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UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN TÜRKİYE’YE GELEN HEKİMLERİN EMEĞİNE 
SAYGI GÖSTERİLMELİDİR! 

 

 
Değerli Basın Emekçileri, 

Yabancı uyruklu meslektaşlarımız tıpta uzmanlık sınavında yabancı uyruklu hekimler için ayrılmış 
kontenjanları tercih ederek ülkemizde eğitim alabilmektedir. Uzmanlık eğitimleri süresince TC uyruklu 
meslektaşları ile aynı iş yükü ve sorumlulukları üstlenmekte, çalıştıkları hastanelerin döner sermayesine 
aynı katkıyı sağlamakta ve aynı eğitimi almaktalar. Aralarındaki fark ise yabancı uyruklu asistan 
hekimlerin ek ödeme almamaları, çalıştıkları kurumca sağlık sigortalarının yapılmamasıdır. Açıktır ki bu 
bir emek sömürüsüdür. 

Ülkemizde devletten maaş alıp sağlık sigortası olmaksızın çalışmaya tek örnek yabancı asistan 
hekimlerdir. Mevcut durumda yabancı asistan hekimler kendi sağlık sigortalarını kendileri yaptırmakta, 
primlerini kendileri ödemektedir. Bu durum meslektaşlarımızı maddi olarak zorlamaktadır. Kazançları 
zaten az olduğu için birçok yabancı asistan hekim sağlık sigortalarını yaptıramamaktadır. Sağlık sigortası 
olmaksızın çalışmak zorunda kalan birçok mağdur meslektaşımız vardır. Bu tablo içinde yaşanan en 
çarpıcı örnekse Covid-19 polikliniğinde çalışırken enfekte olan meslektaşlarımızın tedavi masraflarını 
ödemesinin istenmesidir. Bu skandal  tablonun bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz. 

Değerli Basın Emekçileri, 

Yabancı uyruklu meslektaşlarımızın yaşadığı bir diğer önemli sorunsa ek ödeme alamıyor olmalarıdır. 
Yabancı uyruklu meslektaşlarımız ek ödeme alabilmek için çeşitli davalar açtılar ve birçok mahkeme bu 
meslektaşlarımızı haklı buldu, ek ödeme almaya başladılar. Fakat Aralık 2020’de Danıştay tarafından 
yabancı uyruklu asistan hekimlere ek ödeme yapılmaması kararı alındı. Bu karar doğrultusunda daha 
önce açtıkları davaları kazanıp ek ödeme almaya hak kazananlar dahil yabancı uyruklu meslektaşlarımıza 
ek ödeme yapılmamaktadır.  

Çalıştıkları hastanenin döner sermayelerine katkıda bulunan arkadaşlarımızın, bu ödemelerden 
yararlanmaları en doğal çalışan hakkıdır. Verilen bu haksız kararın düzeltilmesini talep ediyoruz. 

Yabancı uyruklu asistan hekimlerin yanlarında olduğumuzun ve hak mücadelesini birlikte vereceğimizin 
bilinmesini istiyoruz.  

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 

İSTANBUL TABİP ODASI ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİM KOMİSYONU 


