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Haklarımız için yıllardır mücadele ettik, bugün de mücadeleye devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı, 
yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışan hekimlerin yaşadığı geçim sıkıntısı nedeniyle ekonomik 
haklarımıza yönelik adım atmak zorunda kalmış; ancak düzenlemeler bizim taleplerimiz yönünde 
değil, yıllardır içinde bulunduğumuz politikaların özü korunarak yapılmıştır. Emeğimizin karşılığı olan 
güvenceli tek ödeme yerine ek ödemelerin devam ettiği sistemin devamı tercih edilmiştir. Sağlık 
Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile bahsettiğimiz ek ödemeler üzerinden bir gelir artışı sağlanmıştır. 
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği”, 12.08.2022 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak, 
01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yayınlanan yönetmelik, üniversitede 
çalışan hekimleri Yükseköğretim Kurumu’na bağlı oldukları gerekçesiyle kapsamamıştır. İtirazlarımız 
sonucunda Yükseköğretim Kurumu da benzer yönelik bir çalışma başlattığı ilan etmiş fakat net bir 
tarih ilan etmemişti. Belirsizliğin devam etmesi ve yönetmeliğin bir türlü çıkarılmaması sonucunda 
üniversitelerde asistan hekimler bugün ve yarın iş bırakma kararı almıştı. İş bırakma kararı alınmasıyla 
beraber bugün sabaha karşı acele bir şekilde üniversiteler için ek ödeme yönetmeliği yayınlandı. Bu 
yönetmelik sadece bizim Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızla eşit ücret 
almamızı sağlamış; güvenceli tek ödeme adına bir şey getirmemiştir. Sürekli görmezden gelinen, 
sesleri duyulmak istenmeyen yabancı uyruklu asistan hekim meslektaşlarımız bütün iyileştirmelerden 
muaf tutulmuş, asgari ücretin altında bir maaşla sigortasız çalışmaya devam etmeleri istenmiştir.   
  
Beyaz Reform olarak duyurulan iyileştirmelerin hayata geçirilmesi konusunda da hiçbir uygulama 
yapılmamıştır. Söylendiği gibi etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmamış, güvenli ve sağlıklı çalışma 
koşulları oluşturulmamıştır. Sağlıkta artarak devam eden şiddetin sorumluları sağlıkta yanlış 
politikaları sürdürmeye, bizleri hasta ve yakınları ile karşı karşıya getirmeye devam etmektedir. Dün 
akşam Esenyurt Devlet Hastanesi’nde,  hasta yakınlarının bıçaklı saldırısı sonucu güvenlik görevlisi 
Tuğrul Okudan hayatını kaybetmiştir.  Bıçakla, silahla rahatça girilebilen bu güvensiz çalışma 
ortamlarımızda önlem alınması için daha ne bekleniyor? Daha kaç sağlık çalışanının kaybedilmesi 
gerekiyor önlem almak için? Bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık. 
Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar 
açıkladık. Şiddet karşısında hekimlerin/sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine artık 
tahammülümüz kalmamıştır. Yaşam hakkımızı savunmak için, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için 
bir an önce gerçekçi ve uygulanan adımların atılmasını istiyoruz.  
 
Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık emekçilerine 
başsağlığı diliyoruz. Şiddeti teşvik eden politikalara karşı mücadelemizi yükselterek devam 
ettireceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz! 


