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Yıldırım Koç
Türkiye’de üniversite hastaneleri dışındaki kamu hastaneleri illerde kamu hastaneler birliklerine
bağlı. 89 kamu hastaneler birliği de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nu (TKHK) oluşturuyor. Bu
Kurum’da 2014 yılı sonunda 276 bin kadrolu personel ve 6 bin sözleşmeli personel çalışıyordu.
Bu Kurum’a bağlı hastanelerde onbinlerce taşeron işçisi kanuna aykırı bir biçimde yıllardır
çalıştırılıyor. Kanuna aykırı çalıştırma o kadar olağanlaşmış ki, TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkan
Yardımcılığı tarafından 4 Eylül 2015 günü illerdeki kamu hastane birliklerine gönderilen yazıda, bu
konuda açıkça talimatlar veriliyor.
Kamu hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde çalışan onbinlerce taşeron işçisi, hastanelerde
asıl işin bir parçasını yapıyor. Bu uygulama İş Kanununa ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından yayınlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğine aykırı.
Bu durumda olan taşeron işçileri, çalışmalarını belgeleyip yargı yoluna gittiklerinde hem
“başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılma” hakkına kavuşacaklar, hem de geriye dönük olarak
5 yıllık sürede benzer işi yapan bir kadrolu personelin aldığı ücret ve diğer haklarla, kendi aldığı ücret
arasındaki farka kavuşacak. Bu rakam genellikle 70‐80 bin lira dolaylarında oluyor.

HANGİ İŞLER TAŞERONA İHALE EDİLİYOR?
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 4 Eylül 2015 günü gönderilen yazıda aşağıdaki
konularda hizmet alım ihalesi açılabileceği belirtiliyor:
‐
Temizlik hizmetleri
‐
Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi hizmetleri
‐
Eşya, ürün ve malzemelerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması istiflenmesi, tasnifi, takibi,
kullanıma hazır hale getirilmesi ve temizlenmesine yönelik hizmetler
‐
Çamaşırların yıkanmasına, kurutulmasına ve ütülenmesine yönelik hizmetler
‐
Yemeklerin hazırlanmasına, pişirilmesine dağıtımına ve sunumuna, yemek öncesi ve sonrası
temizliğine yönelik hizmetler
‐
Sağlık tesislerinde septik ve aseptik alanlarda enfeksiyon kontrol komitesince belirlenen
hijyen ve temizlik uygulamalarını yerine getirilmesine yönelik hizmetler
‐
Sağlık tesislerinin ısıtılmasına, soğutulmasına, havalandırılmasına yönelik teknik beceri
gerektirmeyen hizmetler
‐
Evrakın taşınması, ayrıştırılması ve dağıtımı hizmetleri
‐
Hastaların taşınması, pozisyon verilmesi, temizliği ile basit bakımına yönelik klinik destek
hizmetleri
‐
Vefat etmiş hastaların ve uzuvlarının sağlık tesisi içinde ilgili yerlere taşınmasına, hasta
numunelerinin ve materyallerinin taşınmasına, dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler
‐
Sterilizasyon ve dezenfeksiyona yönelik hizmetler
‐
Veri girişi ve hazırlık hizmetleri
‐
Bakım‐onarım ve işletim hizmetleri (sıvacı, boyacı, elektrikçi,vb.)
‐
Hasta ve ziyaretçilerin karşılanmasına, ilgili yerlere yönlendirilmesine ve refakat edilmesine
yönelik hizmetler
‐
Görüntüleme hizmetleri
‐
Laboratuvar hizmetleri
‐
Fizik tedavi hizmetleri
‐
Diş protez hizmetleri

BU UYGULAMA KANUNA AYKIRI
Bu hizmetlerin hemen hemen tamamı, hastanelerde sunulan tedavi hizmetinin, diğer bir deyişle,
asıl işin bir parçasıdır. Bu işler hastane içinde hizmet alım ihalesi adı altında işçi temini ihalesiyle
gerçekleştirilemez.

Ayrıca bu işlerde çalışan işçiler, kadrolu işçilerle birlikte çalışmakta, emir ve talimatı da kadrolu
personelden almaktadır. Bu durum da kanuna aykırıdır.
Taşeron işçisi arkadaşlar!
Hükümetten kadro beklemek yerine, yargı yoluna başvurarak mevcut haklarınızı elde etmeye
çalışırlarsanız, bir kez daha hayal kırıklığına uğramazsınız.

