ANKARA TABÝP ODASI HEKÝMLER
ÝÇÝN NE(LER) ÝSTEMEKTEDÝR? NELER
BEKLEMEKTEDÝR?
ç

Eðitim, hizmet, araþtýrma dengesi
gözetilerek; güvenceli, kalýcý, emekliliðe
yansýyan temel ücret artýþý

ç Mesleki baðýmsýzlýðýmýzý kýsýtlamayan,

niteliði önceleyen, emeðe saygý gösterilen
çalýþma düzeni

BU NEDENLE;
ç Özlük haklarý, çalýþma alanlarýný kýsýtla-

yacak, nitelikli saðlýk hizmeti sunumu ve
saðlýk hizmetine ulaþmayý zorlaþtýracak,
týp eðitimine zarar verecek, týp fakültelerini
iþlevsizleþtirecek bu yasa tasarýsýndan
vazgeçilmesini ÝSTÝYORUZ.

Haklý taleplerimizi
daha güçlü
ortaya koymak
için
12 Haziran Cuma Saat 12
Milli Kütüphane/Ankara

TAM GÜN EFSANESÝ
ile
ilgili GERÇEKLER
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Üniversitelerde dönüþüm
süreci ve öðretim üyelerine
düþen görev

TAM GÜN saðlýkta dönüþüm
programýnýn bir bileþenidir.
Üniversite ve saðlýk personelinin tam gün
çalýþmasýna iliþkin yasa tasarýsýnýn gerekçesinde,
hekimlerin mesai açýsýndan ve zihinsel olarak
bölünmüþlük yaþamadýklarý, emeklerini bir
noktada yoðunlaþtýrabildikleri ortamýn
oluþturulmasý gereði öne sürülmektedir. Ancak
yasa, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri,
özel saðlýk kurumlarýnda tek iþte çalýþmayý ve
bu kurumlarda hekimlerin hastane gelirinden
nasýl pay alacaklarýný düzenlemektedir.

Saðlýkta dönüþüm programý
üniversitelere nasýl bir yük
getirmektedir ?
ç Yeterlik dikkate alýnmadan açýlan týp

Tam gün efsanesi
Ücretlendirme; döner sermayeden, performans olarak adlandýrýlan,
bir tür hizmet baþý ödemeye dayanmaktadýr. Bu ücret, güvencesiz,
emekliliðe yansýmayan bir ücrettir, temel ücretlerde bir iyileþtirme
yoktur. Zaten finansal krizde olan týp fakültelerinin, tam gün
yasasýnýn uygulanmasý durumunda gelirleri daha da azalacaktýr.
Öngörülen ücretlendirme için kaynak yoktur.

Tasarý, hizmet sunumunu önceleyen bir yaklaþýmla
hazýrlanmýþtýr. Daha fazla iþlem, daha fazla kazanç anlayýþýný
getiren performans uygulamasý, üniversitelerin birincil iþlevi
olan eðitim ve bilimsel araþtýrmayý olumsuz etkileyeceði gibi
saðlýk hizmetinin niteliðini de düþürecektir.

fakülteleri
ç Altyapý dikkate alýnmadan artýrýlan öðrenci

kontenjanlarý
ç Norm kadro çalýþmasý nedeni ile

yapýlmayan atamalar, yükseltmeler
ç Öðretim üyelerine rotasyon baskýsý
ç SGK ödemelerinde yaþanan sýkýntýlar,

üniversite hastanelerinde finansal kriz

Yasada yer alan zorunlu mesleki sigorta ile
ilgili hükümler, týbbi uygulama sýrasýnda
doðacak hasarlarý önlemeye ve hemen
tazminine yönelik deðildir. Düzenleme bu þekli
ile hekimlerin risk ten kaçýnmalarýna yol
açacaktýr.

