
BASINA VE KAMUOYUNA 

Tıbbiye geleneklerinden gelen, 100 yılı aşkın süredir hizmet veren, ülkemizin en köklü 

sağlık kurumu Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin toplum sağlığını ön planda düşünen 

hekimleri olarak bu açıklamayı yapıyoruz: 

Asli görevimiz eğitim almak ve hekimlik deneyimi kazanmak iken, asistan hekimler 

olarak görev ve yetkilerimiz dışında angarya işlerde çalıştırılıyoruz.  

Kötüye giden çalışma şartlarımız yüzünden hastalarımıza hak ettikleri sağlık bakımını 

veremiyoruz.  

Sağlık alanındaki mevcut sorunların bedelini başta biz asistanlar olmak üzere, tüm 

hastane personeli ödemektedir. Zor şartlara rağmen ayda 300 saatin üzerinde çalışarak, 

eksiksiz sağlık hizmeti vermek için çabalayan biz asistan hekimlerin haklarının 

karşılığı olan ücretler ödenmemekte, eğitim ve güvenlik haklarımız gasp edilmektedir. 

Bu durumun düzeltilmesi amacı ile sorun çözme çabalarımız karşılıksız kalmıştır.  

Meslek hayatımız boyunca burada edineceğimiz mesleki bilgi ve tecrübenin ne kadar 

belirleyici olduğunun ve alacağımız uzmanlık eğitiminin halk sağlığı açısından 

öneminin fark edilmesinin; dinlenme, eğitim ve özlük haklarımızın kısıtlanmamasını 

talep etmenin haklı ve meşru olduğunu biliyoruz.  

Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak hakkımızın 

peşindeyiz. Ekim ayından itibaren somutlaşan çalışmalarımız sonucunda aşağıdaki 

taleplerimizin karşılanması için gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz; 

1)                 Asistan hekimler olarak eğitim aldığımız gerçeği göz önüne alınarak 

performanstan bağımsız, klinikler arası eşit, adil ve iş barışını bozmayacak güvenceli 

sabit bir gelir istiyor ve emeğimizin karşılığını talep ediyoruz. 

2)                 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUK) asistan hekimlerin önceliğini 

eğitim olarak tanımlamaktadır. Biz asistan hekimler olarak hem eğitim almak, hem de 

daha iyi hizmet verebilmek için poliklinikte gördüğümüz hastalarımıza 5 dakikadan 

daha fazla zaman ayırmak istiyoruz; 

a)Hem hasta sağlığı için, hem de iyi hekimlik kriterleri göz önüne alınıp görev 

tanımımıza uygun şekilde, eğitimimizin gerektirdiği biçimde, uzman hekimler 

gözetiminde muayene için yeterli zaman olan en az 15 dakikaya sahip olacağımız 

poliklinik düzenlemesinin yapılmasını, 

b) Asistan hekim eğitiminin mesai saatleri içinde, haftada en az 2 yarım gün olarak 

verilmesini ve asistan hekimlerin buna tam katılımının sağlanmasını talep ediyoruz. 

3) Giderek artan şiddet olayları karşısında yönetimin hastanede gerekli güvenlik 

önlemlerini almasını ve bu konu ile ilgili gerekli yasal düzenlenmeleri yapmasını talep 

ediyoruz; 

Yatan hasta ve hastane çalışanlarının güvenliği ve huzuru için; mesai saatleri dışında 

hastaneye acil ve klinik girişi olarak iki ayrı giriş oluşturulması ve bu girişlere x-ray 



cihazları konulması, servis girişlerinde 24 saat birden fazla nitelikli güvenlik personeli 

bulundurulması, hastane genelinde sadece personel kartı ile açılacak klinik giriş 

kapıları yapılması, ziyaretçi saatlerinin düzenlenmesi ve bu saatlere uygun şekilde 

ziyaretçi kabulü yapılmasını talep ediyoruz. 

İyi hekimlik adına, halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmak adına, mesleki onurumuz 

adına her biri meşru ve haklı bu taleplerimizin arkasındayız.  
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