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Tüm Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçilerini iþine, iþ
güvencesine, geleceðine sahip çýkmaya, toplu görüþme
süreci ve sonrasýnda devam edecek olan hak alma
mücadelesinde birlikte olmaya çaðýrýyoruz.

TOPLUSÖZLEÞME ÝÇÝN
MÜCADELEYE

 Toplu sözleþme ve grev hakkýmýzýn kullanýlmasý ve
örgütlenmemizin önündeki engellerin kaldýrýlmasý,
· Temel ücretimizin yoksulluk sýnýrýnýn altýnda olmamasý,
insanca yaþayacak düzeye yükseltilmesi,
· SHÇEK çalýþanlarýnýn baþbakanlýk tazminatýnýn katsayýya
baðlanmasý veya sosyal hizmet tazminatý ödenmesi
için düzenleme
yapýlmasý,
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