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Bilindiği üzere Ağustos ayında kamu emekçileri ve emek-
lilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri gerçekle-
şecek ve görüşmelerde ortaya çıkacak mutabakat metni 
de kamu emekçilerinin önümüzdeki iki yıl boyunca hangi 
mali ve sosyal haklarla, hangi koşullarda çalışacağını belir-
leyecektir.

Bu anlamda yeni bir toplu sözleşme süreci ile karşı karşıya 
kaldığımız bugünlerde ne yazık ki sağlık ve sosyal hizmet 
alanında çalışan emekçilerin sorunları dağ gibi artarken, 
bu sorunların çözümüne ilişkin ise herhangi bir adım atıl-
mamaktadır.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin can yakan taleple-
rinin bile yandaş sendika ve siyasi iktidar tarafından gör-
mezden gelindiği toplu sözleşme masasında, her dönem 
“toplu satış sözleşmesi” imzalanmakta, çalışanlar kölece 
çalışma koşullarına mahkum edilmektedir.
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Yöneticilerin baskısıyla üyeliklerin yapılıyor olması yetkili 
sendikanın yandaşlıktan kaynaklı üye kaygısı yaşamaması 
ise toplu sözleşme masasında emekçilerin taleplerinin de-
ğil siyasi iktidarın beklentilerinin karşılık bulmasına neden 
olmaktadır.

Bu durum ise kamu emekçilerinin toplu sözleşmeye olan 
ilgisinin azalmasına ve toplu sözleşme sürecinde edilgen 
bir tutum sergilemesine neden oluyor. Ve böylece hem ik-
tidar hem de yandaş sendika rahat ve sorunsuz bir toplu 
sözleşme dönemi geçiriyor.

Sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması için “ger-
çek bir toplu sözleşme” isteyen emekçiler SES’in öncü-
lüğünde işyerlerinden başlayarak sürece müdahale etme 
kararlılığında bulundu.
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TOPLU SÖZLEŞME ÖNCESİ TALEPLERİMİZİN 

GÖRÜNÜR OLMASI İÇİN NELER YAPTIK

Taleplerin görünür kılınması, emekçilerin talebine sahip 

çıkması ve siyasal partiler nezdinde kabulü için bir dizi 

faaliyet gerçekleştirdik.

 3 20 Eylül-30 Ekim 2018 tarihleri arasında sağlık emek ve 

meslek örgütleri ile birlikte fiili hizmet süresi zammı (yıp-

ranma payı) için imza kampanyası düzenledik ve topladı-

ğımız imzaları TBMM Başkanlığına, siyasi partilerin grup 

başkan vekillerine ilettik.

 3 9 Ocak-9 Şubat 2019 tarihleri arasında 3600 ek göster-

ge için imza kampanyası düzenledik ve topladığımız im-

zaları TBMM Başkanlığına, siyasi partilerin grup başkan 

vekillerine ilettik.
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 3 8 Nisan - 11 Mayıs 2019 tarihlerinde temel ücretimizin 
6750 TL olması, ek ödemelerdeki adaletsizlik, öden-
meyen ek ödemeler için illerde basın açıklamaları, top-
lantılar ve etkinlikler yaptık. 

 3 11 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da yüzlerce sağlık ve 
sosyal hizmet emekçisinin katılımı ile temel ücret-ek 
gösterge-fiili hizmet süresi zammı için buluşma ger-
çekleştirdik.

 3 Taşeron, sözleşmeli (4/B/,4/D,4/C ve 3+1), vekil, kad-
rolu ayrımına son verilerek tüm sağlık ve sosyal hizmet 
emekçilerine tek, eşit ve güvenceli kadro için bir dizi 
etkinlik ve TBMM’nde görüşmeler gerçekleştirdik. Gü-
vencesizliğin bir başka biçimi olan KHK’lerin iptal edil-
mesi ve hukuksuz ihraç edilen emekçilerin işlerine iade 
edilmesinin yanı sıra kendileri gibi düşünmeyenlerin 
çalışma haklarının ellerinden alındığı güvenlik soruş-
turmalarının ve mülakatın kaldırılması için basın açık-
lamaları ve görüşmeler gerçekleştirdik.
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TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ BİRLİKTE BELİRLEDİK

Toplu sözleşme biz emekçilerin yaşam ve çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesi içinse neden talepleri birlikte belirlemeyelim dedik.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine “Toplu Sözleşme Nedir ve 
Nasıl Yaklaşılmalıdır” konusunda bilgilendirme broşürü dağıtımı 
sonrasında işyerlerine sandıklar kurarak taleplerimizi belirledik.

 3 15 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında dağıtılan toplu 
sözleşme talep formları emekçiler tarafından dolduruldu ve 
bu formları işyerlerinde açılan sandıklar aracılığı ile topladık.

İşyerlerinden doğru talep toplamamız ve emekçilerin toplu söz-
leşmenin öznesi haline gelme çabası yandaş sendikayı rahatsız 
etmiş olmalı ki yöneticiler aracılığı ile engellemeler yaşadık.

Her türlü engele rağmen emekçilerin de kararlı ve istek-
li tutumu ile 69 ilde örgütlü olduğumuz birinci basamak 
sağlık kurumları, üniversiteler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
kurumlar ve sosyal hizmetler iş kolları için ayrı ayrı hazırla-
dığımız formlar aracılığı ile emekçilerin toplu sözleşmede 
gündem olmasını istedikleri taleplerini topladık. 
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 3 18 Mayıs 2019 tarihinde sağ-
lık emek ve meslek örgütle-
ri ile ortak “Ücret ve Sosyal 
Haklar Çalıştayı” yaptık.

 3 20 Haziran 2019 tarihinden 
itibaren işkolumuzda bulu-
nan meslek odası ve der-
nekler ziyaret edilerek top-
lu sözleşmeye ilişkin talep 
önerileri alındı.

Tüm çalışmalardan sonra orta-
ya çıkan taleplerimizle 1 Ağus-
tos 2019 tarihinde başlayacak 
ve 2020-2021 yıllarını kapsaya-
cak sözleşmeye gidiyoruz.

Ülkenin dört bir yanında sağlık 
ve sosyal hizmet sunumu ger-
çekleştiren emekçilerin doldur-
dukları talep formları tek tek 
değerlendirilmiş olup, ortaya 
çıkan taleplerimiz;
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GÜVENCELİ ÇALIŞMA

Farklı istihdam biçimleri ve taşeronlaştırma uygulamaları 
ile sağlık ve sosyal hizmet iş kolu güvencesizliğin en yay-
gın olduğu işkoludur.

Birçok hizmetin “hizmet alım yöntemi” ile gördürülmesi, 
ayrıca tüm kamu hizmetlerinin şirket mantığı ile yönetil-
mesi emekçilerin hak kaybı yaşamasına da neden olmak-
tadır.

Sağlık ve sosyal hizmetler kamu hizmetidir ve kamu hiz-
meti olarak da yürütülmek zorundadır. Bu nedenle de 
Anayasada da açıkça ifade edildiği gibi kamu hizmetleri 
kamu çalışanları eli ile yürütülmek zorundadır.

Bu nedenle farklı istihdam biçimleri (4/B,4/C, 4/D, 3+1, ta-
şeron, vekil, sözleşmeli, kadrolu vb.) ortadan kaldırılmalı, 
sağlık ve sosyal hizmet sunumu gerçekleştiren tüm çalı-
şanlar tek ve güvenceli bir istihdamla çalıştırılmalıdırlar.

 3 Hukuksuz OHAL / KHK’leri sonuçlarıyla birlikte iptal edil-
melidir. OHAL Komisyonu lağvedilmeli, ihraçlar işlerine 
iade edilmelidir.

 3 İşe alımda, görevde yükselmede ve unvan değişikliğin-
de güvenlik soruşturmaları ve mülakat kaldırılmalıdır.

 3 Grevli toplu sözleşmeli sendika yasası çıkarılmalıdır.

 3 Yönetime demokratik katılım için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. Yöneticilikte liyakat esas alınmalı, yöneti-
ci kadrolarına getirilecekler çalışanların seçimiyle be-
lirlenmelidir.
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Baskı ve Ayrımcılıkla Mücadele
Sağlık ve sosyal hizmet alanı baskının, mobbingin,ayrım-
cılığın ve eşitsizliğin,  keyfiliğin, kayırmacılığın alabildiğine 
yaygın hale geldiği alanlardır. Emekçiler artık bu uygula-
malardan bıkmıştır. Bu nedenle bu uygulamaların kalkma-
sı her emekçinin doldurduğu formda mutlaka atlamadığı 
konular olmuştur. Emekçiler artık yeter deme noktasında-
dır.

• Sendika seçme ve örgütlenme önündeki engeller kal-
dırılmalı, ayrımcı ve baskıcı uygulamalara son verilme-
lidir.

• Siyasi kayırmacılığa son verilmeli, kadrolaşma durdu-
rulmalıdır.

• Sendika, siyasi ve felsefi düşünce, etnik köken, inanç, 
cinsiyet, engellilik, yaş, LGBTİ+’lere yönelik ayrımcılığa 
son verilmelidir.

• Torpil yolu ile yapılan ayrımcılık ve kayırımcılığa son 
verilmelidir.

• Keyfi uygulamaları önlemek için mevzuat nesnel öl-
çütleri kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Keyfi uy-
gulamalarda bulunan yöneticilerle ilgili idari, mali, hu-
kuki ve cezai sorumluluk düzenlenmelidir.

• Mobbing ile ilgili mevzuattaki boşluk doldurulmalı, 
mobbinge karşı etkili tebdirler alınmalı, mobbing uy-
gulayanlar hakkında kişisel sorumlulukları ile ilgili idari, 
mali, hukuki ve cezai sorumluluk düzenlenmelidir.
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MALİ HAKLAR

Kamu emekçileri ücretleri bakımından yıllar içerisinde çok 
ciddi kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Bu kayıplar karşılan-
madığı gibi, yapılan toplu sözleşmelerde belirlenen zam 
oranları da bu kayıpları derinleştirmiştir. Bu kayıplara bu-
gün ekonomik krizin etkileri de eklendiğinde gelir gücü-
müzün her geçen gün azalması ile karşı karşıya kalıyoruz.

Kayıpların karşılanacağı ücret talep edildiğinde ise temel üc-
ret dışında keyfiyete dayalı ödemeler (ek ödeme, döner ser-
maye v b.) gösterilerek talebimiz reddediliyor.

Döner sermaye vb. ödemeler güvencesiz, eşitsizlikler ba-
rındıran, emekliliğe yansımayan ve keyfi olması sebebiyle 
temel ücretin esas alınması ve temel ücretin iyileştirilmesi, 
her türlü ek ödemenin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz.

 3 En düşük temel ücret yoksulluk sınırı olan 6.750 TL’nin 
üzerinde olmalıdır.

 3 Her türlü performansa dayalı ödeme sistemi kaldırılmalıdır.

 3 Ek ödemelerin tümü emekliliğe yansıtılmalı, emekli ay-
lığı artırılmalıdır.
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 3 Haftalık çalışma süresi 35 saate düşürülmeli, engelli 
personelin çalışma saatleri engel durumuna göre ayrı-
ca düzenlenmelidir.

 3 Çalıştırma zorunluluğu doğduğunda nöbet ücretleri saat 
ücretinin en az iki katı olmalıdır. Gece vardiyasında çalış-
tırılanların ücretleri %50 arttırılarak ödenmelidir.

 3 Yılda en az iki tam maaş tutarında ikramiye verilmelidir.

 3 Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ücretsiz ulaşım 
hakkı verilmelidir.

 3 Yıllık izinlerde ayda 5 gün yılda toplam 12 günün üze-
rinde ek ödemelerden yapılan kesinti kaldırılmalıdır.

 3 Giyecek yardımı günün koşullarına göre artırılmalıdır.

 3 Çocuk ve aile yardımı yoksulluk sınırı gözetilerek be-
lirlenmelidir. Okula giden çocuklar için ayrıca öğrenim 
ödeneği verilmelidir.

 3 Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine aylık yol ücreti 
ödenmelidir.
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 3 Kamu lojmanlarının kullanımındaki keyfilik kaldırılmalı, 
lojmandan yararlanmayanlar için kira yardımı düzen-
lenmelidir.

 3 Kira yardımı, öğrenci yardımı verilmelidir.

 3 Fiili hizmet süresi zammı fiili çalışma şartını kaldırarak, 
geçmiş çalışma yıllarını ve işkolumuzdaki tüm çalışan-
ları kapsayacak biçimde yasa yeniden düzenlenmelidir.

 3 İşkolumuzda tüm çalışanlara ek gösterge 3600’den 
başlayarak kademeli olarak arttırılmalıdır.

 3 Geçici görev yollukları göreve gitmeden ve seyyar gö-
rev tazminatları görev esnasında ödenmelidir.

 3 İcap nöbet ücretleri ödenmelidir.

 3  Zorunlu BES kaldırılmalıdır.

 3 Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, maaşın asgari ücret 
tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilimi olan 
%15 uygulanmalıdır.

 3 Ek ödeme dağıtımında ödüllendirme adı altındaki ka-
yırmacılığa son verilmelidir.

 3 GSS priminin tamamı işveren devlet tarafından öden-
melidir.
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ÇALIŞMA KOŞULLARI

Fazla çalışma, uzun saatler ke-

sintisiz çalışma, sık nöbet tut-

ma, çalışırken çok yoğun iş 

yükü altında çalışma ne yazık ki 

sağlık ve sosyal hizmet alanla-

rının en önemli özellikleri hali-

ne gelmiştir. Personel eksikliği 

bunun önemli nedenlerinden 

biridir. Üstelik atama bekleyen 

binlerce sağlıkçı ve sosyal hiz-

met meslek mezunu varken, üç 

kişinin yapması gereken iş bir 

kişiye yaptırılmaktadır.

En az kişi ve en az maliyet ile en 

çok işin yaptırılması temel poli-

tika halini almıştır. Emekçiler bu 

yükün altında ezilmektedir. 

Şiddet Sorunu 
Çözülmelidir

Sağlık emek meslek örgüt-
leri tarafından hazırlanarak 
çokça kez Meclisle paylaşı-
lan “Şiddet Yasası” çıkarıl-
malıdır.

Sağlık emekçilerinin hakları 
korunmalı, sağlık emekçile-
rinin haklarına ilişkin bilgi-
lendirmeler yapılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı tarafından 
hazırlanan, sağlık emekçile-
rini şiddetin sorumlusu ilan 
eden ve şiddetin çözülme-
si için sağlık emekçilerine 
“tavsiyelerde” bulunan “Yö-
neticiler, Sağlık Çalışanları, 
Hasta ve Hasta Yakınları İçin 
Eğitim/İletişim Kitapçığı” 
derhal geri çekilmeli, yayın-
dan, paylaşımdan kaldırıl-
malıdır.

Sağlık emekçilerini değer-
sizleştiren, sistemin sorun-
larını emekçilere yükleyen, 
vatandaş ile sağlıkçıyı karşı 
karşıya getiren söylem ve 
uygulamalardan vazgeçil-
melidir.
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Yaptığımız işler ağır ve çok 
tehlikelidir. İşin niteliği ve 
gerekli işçi sağlığı ve gü-
venliği önlemleri alınmadığı 
için sağlığımızı ve hayatımızı 
kaybediyoruz.

 3 Sağlık ve sosyal hizmet 
işkolunda çalışanların 
tümü sağlık hizmetle-
ri sınıfında sayılmalıdır. 
Ağır çalışma koşulları-
mız ortadan kaldırılmalı, 
fazla çalışma/angaryaya 
son verilmelidir.

 3 Personel eksikliği kad-
rolu çalışanlar istihdam 
edilerek giderilmelidir.

 3 Haftalık çalışma süresi 35 
saate düşürülmeli, zorla 
fazla çalışma yasaklan-
malı, kişilere verilebile-
cek nöbet sayılarına sı-
nırlama getirilmelidir.

 3 24 saat kesintisiz çalış-
ma insan sağlığına aykı-
rıdır, 24 saat çalışma uy-
gulaması kaldırılmalıdır.

Çalışırken Ölmek 
İstemiyoruz
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu’nun tam olarak uy-
gulanması sağlanmalıdır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 
Birimleri aktifleştirilmelidir, Ça-
lışan Sağlığı ve Güvenliği eği-
timleri mesai saatleri içerisinde 
ve yüz yüze yapılmalıdır.

İyonizan radyasyon kaynakları 
ile bu kaynakların bulunduğu 
yerlerde çalışanların haftalık 
çalışma süresi 25 günlük 5 saat 
olmalıdır.

Riskli ve iş yoğunluğu yüksek 
olan birimlerde tek kişilik nö-
bet tutulması yasaklanmalıdır.

Meslek hastalıklarının tespiti, 
tanınması ve ortaya çıkarılması 
için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

Riskli birimlerin kapsamı, üc-
retleri, çalışma koşulları ve gü-
venlik önlemleri üzerine sağlık 
emek ve meslek örgütleri ile 
birlikte bir çalışma yapılmalıdır.

Çalışma alanlarının fiziki ko-
şulları çalışanların sağlığı ve 
güvenliğine uygun hale getiril-
melidir.

Çalışanlar için 6331 sayılı yasa-
ya uygun olarak işe giriş mu-
ayeneleri ve sağlık taramaları 
yapılmalıdır
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 3 Kesintisiz hizmet veren yerlerde bir saatlik öğlen din-

lenme süresi mesaiden sayılmalıdır.

 3 Personel eksikliği nedeniyle yapılan, çalışanları ceza-

landırma ve baskı aracı olarak da kullanılan geçici gö-

revlendirmeler kaldırılmalı, her kurumun ihtiyacı ora-

nında personel istihdamı sağlanmalıdır. 

 3 Yıllık izin miktarları artırılmalı, yıllık izinler iş günü üzerin-

den hesaplanmalı, yıllık izinlerde yol süresi de izne eklen-

melidir.

 3 Kamu emekçisinin yakınının ayaktan veya yatarak te-

davide refakate ihtiyacı olduğu durumlarda refakat 

eden kamu çalışanı ücretli mazeret izinli sayılmalıdır.

 3 Her çalışanın faydalanacağı dinlenme ve giyinme oda-

ları zorunlu hale getirilmelidir.

 3 20 yıldan fazla çalışanların nöbetten muaf olmaları 

idarecinin inisiyatifinden çıkartılmalı zorunlu bir uygu-

lama haline getirilmelidir.

 3 Her meslek gurubu için meslek tanımları, görevleri ve sı-

nırları netleştirilmeli, görev dışı çalıştırma engellenmeli-

dir.

 3 Mesai dışı çalıştırma uygulamalarının tamamı kaldırılmalıdır.

 3 Mesleki hizmet içi eğitimler mesai saatinde yapılmalıdır.

 3 8 Mart kadın emekçiler için resmi tatil olmalıdır.

 3 21 Mart tüm emekçiler için tatil olmalıdır.
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SOSYAL HAKLAR

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sosyal hakları yok de-
necek kadar azdır. Ekonomik koşullar ve ülke koşulları sosyal 
hakları daha yakıcı bir sorun haline getirmiştir.

Hem çalışma ortamı, hem de yaşam alanlarında kendimizi 
yeniden üretebileceğimiz ücretsiz sosyal faaliyetlerin yanı sıra 
yaşamımızı kolaylaştıracak olanakların oluşturulması önemlidir.

 3 İşe gidiş gelişlerde zorunlu servis sağlanmalıdır. Servis 
olmayan birimlerde gündüz için aylık abonman bedeli, 
gece çalışması için de taksi ücreti ödenmelidir.

 3 İstihdam biçimi gözetilmeksizin mazeret (eş durumu, 
sağlık, eğitim, can güvenliği vb.) tayinleri önündeki en-
geller kaldırılmalıdır.

 3 Kurumlar arası naklen atamanın yapılması için yılda en az 
4 kere atama kurası açılmalıdır.

 3 İl içi ve dışı ayrımı yapılmaksızın aynı veya benzer unvan 
veya kadrodaki kişilerin hizmet süresi gözetilmeden be-
cayiş hakkı kullandırılmalıdır.

 3 Ön lisans ve lisans eğitimine devam eden çalışanın eğiti-
mini sürdüreceği biçimde çalıştırılması sağlanmalıdır.

 3 Misafirhane ve sosyal tesisler artırılmalıdır. Buralardaki 
konaklama bedelleri günlük harcırah miktarından fazla 
olmamalıdır.

 3 Kamu emekçisinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sun-
mak amacıyla müze ve ören yerlerine kendisi ve ailesinin 
ücretsiz girişi sağlanmalıdır.

 3 İş yerinde sosyal alanlar (spor, kütüphane vb.) açılmalıdır.
 3 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ücretsiz, sağlıklı 

ve dengeli beslenmeye uygun yemek verilmelidir.

 3 Yılda 1 kez 1.5 asgari ücret tutarında tatil ödeneği veril-
melidir.
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ÇOCUK BAKIMINA YÖNELİK HAKLAR
• 0-3 yaş çocukları da kapsayacak şekilde ücretsiz, 7/24 hizmet ve-

ren, nitelikli ve anadilinde çocuk bakım merkezleri ve kreşlerin oluş-
turulması güvence altına alınmalıdır.

• Kreş hizmeti sağlanamayan yerlerde günün ihtiyaçlarına uygun şe-
kilde kreş ödeneği sağlanmalıdır.

• Ücretli doğum izni artırılmalıdır, kadınlar için doğumdan önce 8 haf-
ta, doğumdan sonra altı ay anne sütünün bebek beslenmesinde asli 
olduğu göz önünde tutularak doğum sonrası 24 hafta doğum izni 
verilmelidir.

• Süt izni en az 1 yıla kadar günlük 3 saat olmalıdır.
• Doğum izinleri nedeniyle kadın çalışanların ekonomik, sosyal ve öz-

lük hakları ve statülerinde hak kaybına uğranılması engellenmelidir.
• Hamile kadınlara, doğumdan sonra iki yıla kadar, nöbet tutturula-

maz, fazla çalışma yaptırılamaz. Ayrıca bu dönemlerde radyasyon, 
kimyasal madde, hastalık riski taşıyan ortamlara, fiziksel güç gerek-
tiren ve iş yoğunluğu olan yerlerde çalıştırılamazlar.

• Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan kamu çalışanı kadınların, 
izinde geçen süreleri emekli kesenekleri devlet tarafından ödenme-
si koşuluyla emeklilikten sayılmalıdır.

• Doğum nedeniyle babaya verilen ücretli izin 20 güne çıkartılmalıdır.
• Kadınların regl olduğu dönemler için ayda 2 gün izin verilmelidir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI
 3 Özellik arz eden birimlerin (riskli birimlerin) kapsamı, üc-

retleri, çalışma koşulları ve güvenlik önlemleri üzerine 
sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte bir çalışma 
yapılmalıdır. 

 3 Sağlık kuruluşlarında yapılan harcamalar döner sermaye-
den kesilmemeli, merkezi bütçeden karşılanmalıdır.

 3 İşyeri içindeki birim değişikliklerinde yaşanan keyfiliğin 
önüne geçilmesi için objektif kriterler getirilmelidir.

 3 Kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği sı-
navları her kadro ve pozisyonu kapsayacak şekilde en 
az yılda bir kez yapılmalıdır.

 3 Ön lisans bölümlerinin tamamına aynı bölümde lisans 
tamamlama hakkı tanınmalıdır.

 3 Geçici görevlendirmelerde döner sermaye ek ödemesi-
nin en yüksek verildiği yerden ödenmesi sağlanmalıdır.

 3 İcap nöbet ücretleri ödenmelidir.

 3 Çalıştırma zorunluluğu doğduğunda nöbet ücretleri saat 
ücretinin en az iki katı olmalıdır. Gece vardiyasında çalış-
tırılanların ücretleri %50 arttırılarak ödenmelidir.

 3 Şehir hastanelerinin mekânsal büyüklüğü ve çalışan sa-
yısının fazlalığı nedeniyle kanundaki sınırlama kaldırıla-
rak işyeri sendika temsilci sayısı artırılmalı ve sendika 
işyeri temsilcisi izni haftada 2 gün 4’er saat olmalıdır.

 3 Şehir hastanelerinde oluşturulan kurullarda sendika 
temsilcisi ve çalışan temsilcisi sayıları artırılmalıdır.

 3 İşyerlerinde her binanın her giriş/çıkışında, her per-
sonelin görebileceği yerde sendika ilan panosu tahsis 
edilmelidir.
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BİRİNCİ BASAMAK

 3 ASM sözleşmeleri, 
bireysel olmamalı, 
toplu sözleşmeye 
dahil edilmelidir.

 3 Nüfusa ve perfor-
mansa dayalı sağ-
lık hizmeti yerine 
bölge tabanlı hiz-
met sunumu ya-
pılmalıdır.

 3 Görev tanımları-
nın belirsizliği, her 
gün yeni iş yük-
lenmesi ve çalışan 
sayısın azlığından 
kaynaklı olarak 
iş yükü artmıştır. 
ASM’ lerde ve TSM’ lerde görev tanımları netleştirilme-
lidir.

 3 ASM cari giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılan-
malıdır.

 3 Kamu dışı ve taşeron olarak istihdam edilen çalışanlar 
kadroya alınmalıdır.

 3 ASM’de çalışan emekçilerin senelik, hastalık ve sen-
dika izinlerinin kullanımında izni kullanan kişinin ken-
di yerine birini bulma şartı kaldırılmalıdır. İzni kullanan 
kişiden hiçbir ücret kesintisi yapılmamalıdır. Hizmetin 
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devamlılığının sağlanması Sağlık Müdürlüğünün so-
rumluluğundadır.

 3 Mobil hizmetlerin nitelikli sunulması için araç ve uygun 
mekan tahsis edilmedir.

 3 ASM-TSM binalarının fiziki yetersizlikleri Sağlık Bakan-
lığı tarafından giderilmeli, çalışanlara uygun dinlenme 
alanları sağlanmalıdır.

 3 112 İstasyonlarında ve komuta merkezlerindeki çalışan 
eksikliği kadrolu istihdamla giderilmelidir.

 3 Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan teknisyenle-
re uygulanan protez kota sayısı düşürülmeli, kullanılan 
malzemeler insan sağlığına uygun malzemelerden te-
min edilmelidir.

 3 Aile hekimlerine eş ve çocuk yardımı verilmelidir.

TOPLU SÖZLEŞMEYE YÜRÜYORUZ!20



SOSYAL HİZMETLER

 3 Geçtiğimiz toplu sözleşme ile ağır engelli, çocuk ve 
yaşlılara hizmet veren yatılı kurumlarda çalışanların ek 
ödeme oranlarına 10 puan ilave edilerek artış sağlan-
mıştı. Benzer koşullarda ve risk altında hizmet verme-
sine rağmen kadınlara hizmet veren yatılı kurumlarda 
çalışanlara puan ilavesi yapılmamıştı. Bu maddenin dü-
zeltilmesi ve kadınlara hizmet veren yatılı kurumların 
da aynı puan artışından yararlanmaları sağlanmalıdır.

 3 Meslek farklılıklarını ve meslek sorumluluk sınırları-
nı ortadan kaldıran, kişilere görevi ve yetkisi olmayan 
işlerin yaptırılmasına zemin hazırlayan “sosyal çalış-
macı” tanımı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır. 
Meslek çalışmaları mesleklerin sorumluluk alanları ve 
sınırları çerçevesinde tanımlanmalı, çalışanlara keyfi ve 
görevleri olmayan 
işlerin yaptırılması 
engellenmelidir.

 3 Mesleki çalışmala-
ra ve meslek ele-
manları tarafından 
hazırlanan rapor-
lara yöneticiler ta-
rafından bilimsel 
ve mesleki olmayan biçimlerde müdahale edilmesi en-
gellenmelidir.

 3 Yatılı kurumlarda çalışan personelin nöbet ücretleri ar-
tırılmalıdır.
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 3 Yatılı olmayan kurumlarda gerçekleştirilen fazla çalış-
ma ücretlendirilmelidir.

 3 İcap nöbetleri ve danışmanlık tedbirleri için ödenen 
ücretler yapılan işin ve çalışanların emeklerinin karşı-
lığı olabilmekten çok uzaktır, ücretlerde artış sağlan-
malıdır.

 3 Görevde yükselme ve unvan değişikliğinde mülakat 
kaldırılmalıdır.

 3 Ek ders karşılığı çalışma kaldırılmalı, personel ihtiyacı 
kadrolu istihdamla karşılanmalıdır.

 3 Fiilen genel idari hizmet sınıfı işlerini yapan yardımcı hiz-
metler personelinin sınavsız genel idari hizmetler kadro-
suna geçişleri sağlanmalıdır.

 3 Çocuk eğiticilerinin kadrosu genel idari hizmetler sını-
fından çıkartılarak sağlık hizmetleri sınıfına alınmalıdır.

 3 Vekaleten idarecilik kaldırılmalı, asil idarecilik kadrola-
rına liyakat ile atama yapılmalıdır.

 3 Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değiştirilmeli, ta-
yin ve yer değiştirmede hiçbir kurumda olmayan koşul 
ve kriterler ortadan kaldırılmalıdır.

 3 Sosyal hizmetler risk ve tehdidin yüksek olduğu bir ça-
lışma alanıdır. Sosyal incelemeler, evde hizmet verilmesi 
gereken durumlar, güvenlik riski olanlara yönelik kurum-
larda yapılan çalışmalar, çalışanlara yönelik tehditler baş-
ta olmak üzere çalışanların fiziki ve hukuki güvenliklerinin 
sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
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ÜNİVERSİTELER

 3 Üniversitelerdeki en önemli sorunların başında çalışan-
ların tayin taleplerinin karşılanmaması gelmektedir. Bu 
sorunun giderilebilmesi için başta üniversiteler olmak 
üzere kurumlar arası naklen atama kurasının yılda en 
az 4 defa yapılması, mazeretlerde (sağlık, eğitim, eş 
durumu vb.) mazeret atamalarının yapılması sağlan-
malıdır.

 3 Üniversite hastaneleri arasında aynı veya benzer un-
van veya kadrodaki kişilerin hizmet süresi gözetilme-
den becayiş hakkı kullandırılmalıdır.

 3 Mesai sonrası fazla çalışma kaldırılmalıdır.
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İŞYERLERİNDE KURDUĞUMUZ
SANDIKLARDAN ÇIKAN

TALEPLERİMİZ İÇİN MÜCADELEYE!
İŞ YERLERİNDE KURDUĞUMUZ SANDIKLARDAN ÇIKAN

taşeron, sözleşmeli (4/B, 3+1), vekil, kadrolu ayrımına son verilerek
tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine

GÜVENCELİ ÇALIŞMA
OHAL/KHK'ları iptal edilsin, OHAL Komisyonu lağvedilsin

İHRAÇLAR GÖREVLERİNE İADE EDİLSİN
döner sermaye, ek ödeme, denge tazminatı vb. ödemeler değil en düşük 

6750 TL TEMEL ÜCRET
tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine en düşük

3600 EK GÖSTERGE
 fiili çalışma şartı kaldırılarak, herkese ve geçmiş süreyi kapsayan

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI (YIPRANMA PAYI) 

TALEPLERİMİZİ İLAN EDİYORUZ
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