
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAŞANAN ÜCRET GASPLARININ ÖNLENMESİ
AMACIYLA YAPTIĞIMIZ BAŞVURUYA,

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİ YIL SONRA CEVAP VERDİ
sürpriz yok!!!!

22.12.2010 tarihinde Universal Hastaneler Grubu, Hospitalium Hastaneler Grubu,
Medical Park Hastaneler Grubu, Özel Gelişim Hastanesi başta olmak üzere, özel
sağlık kuruluşlarının birçoğu tarafından sistematik hale getirilen ücret ve hak
gasplarının önlenmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştuk.

Hem ihbar, hem şikayet niteliği taşıyan bu başvurularda;

 İstanbul’da faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının birçoğu tarafından
hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesinin sistematik
hale getirildiği,

 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

belirtmiş ve gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını istemiştik.

Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31.01.2011 tarihinde yanıt
verildi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na talimat verildiği ve dilekçede
belirtilen hususların incelenmesi-soruşturulması amacıyla müfettiş görevlendirildiği
açıklandı. Aradan geçen süre içinde başka bir cevap iletilmediği gibi,
görevlendirilen müfettişin nasıl bir çalışma yaptığı, hangi sonuçlara ulaştığı da
bildirilmedi.

Bu nedenlerle her üç kuruma da 18.01.2012 tarihli yazıları gönderip, ihbar/şikayet
dilekçeleri üzerine hangi işlemlerin yapıldığını sorarak, mevcut ücret gaspları ve
kuralsızlıklara ilişkin acil önlem alınmasını istedik.

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde cevap verdi ve;

Özel sağlık kurumları ile hekimler tamamen kendi serbest iradeleri ve sözleşme
özgürlüğü ilkesi doğrultusunda 2857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde iş akdi
imzalamaktadır. İş akdi işveren hastane ile tabip arasında her iki tarafın serbest
iradesi ile imzalanmaktadır. Özel sağlık kuruluşları ile hekim arasında
tamamen kendi dinamiklerine göre ücret belirlenmektedir. Bu itibarla
hekimlerin ücretlerinin ödenmesi hususu iki taraf arasında imzalanan sözleşme



hükümleri doğrultusunda özel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi
gereken bir husustur. Bakanlığımızın ücret hususlarının belirlenmesine ve
ödenmesine yönelik herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

Şirketlerin kuruluşu ve faaliyetleri ile ilgili hususlar Türk Ticaret Kanunu
Kapsamında düzenlenmiş bulunmaktadır. Şirketlerin el değiştirmesi hususunun
Türk Ticaret Kanunu Kapsamında yer alan bir husus olması sebebiyle konu
hakkında bakanlığımızca tesis edilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır.”

Aslında sürpriz yok! Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin
ücret ödemelerinde yaşadıkları usulsüzlüklerin, keza sosyal güvenlik mevzuatı
başta olmak üzere hukuka aykırılıkların tespiti ve giderilmesi için bir şey
yapmayacağını, ismi zikredilenler başta olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının
denetlenmesi için adım atmayacağını, hekimlerin kendi başlarının çaresine bakması
gerektiğini bir kez daha tekrarlamış, hatırlatmış oldu!!!
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