
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ ÜCRET VE HAK GASPLARI KONUSUNDA 
BAKANLIKLARA YAPILAN İHBAR VE BAŞVURULARIN AKIBETİ SORULDU

Hatırlanacağı üzere, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücret ve hak 
gasplarının önlenmesi için bir yıl önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştu. 

İhbar ve şikayet niteliği taşıyan bu başvurularda, meslek odasının konuya ilişkin 
basın açıklaması, çalışma raporu ve mağduriyete yol açan sağlık kuruluşları listesi 
ile mahkemeler tarafından gönderilen tezkere örnekleri de sunulmuş ve özetle;

 İstanbul’da faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının birçoğu tarafından 
hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesinin sistematik 
hale getirildiği, bu nedenle kimi özel sağlık kuruluşlarının kadrosunun 4-6 
aylık dönemler içinde sürekli değiştiği, 

 hekimlerin, ücretlerini alabilmek için kağıt üzerinde muayenehane açılışı 
yapmaya veya şirket kurarak makbuz veya fatura düzenlemeye zorlandıkları, 
böylece vergi ve sigorta prim ödemelerinin çalışanların üzerine yıkıldığı,

 özel sağlık kuruluşunun bir bölümünde ise, hekim ücretinin cüzi bir miktarı için 
bordro düzenlendiği ve bu miktar üzerinden SGK bildirimi yapıldığı, bildirilen 
kısım banka kanalıyla ödenirken, geri kalan kısmın elden veya 
makbuz/fatura karşılığında ödendiği, 

 özel sağlık kuruluşlarının pek çoğunda -10 kişiden fazla sağlık çalışanı görev 
yaptığı halde- ücretlerin banka kanalıyla ödenmediği, tamamının veya bir 
kısmının elden teslim edildiği,

 bu uygulamaların sosyal güvenlik sistemine de, İş Hukuku’nun tüm temel ilke 
ve kurallarına da aykırı olduğu

belirtilmişti. 

Netice olarak da özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücret ödemelerinde 
yaşadıkları usulsüzlüklerin, keza sosyal güvenlik mevzuatı başta olmak üzere 
hukuka aykırılıkların tespiti ve giderilmesi için ivedilikle adım atılması, listede yer 
alanlar başta olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının denetlenmesi, usulsüzlüklerin 
giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve gerekli yaptırımların uygulanması 
talep edilmişti.

Belirtelim ki ilgili kurumlardan yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından 31.01.2011 tarihinde yanıt verilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı’na talimat verildiği ve dilekçede belirtilen hususların incelenmesi-
soruşturulması amacıyla müfettiş görevlendirildiği açıklanmıştır. Aradan geçen süre 
içinde başka bir bilgilendirme yapılmamış; görevlendirilen müfettişin nasıl bir 
çalışma yaptığı, hangi sonuçlara ulaştığı bildirilmemiştir. 

Bu nedenlerle her üç kuruma da yeniden yazı gönderilerek, ihbar/şikayet 
dilekçeleri üzerine hangi işlemlerin yapıldığı sorulmuş ve mevcut ücret gaspları ve 
kuralsızlıklara ilişkin acil önlem alınması istenmiştir.
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