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2013 yılı Ağustos ayında, yandaş sendika Memur-Sen’in marifetiyle bir gece 
yarısı imzalanan, iki yılı kapsayan toplu sözleşme de, hükümetin teklifinin 
altında zam aldık. İtiraz eden sendikaların istekleri görmezden gelindi. 
Bu sözleşmeye karşı KESK bütünlüğünde emekçiler Ankara’ya 4 koldan 
yürüyüş yapmış ve tepkilerimizi dile getirmiştik. Yine SES olarak’ta o dönem 
çeşitli eylem etkinliklerle sağlık ve sosyal hizmet alanındaki  taleplerimizi 
dile getirdik. Bu bütçe döneminde de, toplu sözleşme ile gasp edilen 
haklarımızın emekçiler lehine düzeltilmesi için SESimizi yükseltiyoruz. 

SES
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

ÜCRETSİZ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET İÇİN

BİZ İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN,
EMEKTEN YANA DEMOKRATİK BÜTÇE İSTİYORUZ!



BU BÜTÇE;

HALKIN-EMEKÇİLERİN BÜTÇESİ DEĞİLDİR!•	

BU BÜTÇE YAŞAMDAN TASARRUF BÜTÇESİDİR!•	

HALKA VERGİ, PATRONLARA TEŞVİK BÜTÇESİDİR!•	

EĞİTİM,SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE EN BÜYÜK •	
PAYIN HALKA DEĞİL ÖZEL SEKTÖRE AKTARMA 
BÜTÇESİDİR!

BU BÜTÇE POLİS DEVLETİNİN BASKI-ŞİDDET VE •	
SAVAŞ BÜTÇESİDİR!

BU BÜTÇE KADININ ADININ DA YERİNİN DE •	
OLMADIĞI “CİNS AYIRIMCI” BİR BÜTÇEDİR!

BU BÜTÇEDE:
Katılım•	 cı-Şeffaf-Hesap verebilir demokratik bir bütçe 
istiyoruz!
Kamu yararını temel alan bir bütçe istiyoruz!•	
Kamuda istihdam eksikliğinin giderildiği, taşeron •	
çalışmanın yasaklandığı tüm çalışanların iş ve ücret 
güvencesinin sağlandığı bir bütçe istiyoruz!
Gelir dağılımında adaleti sağlayan bir bütçe istiyoruz!•	
Sosyal hizmeti önceleyen bir bütçe istiyoruz!•	
Savaş değil barış bütçesi istiyoruz!•	
Hükümet ve yandaş konfederasyonu arasında yapılan •	
satış sözleşmesini tanımıyoruz! İnsanca yaşayacak bir 
maaş için bütçeden hakkımızı istiyoruz.

“Tam Gün” Özele Hoca Pazarlama Noktasına Gelmiştir:
Niyet tam gün değildir. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 
tek bir işte çalışarak insanca yaşayacakları bir düzen 
kurmak değildir. Muayenehane dışında her şey 
serbesttir, yeter ki emek sömürüsü işlesin, katmerlensin. 
Yurttaşları “muayenehane çilesinden kurtaracağız” 
diyenler sağlığı büsbütün paralı hale getirmekte, 
üstelik hem üniversitelerde hem de özel hastanelerde 
hastaların ödediği paranın yarısına el koyup kar etmeyi 
istemektedirler.
İnsanlık Yararına Sağlık Hizmeti Suç Olabilir mi?
“Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma” adı altında bir suç 
tanımlanıp mesleğini hiçbir çıkar gözetmeden uygulamaya 
çalışan hekimler ve sağlık çalışanları, 3 yıla kadar hapse 
atılmakla tehdit edilmektedir. Öylesine bir kindir ki 20 bin 
güne kadar da adli para cezası tanımlanmakta, günlük 
yüz TL’den hesaplanırsa 2 milyon TL’yi bulan cezalar 
verilebileceği hesaplanmaktadır. Yani Van depreminde, 
gezi direnişinde, tekel direnişinde olduğu gibi halka sağlık 
hizmeti sunmamız engellenmek istenmektedir.

Sülük Tedavisine Sertifika Tanımlayanlar İşçi 
Sağlığından Sertifikayı Kaldırıyorlar!
Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı tıp adı altında 
yönetmelik hazırlayanlar, sülük tedavisini, hacamat etmeyi 
sertifikaya bağlayanlar işçi sağlığı söz konusu olduğu 
zaman bunun ayrı bir disiplin olduğunu unutmakta, işyeri 
hekimliği sertifikasını pek çok işçi sağlığı hizmetlerinden 
kaldırmaktadırlar.
İş kazalarında, meslek hastalıklarında sicili bozuk bir 
ülkenin işçi sağlığına böyle yaklaşması önümüzdeki dönem 
yaşayacağımız daha karanlık tabloların habercisidir

Dayak Yemeğe Devam Düzenlemesi!
Sağlıkta artan şiddeti sağlık ortamının sorunu değil de sağlık 
personelinin bireysel sorunu gibi gören; ağır yaralanma 
ve ölüm durumlarında zaten mümkün olan tutuklama 
tedbirinin uygulanacağını tekrar eden bir düzenleme teklif 
edilerek adeta göz boyanmaktadır. Şiddetin asıl kaynağı 
olan Sağlık Politikalarının tartışılmaması, gündeme 
getirilmemesi için yalan düzenine devam etmekteler.

Sağlık Bakanı’nı samimiyete davet ediyor ve 
sesleniyoruz: 
Bu ülkenin dört bir yanında dayak yiyen sağlık çalışanları 
sizden şiddeti önleyecek gerçek bir düzenleme 
beklemektedirler. 
Sağlık örgütleri olarak size bunu sağlayabilecek bir 
dizi önerilerde bulunduk acilen hayata geçirilmesini 
bekliyoruz.

AKP’nin sınıfsal ve siyasal tercihlerini yansıttığı tüm 
bütçeler gibi 2014 bütçesi de emeğin sömürüsü, toplumun 
yoksullaşması ve doğanın yok edilmesi pahasına bir avuç 
sermayedarı ihya etme bütçesidir.

Sağlık  ve sosyal hizmetler ile eğitim başta olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin piyasaya açıldığını, kamusal hizmetlere 
ulaşmanın paralı hale geldiğini ve bu uygulamalara karşı barınma hakkından- sağlık hakkına, eğitim hakkından-ulaşım 
hakkına, çevre mücadelesinden-siyasal haklara kadar mücadele eden tüm kesimlerin baskı, sürgün, gözaltı ve 
tutuklamalarla karşılaştığı, baskıcı bir sistem hüküm sürmeye başlamıştır. Tüm itirazlarımıza rağmen sağlık ve sosyal 
hizmet alanı her gün yeni düzenlemeler ve getirilen torba yasalarla içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir.

Biz sağlık ve sosyal hizmet iş kolundaki  KESK’li kamu 
emekçileri olarak; Hükümet ve yandaş konfederasyonu 
arasında yapılan satış sözleşmesini tanımıyoruz!

SAĞLIK ALANINDA YAPILAN UYGULAMALARLA VE SON TORBA YASAYA GÖRE;



Hacamata Muayenehane Serbest, Bilimsel Tıbba 
Yasak!
Sağlık Bakanlığı, üç yıldır, sağlık tacirleri karşısında kendi 
diplomalarıyla bağımsız çalışmak isteyen hekimlere 
ruhsat vermemekte, bin bir çeşit hukuksuz engel 
çıkarmaktadır. Yargı kararlarını yok saymakta, mesleğini 
bilimsel olarak yapmaya çalışan hekimlere taşeron 
şirketlerde, özel hastanelerde emek sömürüsü altında 
çalışmayı dayatmaktadır. Şimdi de hukuksuz olarak ruhsat 
vermediği hekimleri hapse atmakla tehdit etmektedir. 
Öte yandan Bakanlık başka düzenlemelerle hacamat 
gibi tedaviler için açılacak yerleri ruhsatlandırmaya 
çalışmaktadır. Mesleğini bilimsel tıbbın içinde bağımsız 
olarak uygulamak yasaktır, “alternatif” işler serbesttir. 
Sülük yapıştırmak serbesttir, hacamat etmek serbesttir, 
cerrahın, çocuk hekiminin, dahiliye uzmanının mesleğini 
serbest icra etmesi yasaktır!

Bürokrasi Profesörlerine Özel Yasa!
Kamuoyunun tepkisini çeken üniversiteye uğramadan 
“jet profesör” olma uygulamasını yasallaştırmaktalar. 
Profesör olmak için üniversitede fiilen çalışma zorunluluğu 
kaldırılmakta, Sağlık Bakanlığı’nda CEO olarak çalışırken, 
hastane yöneticiliği, başhekimlik yaparken profesör 
olunabilmesi yasallaştırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı 
Bürokrasi Üniversitesi kurulmuş bulunmaktadır. Bu 
Üniversitede akademisyen olmak için öğrenci, asistan 
yetiştirmeye gerek yoktur, siyasi yandaşlık yeterlidir! 
Zaten bu profesörler tüm Bakanlığı sarmış durumda olup 
şimdi gereğini yapılmaktadırlar.

Acil Servisler İçinden Çıkılmaz Hal Almıştır!
Sağlık Bakanlığı acil servislerde ne yapacağını bilemez 
duruma gelmiştir. Bir yandan alanın dışındaki uzman 
hekimlerle durumu idare etmeye çalışırken şimdi de aile 
hekimlerini ve aile sağlığında elemana dönüştürülen sağlık 
emekçilerini ayda en az iki kez acil ve başka birimlerde 
nöbet tutmaya zorlamaktadır. Aile hekimliği ile uzaktan 
yakından ilgisi olmayan uygulama bir de “aile hekimlerinin 
mesleklerini unutmamaları için gerekli” denilerek halk 
yanıltılmaktadır.

“Çalıştığın Yerden Bir Yere Ayrılma” Yasası!
Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ikamet 
mecburiyeti düzenlemesi başka adla yeniden gündeme  
getirilmiştir. Orta çağda kralların serflere, kölelere 
dayattığı düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık 
çalışanlarına dayatılmaktadır.

Zorunlu Hizmet Sadece Bu Ülkede Zor Koşullarda 
Okuyup Yurttaşına Hizmet Edene Var!
Tıp fakültesini yurt dışında okuyan ya da bir biçimde 
yurt dışında çalışmış olanlara mecburi hizmet muafiyeti 
getirilmektedir. Adeta çok çalışıp tıp fakültesini 
Türkiye’de kazanarak okuyanlar, bir yere ayrılmayıp bu 
ülkenin insanlarına hizmet edenler cezalandırılmaktadır. 
Kimleri kayırmak için çıkarıldığını henüz bilemediğimiz 
bu düzenlemenin iktidar partisinin baştan söz verdiği 
biçimde yapılmasını, mecburi hizmetin tümden 
kaldırılmasını talep ediyoruz. Zorunlu hizmette çalışmak 
mecburi değil, gerekli özendirici düzenlemelerle gönüllü 
hale getirilmelidir!

Sağlık Meslekleri Değersizleştiriliyor. Hemşire-
Ebe Yardımcılığı Gibi Ne Olduğu Belirsiz Kavramlar 
Getiriliyor!
Sağlık kolejinden mezun olacak ebe-hemşire ve sağlık 
teknisyenlerine yardımcı olma statüsü getiriliyor. Zaten 
sağlık alanında profesyonelce yapılan birçok meslek 
tanımı yapılmayarak her işi yapan eleman statüsüne 
getirilmişken şimdi de ucuz iş gücü olarak yeni bir yöntem 
bulunuyor. Bir dönem seçim yatırımı olarak her ilde 
açılan sağlık meslek liseleri daha sonra önlisans ve lisans 
statüsüne getirilecek gerekçesi ile kapatılırken, şimdi de 
yardımcı eleman tabiri ile meslekler değersizleştiriliyor ve 
ucuz istihdam yaratılmaya çalışılıyor.

Türkiye Sağlık Ortamının Derinleşen Yaralarına Bir 
Merhem Yok!
Yeterli öğretim kadroları sağlanmadan açılan üniversite 
ve fakültelerimizde “yerlerde sürünen” niteliksiz 
eğitim sonucu bilgiden yoksun öğrenciler mezun 
edilmektedir. Mezunların yaşadığı sıkıntılara bir çare  
bulunamamışken; bu “Torba”da  da ne tıp eğitimindeki, 
ne de  diş hekimliği eğitimindeki asistanların sorunlarına, 
kurum hekimlerinden emekli hekimlere kadar yaşanan 
ücret adaletsizliğine, performans sisteminin yarattığı 
tahribattan tüm sağlık personelinin yaşadığı sorunlara, 
taşeronlaşmaya kadar sağlık alanında derinleşmiş yaralara 
merhem olacak bir düzenleme bulunmamaktadır.
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İNSANI İNSAN YAPAN DEĞERLERE BAĞLI KALDIK,

HERŞEYE RAĞMEN BAĞLI KALACAĞIZ!

TALEPLERİMİZİN KARŞILANMASI İÇİN 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı  kuruluşları       
yap-boz tahtasına çevirdiler!
AKP iktidarı ile birlikte sosyal hizmetlerde iş bilmez gerici 
siyasi kadrolaşma, halka eşit parasız, nitelikli ve ulaşılabilir 
olarak sunulması gereken sosyal hizmetlerin piyasalaşması ve 
özelleştirilmesi hız kazanmıştır. 
Plansız programsız, mesleki ve bilimsel kriterler yok   sayılarak 
tamamen piyasa koşullarına göre hareket edilmektedir. Birçok ilde 
aktif olarak çalışan kuruluşlar sebepsiz ya da uydurma sebeplerle 
kapatılmakta, personeller sürgün edilmekte, hizmet alanlar mağdur 
edilmektedir. Kadrolu personeller soruşturmalarla sürgünlerle 
sindirilmeye çalışılmakta, güvencesiz çalıştırılan taşeron çalışanlara 
köle muamelesi reva görülmektedir.
Sosyal Hizmetler; Piyasalaşma, Siyasi Kadrolaşma ve 
Hizmete ulaşmanın yok edilmesi ile karşı karşıya!
Sosyal hizmetlerde günün şartlarına ve sosyal devlet ihtiyaçlarına 
göre hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve hizmeti sunacak kadrolu, 
güvenceli, kalifiye personel ile birlikte kuruluşların artırılması yerine 
daraltma, azaltma, gericileştirme ve sermayeye peşkeş çekme yaratılmaya çalışılmaktadır. 
ASPB bütçesinin son yıllarda kat be kat arttığı propagandası yapılmakta fakat ne hikmetse artırılan bütçe yoksullukla 
mücadele, sosyal hizmetlere kolay ulaşım, personelin kalifikasyonu ve güvenceli çalışma yönünde değil, sosyal hizmet 
sunumunun tamamı taşerona devredilerek piyasa koşullarında hizmet verilmeye başlanmıştır. Hizmeti alan kadın, 
çocuk, genç, yaşlı, engelli halkın ve personellerin ekonomik ve sosyal olarak geliştirilmesi yerine bakanlık binalarına 
milyonlarca lira kiralar ödenmektedir. 
Sosyal hizmet alanında ihtiyaç sahiplerine insan onuruna yaraşır nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sosyal yardım 
verilmesi gerekirken sadaka kültürü geliştirilmektedir.
Türkiye’nin dört bir yanından sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak Sağlık Bakanlığı’na sosyal hizmet 
çalışanları olarak da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sesleniyoruz:
Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak biz;
Mesleğimize, işimize, iş güvencemize, halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yok sayılmasına, mesleklerimizin itibarsızlaştırılmasını,                                       
kölece çalışma düzenini kabul etmedik etmeyeceğiz. 

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ TANIMIYORUZ!  BÜTÇEDEN HAKKIMIZI İSTİYORUZ!
Maaşımızdaki Kayıplar İç• in 300 TL Zam Yapılsın!

Herkese İş ve Ücret Güvencesi Sağlansın!• 
Ek Ödemeler Emekliliğe Yansıtılsın!• 

Maaşımız Vergi Dilimi Artışından Etkilenmesin!• 
Kadın Emekçilere pozitif Ayrımcılık Yapılsın!• 
Baskı, Tutuklama ve Sürgüne Son Verilsin!• 

İş Kolumuza Dair Her Türlü Düzenleme Yapılırken Örgütlü Kurumlarımızın Görüşleri Alınsın!• 
Prim, Katkı-Katılım Payları ve İlave Ücretlerin Olmadığı Tüm Sağlık ve sosyal hizmet Harcamalarının Bütçeden • 

Karşılandığı Sağlık ve Sosyal Hizmeti Sunum Sistemi Oluşturulsun!


