
ÝþÝmÝz, Ýþ GüvencemÝz, EmeklÝlÝk
ve Saðlýk Hakkýmýz ÝçÝn;

14 MART�TA ALANLARA!



14 Mart saðlýk haftasý yaklaþýyor. Sendikamýz
yýllardýr 14 Mart haftasýný saðlýk alanýnýn ve
saðlýk emekçilerinin sorunlarýnýn tartýþýldýðý,
taleplerimizin kamuoyu ile paylaþýldýðý bir
dönem olarak deðerlendirmektedir. AKP
Hükümeti eliyle yürütülen saðlýkta özelleþtirme
programýnýn geldiði aþama bu yýlki 14 Mart
haftasýný çok daha önemli kýlmakta, dönemsel
sorumluluklarýmýzý artýrmaktadýr.

ÝMF ve Dünya Bankasý dayatmalarýna boyun
eðen AKP Hükümeti; uyguladýðý �Saðlýkta
Dönüþüm Programý� ile toplumun saðlýk hakkýný
gasp etmekte, biz saðlýk emekçilerini sözleþmeli
köleler haline getirmeye hazýrlanmaktadýr. Her
birisi kulaða hoþ gelen ve toplumda yeterince
anlaþýlamayan; aile hekimliði, hastanelerin
iþletmeye dönüþtürülmesi, genel saðlýk sigortasý
ve saðlýk bilgi sistemi bu programýn ana
parçalarýdýr.

Yap boz tahtas ýna çevr i len s is tem
tamamlandýðýnda �Saðlýkta Dönüþüm
Programý� olarak dayatýlan þeyin gerçekte
SAÐLIKTA YIKIM PROGRAMI olduðu net olarak
görülecektir.

Yasal düzenlemede �pilot uygulama� olarak tanýmlanmasýna raðmen
16 ilde baþlatýlan ve 2008 yýlýnda 40 ile yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenen
aile hekimliði uygulamalarý saðlýk sistemimizi tehdit etmektedir.
Dünya Bankasý 2004 raporunda açýkça yazýldýðý üzere aile hekimliði
birinci basamak saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesidir. Her ne kadar
þu ana kadarki uygulamalar Dünya Bankasýndan alýnan krediyle
finanse ediliyor ve yurttaþlardan ücret alýnmýyor olsa da bu durum
geçici ve aldatýcýdýr. Uluslar
arasý sermaye kaz gelecek
yerden tavuðu esirge-
memektedir.

Aile hekimliði, Genel Saðlýk
S igor tas ýy la  b i r l i k te
u y g u l a n a c a k ,  a i l e
hekimleri Sosyal Güvenlik
Kurumu ile sözleþme
yapacak ve tüm hizmetler
paralý hale getirilecektir.

Aile hekimliði, muayenehanecilik modelidir. Koruyucu saðlýk
hizmetlerinden ziyade tedaviyi esas alan bir modeldir. Yine
aile hekimliði modelinde sözleþmeli çalýþma esas alýnmaktadýr.
Saðlýk emekçilerinin iþ güvencesi ortadan kaldýrýlarak, iþ yükü
arttýrýlmakta, düþük ücretlerle kölelik koþullarý dayatýlmaktadýr.



Kamu hastaneleri halkýn vergileriyle kurulmuþtur ve temel amacý saðlýk
hizmeti sunmaktýr. Ýþletme ise tanýmý gereði kar amaçlý bir ticari kurumdur.
AKP Hükümeti döneminde kamu hastanelerinin iþletmeye
dönüþtürülmesi için bir dizi adým atýldý. Hastanelerin temizlik, güvenlik,
yemekhane hizmetlerinin taþeronlaþtýrýlmasýyla baþlayan süreç;
laboratuar, görüntüleme merkezleri ve ameliyathanelerin
özelleþtirilmesiyle devam ettirilmeye çalýþýldý. Sendikamýzýn mücadelesiyle
engellenen bu yönelim TBMM�ye sunulan �Kamu Hastane Birlikleri
Pilot Uygulamasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý� ile týrmandýrýlmak isteniyor.

Bu yasa tasarýsý saðlýk hizmetlerini paralý hale getirirken, hastaneleri
parça parça özelleþtirmeyi, tüm hizmet birimlerini taþeronlara devretmeyi
hedefliyor. Saðlýk emekçilerine ise iþ güvencesiz sözleþmeli çalýþmayý,
bakanlýk bütçesinden ödenen
temel ücret yerine; iþletme
karlarýndan ödenecek, belirsiz
ve güvencesiz ücret almayý
dayatýyor.

Ýþkolumuzda sayýlarý yüz bine
y a k l a þ a n  g ü v e n c e s i z
çalýþanlarýn ( taþeron iþçi, 4/b,
4/c, vekil vb.) yaygýnlaþtýrýlmasý
hedefleniyor.

Yý l lardýr,  AKP Hükümetinin
gündeminde o lan  Sosya l
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Yasa Tasarýsý ile toplumun sosyal
güvenli hakký yok edilmeye
çalýþýlýrken, saðlýk hakký paraya
endeksleniyor. Genel Saðlýk
Sigortasý�yla topluma yeni bir vergi
dayatýlýyor. Prim, katký payý, ilave
ücret ödeme zorunluluðunun yaný
sýra �temel teminat paketi� ile
güvence kapsamýna alýnan saðlýk
sorunlarýnýn sýnýrlandýrýlmasý,
zamanla kapsam dýþýna çýkarýlmasý
öngörülüyor.

Ekonominin k ý r ý lgan,  gel i r
düzey in in  düþük ve ge l i r
daðýlýmýnýn adaletsiz olduðu
ü l k e m i z d e  G S S � n i n
uygulanamayacaðý açýktýr. GSS�de
ýsrarýn saðlýk ortamýný, toplumu ve
saðlýk emekçilerini olumsuz
etkileyeceði, saðlýk hakkýný ortadan
kaldýracaðý bilinmelidir.



Biz saðlýk emekçileri ayný programýn uygulandýðý Bulgaristan, Ukrayna vb.
ülkelerdeki çalýþanlarýn �uygulansýn bakalým!�, hatasýna düþmedik,
düþmeyeceðiz.
� Hükümetin 2005 yýlýnda uygulamayý hedeflediði SSGSS yasasýný 2008

yýlýna ötelettik.
� Radyoloji çalýþanlarýnýn çalýþma süresinin 45 saate çýkmasýný engelledik
� Kadrolaþmanýn önemli bir adýmý olan klinik þef-þef yardýmcýsý atamalarýna kazandýðýmýz dava

ile müdahale ettik.
� Hastanelerde acil, radyoloji birimleri, ameliyathanelerin personeliyle birlikte parça parça taþeron

þirketlere veri lmesini davalarýmýzla kýsmen durdurduk,
�   2006 yýlýnda tüm Türkiye�de uygulanmasý planlanan Aile Hekimliði
halen 16 ille sýnýrlý.

Dünyanýn bir çok ülkesinde saðlýkta özelleþtirme politikalarý saðlýk
emekçilerine uzun çalýþma süreleri, her türlü iþin yaptýrýlmasý, ücretlerin
düþmesi ve iþsizlik olarak yansýmýþtýr. Bunun için bugün, Hollanda, Almanya,
Bulgaristan, Yunanistan, Ürdün, Lübnan�da saðlýk çalýþanlarý greve çýktýlar,
çýkýyorlar. Bugüne kadar yaptýðýmýz, bölge mitingleri, merkezi mitingler,
GöREVDEYÝZ eylemleri, yürüyüþ kollarý, referandumlarla saðlýkta yýkým
programýný yavaþlattýk. Sýra durdurmakta.

Biz saðlýk emekçilerine GSS�nin ilk yansýmasý maaþlarýmýzdan %5 saðlýk
priminin kesilmesi olacak. Saðlýk hakkýmýzla birlikte emekli olma yaþýnýn 65�e
çýkmasý, emekli aylýklarýnýn düþürülmesi ve emekli ikramiyelerimizin gaspý
söz konusu olacak.

Ýþ güvencesi ise, özelleþtirilen kamu kurumlarýndaki çalýþanlarýn yaþadýðý
gibi, ortadan kaldýrýlacak. Ýþletmeye dönüþen hastanelerde, Aile Saðlýðý
Merkezlerinde düþük ücretlerle, sözleþmeli ve güvencesiz çalýþma getirilecek.
Ýþletmenin elde ettiði kardan ücret alacaðýmýz için ücret güvencemiz olmayacak.
Kazanýlmýþ hak kavramý ise çýkarýlan yasalarla ortadan kaldýrýlacak. Çalýþma
süreleri uzatýlarak esnek çalýþma koþullarý kapýmýzý çalacak.

Ýþimiz, Ýþ güvencemiz, emeklilik ve saðlýk hakkýmýz satýlýk deðil!
Eþit, Ücretsiz, Nitelikli; BAÞKA BÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ MÜMKÜNDÜR!

HASTANELER ÝÞLETME, ÇALIÞANLAR SÖZLEÞMELÝ KÖLE OLAMAZ!

14 Mart Haftasýnda Daha Güçlü ve Örgütlü Olarak Haykýralým;
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