
   

En önemli avantajlarınız: 

 

 

 Hukuk danışmanlığı / Çalışma sözleşmesi 

 Dava temsili 

 Duruşmalarda yardım 

 Toplu sözleşme ile ilgili başarılı politika 

 Sağlık ve meslek politikası 

 Ücretsiz / indirimli seminerler 

 Üye gazetesi ve broşürler 

 Hatırlatma yazıları  

 Sigortalar için özel tarifeler  

 

 

Avrupa'nın en büyük tabipler derneğine üye olun ve 

sözleşmeli doktorları güçlendirin. Hemen bugün 

www.mbhessen.de/mitglied-werden.html sayfasında 

bulunan online formu doldurun. 

 

 

 

Şimdi üye olun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marburger Bund 

Landesverband Hessen e.V. 

Wildungerstraße 10a 

60487 Frankfurt 

Tel.: 069 - 768001-0 

E-posta: mail@mbhessen.de 

www.mbhessen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marburger Bund        

üyeliği için                

iyi nedenler 

http://www.mbhessen.de/mitglied-werden.html


Hukuk danışmanlığı ve Dava temsili   Toplu sözleşme ile ilgili başarılı politika        Seminerler ve broşürler      

 

 

Marburger Bund üyeliğinin  

avantajlarından yararlanın  

 

1. Yurtdışından gelen doktorlar için danışmanlık 

hizmeti  

Marburger Bund (MB) yurtdışından gelen üyelerine 

danışmanlık hizmeti sunuyor: Çalışma ve eğitim 

sertifikanıza yönelik taleplerde eklerin (log book/kayıt 

defteri) yanı sıra iş sözleşmenizi imzalarken özellikle 

sözleşme süresi ve ödeme ile ilgili konularda olduğu 

gibi yarı zamanlı işlerde de sizi destekliyoruz ve 

danışmanlık hizmeti sunuyoruz.   

2. Hukuk danışmanlığı 

Eyalet federasyonunun avukatları üyelerine mesleki, 

iş ve sosyal güvenlik konularında danışmanlık hizmeti 

veriyor.  

3. Dava temsili 

Marburger Bund, iş hukuku çatışma davalarında 

üyelerini eyalet federasyonun iç tüzüğü 

yönetmeliklerine göre temsil eder.  

Bilmeniz gerekenler: İş hukuku çatışmalarında ilk 

duruşmanın maliyeti çoğunlukla Marburger Bund'un 

yıllık üyelik aidatından on kat daha fazladır.  

Ve: İş mahkemesinde her bir dava tarafı, ister 

kazansın ister kaybetsin, ilk duruşmada avukatlık 

ücretini kendi karşılar.  

 

 

 

4. Duruşmalarda yardım 

MB üyelerini, hastane yetkilileri ve idarelere karşı 

duruşmalarda temsil eder, örneğin çalışma koşulları 

ya da ödeme. 

5. Toplu sözleşme ile ilgili başarılı politika 

Marburger Bund maaşınız ile ilgili müzakereleri 

yürütür. Doktorların çalışma koşullarını 

şekillendirmeye yönelik konularda müzakere 

masasında yer alırız. Doktorlara yönelik toplu 

sözleşmelerimiz temel olarak çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi ve çekici bir maaşı hedeflemektedir. 

 

 
 

6. Sağlık ve meslek politikası 

Sağlık ve meslek politikası konularında Marburger 

Bund üyelerini tüm siyasi düzeylerde hükümete ve 

parlamentoya, tıbbi yönetime (tabipler odası) ve 

kamuya karşı temsil eder. 

 

 

7. Ücretsiz ve indirimli seminerler 

Tıbbi nitelikleri (örn. "radyasyondan korunma") 

geliştirmek ve tıbbi olmayan mesleki politika  
konularında (örn. "hastane yönetimi" ya da "doktorlar 

için güzel konuşma sanatı") ilave nitelikler edinmek 

için MB özel seminerler sunar.  

8. Üye gazetesi ve broşürler 

Marburger Bund Zeitung (Marburger Bund Gazetesi) 

yıllık 18 baskıda sağlık, meslek ve toplu sözleşme 

konuları ile ilgili ülke çapında güncel bilgiler sunar. MB 

güncel konular ile ilgili üyeleri için ücretsiz broşürler 

yayınlar (örneğin "kariyer broşürü", "eğitimle zinde 

kalın" veya toplu iş sözleşmeleri). 

9. Hatırlatma yazıları hizmeti 

Üyeler talep üzerine tüm önemli mesleki, iş ve sosyal 

güvenlik konuları ile ilgili yazıları ücretsiz temin 

edebilirler. 

10. Sigortalar ve finansal hizmetler  
için özel tarifeler 

Marburger Bund üyelerine kişisel ve mesleki güvence, 

örneğin özel ve mesleki sorumluluk sigortası, grup 

sağlık sigortası, grup hayat sigortası, kaza sigortası 

ve tasarruf ve finansman programları ile ilgili ilave 

hizmet sunar.  


