
“Ancak 
bu böyle 

gitmez…”

SAĞLIĞIMIZI SATANLARDAN, 

SOSYAL HİZMETLERİ 

İ K T İ D A R I N 
ÇIKARLARINA BAĞLAYANLARDAN,
GELECEĞİMİZİ YOK EDENLERDEN 

HESAP SORMAYA 
1 MAYIS’A…

SES
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

1 Mayıs 1886’da Amerikalı işçiler 12 saatlik ve haftada altı gün olan çalışma koşularına karşı sekiz 
saatlik iş günü talebiyle greve çıktılar. 190 bini grevde olan toplam 350 bin işçinin katılımıyla ülke 
çapında eylemler yapıldı. Chicago’da grevde olan 80 bin işçi, patronların “her ne pahasına olursa olsun 
bu grev ezilmeli” emri doğrultusunda polis saldırısına uğradı ve 6 işçi polis tarafından katledildi. Bu 
katliamı protesto etmek için yapılan eylemde polis tarafından tertiplenen provokasyon sahneledi. Albert 
Parsons, August Spies, Adolph Fischer ve George Engel isimli dört işçi önderi olaylardan sorumlu 
tutularak göstermelik bir şekilde yargılandı ve 1887’de idam edildi. II. Enternasyonal, 1889’da 1 Mayıs’ı 
işçi sınıfının uluslar arası birlik dayanışma ve mücadele günü ilan etti. 1890 yılından bu yana 1 Mayıs’lar, 
tüm dünyada işçi sınıfının ve ezilen halkların eşitlik-özgürlük-kardeşlik ve insanca bir yaşam talebiyle 
alanları doldurduğu bir gün olarak kutlanıyor. 

Bu yıl da böyle olacak, 1 Mayıs 125. kez kutlanacak. Yeni bir seçim döneminin hemen arifesinde, 2015 yılı 
1 Mayıs’ında da birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemek için hazırlıklara 
başlandı bile. 

AKP’nin öncelikli hedefi 2015 seçimlerinde anayasa değişikliği yapacak ve başkanlık sistemini getirecek 
bir çoğunluğa ulaşmak. Ancak AKP’nin politikalarına desteğin azalma eğilimi gösterdiği, AKP’nin 
istediği çoğunluğu yakalama ihtimalinin zayıfladığı koşullarda iktidar, yaşamın her alanında devlet 
şiddetini artırmayı, düşünceyi ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri artırmayı, her türden 
demokratik hakkı ortadan kaldırmayı ve otoriterliğini daha da artırarak sürdürmeyi politika olarak 
belirlemiş görünüyor. Bu koşullar altında iktidarını koruma çabasındaki AKP’nin kendi içinde yaşanan 
çatışma ve kavgaların da kamuoyuna yansıyacak noktaya geldiğine tanık oluyoruz. 

Böyle bir ortamda 1 Mayıs’ı, iktidarın kendi güvenliğini sağlayabilmek adına tüm hak taleplerinin 
şiddetle bastırılması planları yaptığı, bu amaçla iç güvenlik (?) yasasının önümüze çıkarttığı koşullarda 
karşılıyoruz. Emekçilerin can güvenliğinin olmadığı, her gün cinayetlerin yaşandığı, yüzlerce işçinin 
iş cinayetlerinde katledildiği, polis şiddetinin ve katliamlarının “kahramanlık” sayılarak şiddetin 
ödüllendirildiği, emekçilere sefalet ücretlerinin dayatıldığı, güvenceli çalışmanın ortadan kaldırıldığı, 
esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma biçimlerinin, angarya çalışmanın dayatıldığı koşullarda emekçilerin 
birlik olmasından ve mücadele etmesinden korkuyorlar. 



    Hangi koşullarda çalışıyoruz? 

İnsanüstü bir çabayla, insa » nlık dışı koşullarda 
çalışıyoruz. 
Performansa göre ücretlendiriliyor, açlık sınırının  »
altında ücret alıyoruz. 
İşyerlerimizde keyfi uygulamalarla, keyfi  »
görevlendirmelerle, yer değişiklileriyle karşı karşıya 
kalıyoruz. 
Personel eksikliği gerekçesiyle uzun saatler  »
çalıştırılıyoruz. Kadro açılarak ihtiyacın karşılanması 
yerine bizlerden daha çok ve sınırsız şekilde 
çalışmamız isteniyor. Binlerce meslektaşımızsa 
atamalarının yapılması talebiyle eylemler yapıyor. 
Çalışma koşullarımıza uygun, nitelikli, 7/24 açık  »
kreşler açılmıyor. 
Yöneticiler tarafından mesleklerimiz  »
itibarsızlaştırılıyor. Şiddete uğruyor, mobbinge 
maruz kalıyoruz. 

Keyfi ve haksız soruşturmalarla, cezalarla, tehditlerle  »
baskı altına alınmaya çalışılıyoruz. 
Neredeyse her gün yeni bir yönetmelik ve uygulamayla  »
alanlarımız iyice karmaşık hale getiriliyor. 
Sendikal haklarımız baskı altına alınmaya çalışılıyor.  »
Tükeniyoruz...  »
Yoruluyoruz… »
Yıpranıyoruz… »
Mutsuzuz...  »
Güvenliğimiz olmadan, gerekli önlemler alınmadan  »
güvencesiz şekilde çalışıyoruz. 
Yıllardır talep ettiğimiz, tüm sağlık ve sosyal  »
hizmet emekçileri için yıpranma hakkı talebimiz 
karşılanmadı. 

Ve bütün bu sağlıksız koşullar altında, sağlık hizmetini 

en iyi şekilde vermek için uğraşıyoruz. 

Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini, ücretlerimizin iyileştirilmesini, yıpranma 
payı hakkımızı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz. Sağlık ve sosyal 

hizmetin herkese, eşit, ulaşılabilir, nitelikli, anadilinde ve parasız olmasını istiyoruz.

Kendimiz ve halkımız için…
O nedenle işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma gününde 

1 Mayıs’ta Sınıf kardeşlerimizle birlikte 1 Mayıs meydanında olacağız…

YAŞASIN 1 MAYIS 
YASASIN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA…
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    Toplu sözleşme taleplerimizle 1 Mayıs’a 

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri de 1 Mayıs’ı sorunlarımızın katmerleştiği bir zamanda karşılıyoruz. Aynı 
zamanda toplu sözleşme görüşmelerinin yaklaştığı, sorunlarımız karşısında ortak taleplerimiz için işyeri işyeri 
hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz bir süreçteyiz. 

    Sağlık ve sosyal hizmet hakkı ne durumda? 

Bizler sadece kendi çalışma koşullarımızı düşünmüyoruz. Aynı zamanda verilen hizmetlerin de herkes içi 
ulaşılabilir, parasız, nitelikli, kamusal, anadilinde olması için mücadele ediyoruz. Oysa AKP, iktidara geldiği 
günden itibaren sağlık alanını piyasalaştıran programı “dönüşüm” adı altında süslü cümlelerle kamuoyuna 
sunuyor. AKP’nin sağlık alanındaki uygulamaları artık dikiş tutmuyor. Katkı/katılım payları ile parası olmayanların 
hastanelere giremediği, biraz parası olanların ise eczanelerde ya da maaşlarından kesilen sağlık kesintileri ile 
evlerine götürdükleri ekmeğin azaldığı bir süreci yaşıyoruz.

Sosyal hizmetler alanı ise, sosyal hizmete ihtiyaç duyan kesimlerin ihtiyaçlarından daha çok, iktidarın ideolojisine 
ve politik ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yoksulluğun ortadan kaldırılması 
yerine ekonomik yoksunluk içinde olanların “sosyal yardımlar” adıyla iktidara bağımlı hale getirildiği bir misyon 
üstlenmiş durumda. Kadınlar, engelliler, çocuklar için oluşturulan hizmet modelleri ise sorunları çözmekten 
çok uzakta. Kadın aile içine hapsediliyor, çocuklar içeride nasıl hizmet verildiğinin denetlenemediği evlerde 
“yetiştiriliyor”, engelliler ve yaşlılar evde bakım hizmetleri ile evlere kapatılmak isteniyor. 


