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Kapsasın, Geçmiş Çalışma Yılları Dahil Edilsin, Fiili Çalışma Şartı Kaldırılsın

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak
ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyoruz. Çalışırken sağlığımızdan ve yaşamımızdan oluyoruz. Aynı zamanda yaptığımız işin karşılığı olan insanca yaşamayı sağlayacak
bir ücret alamıyoruz. Performans ve ek
ödemeler adı altında yapılan ödemelerle
ücretlerimiz belirsizleştiriliyor, bu ödemeler emekliliğe yansıtılmadığı için emeklilikte ise açlığa mahkum ediliyoruz. Ayrıca
ek gösterge kat sayısının düşük tutulması
ile birlikte emekli maaşları, emekli olmamıza engel olmuş durumda
Buna şimdi bir de yaşanan ekonomik
krizle birlikte peş peşe gelen zamlar da
eklendi. Elektriğe, doğalgaza, suya ve
bütün temel tüketim malzemelerine zam
gelirken aldığımız ücretler eridi, alım gücümüz azaldı. Sağlık ve sosyal hizmetler
alanında çalışanların temel ücretlerinde
2015 Temmuz’undan bugüne ortalama
270 dolar ile 373 dolar arasında bir kayıp
yaşanmıştır.
Ekonomik krizin faturası zamlarla emekçilerden çıkarılmaya çalışılırken haklı taleplerimizden (iktidarın ve siyasi partilerin
seçim vaatlerine de yansıyan) kriz gerekçesiyle vazgeçmemiz isteniliyor. Mevcut
iktidarın yanında yer alan yandaş sendikalar da bu duruma çanak tutuyor
Ancak bilinmelidir ki biz sağlık ve sosyal
hizmet emekçileri olarak bu krizin faturasını ödemeyeceğimiz gibi, taleplerimizden de vazgeçmeyeceğiz.

SAĞLIK VE SOSYAL HIZMET
IŞKOLUNDA ÇALIŞAN BIR
EMEKÇININ MAAŞI EN AZ
6.500 TL OLMALIDIR.
TUİK EYLÜL AYI YOKSULLUK
SINIRI: 6.167

İNSANCA YAŞAMAYI
SAĞLAYACAK BİR ÜCRET
•

Çalışırken ve emeklilikte açlığa mahkum ediliyoruz.

•

Temel ücretimiz her geçen gün düşüyor.

•

Ek ödeme ve performans ücretlerinin yükseltildiği ise büyük bir yalan!..

•

Çok küçük miktarlarda ve belirsiz
olan ek ödemeler ise son yıllarda birçok gerekçeyle ödenmiyor.

•

Maaş bordromuz çok farklı kalemlerle karmaşıklaştırılıyor, anlaşılmaz hale
getiriliyor.

SONUÇ;
Aldığımız ücretler yetersiz, ekonomik kriz
ve yükselen enflasyon ile artık geçinemiyoruz.
Öncelikle yandaş değil emekçilerin sendikası ile gerçek yeni bir toplu sözleşme
yapılmalıdır;
Bu güne kadar yaşanan kayıplarımız ek
zam ile karşılanmalıdır.

YIPRANMA PAYI
Geçmiş Çalışma Süreleri Kapsamalıdır,
Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçilerini Kapsamalıdır,
Fiili Çalışma Şartı KALDIRILMALIDIR.

FIILI HIZMET SÜRE ZAMMI
(YIPRANMA PAYI);
Yaptığımız işin niteliği ve çalışma koşullarından kaynaklı olarak sağlığımız bozuluyor ve yıpranıyoruz. Bundan dolayı
yıpranma payımız en temel haklarımızın
başında gelir. Geçmişten bu güne bu talep sürekli olarak gündemimizde oldu.
2011 yılından bu yana da SES’in de içinde
yer aldığı sağlık emek ve meslek örgütleri
yıpranma payını temel gündem yaptı;
YASA TASARISININ HAZIRLANMASI
VE DEVAMINDAKI SÜREÇTE;
•

•

•

Bu güne kadar gasp edilen ek ödemeler
faizleriyle birlikte ödenmelidir.

•

Eksik ücretler olan ek ödeme, performans
yerine temel ücret belirlenmelidir.

•

Tüm ücretler emekliliğe yansıtılmalıdır.
Sabit ödemelere de enflasyon farkı uygulanmalıdır.
Enflasyon farkı uygulanarak, sabit ödemelerdeki oranlar göz önüne alınarak, sabit ödemeler iki katına çıkarılarak maaşa
ve emekliliğe yansıtılmalıdır.
Yoksulluk sınırı da göz önüne alındığında
sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan
bir emekçinin maaşı en az 6.500 TL olmalıdır

•

•

•

2014 Yılı Aralık ayında hazırlanan
yasa tasarısı TBMM Başkanlığı’na,
grubu bulunan siyasi partiler ve milletvekillerine ulaştırıldı.
2015 yılında CHP ve HDP gruplarınca
önerimiz meclise sunuldu ancak AKP
tarafından reddedildi.
2015 yılında imza kampanyası düzenlendi.
2015 yılı Nisan-Mayıs aylarında birçok ilde, işyerleri önünde açıklamalar
yapıldı.
Hükümet ve Sağlık-Sen tarafından
talebimizin bulanıklaştırılmak istenmesine karşı açıklamalar ve tutumlar
geliştirildi.
Emekçilerin ısrarı ile talebimiz 2015
yılında yapılan toplu sözleşmeye
konuldu. Toplu sözleşme kararlarını görmezlikten gelen hükümete ve
yandaş sendikaya rağmen yıpranma
payı sürekli gündemde tutuldu.
2016 yılında emekçileri fazla çalıştırmak amaçlı bir fiili hizmet yasası
gündemleştirildi. Yoğun tepkimiz
üzerine bu yasa tasarısı geri çekildi.
En sonunda Temmuz 2018 tarihinde ta-

lebimiz torba yasa ile TBMM’ye getirildi.
“Yıpranma payı hakkımız torbaya
sığmaz “ diyerek talebimizi açıklamalarla ve TBMM komisyon oturumlarında dile getirdik.
•
3 Ağustos 2018 Resmi Gazete ‘de yayınlanarak çıkan yasa; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini
karşılamayan, MHP-AKP ve yandaş
sendikaların onayı ile emekçilerin
mücadelesinin baskısını azaltmak
için sınırlandırılmış bir kanun oldu.
Temel talebimizi tam olarak karşılamadığı
halde Mecliste görüşülerek kabul edilen
bu yasa sağlık emek ve meslek örgütleri
ve emekçilerin kararlı ve ısrarlı mücadelesinin sonucu olmuştur. Talebimizde ısrar
etmeye devam edeceğiz.
•

3600

Ek Gösterge Hakkımız
Vaatlerle Geçiştirilemez
EK GÖSTERGE 3600’E
YÜKSELTİLSİN
İİktidarlar ve siyasi partiler sürekli olarak
emekçilerin haklı ve meşru taleplerini seçim malzemesi haline getiriyorlar. 24 Haziran seçiminde de birçok talep bu şekilde
seçim malzemesi oldu. Bunların başında
da ek gösterge geldi.
Seçimin üzerinden yaklaşık olarak 6 ay
geçmesine rağmen bu konuda bir düzenleme yapılmadı. Sağlık ve sosyal hizmet
emekçileri emeklilikte de açlık sınırında
yaşıyorlar. Yıpranmasına ve emeklilik süresi (bu kadar yüksek yaşta emekliliğe
rağmen)dolmasına rağmen emekli olmak
istemiyorlar.
Çünkü emekli maaşı geçinmek için yeterli
değildir.
Bundan dolayı hakkımız olan 3600 ek
gösterge ile ilgili düzenlemenin bir an
önce yapılması ve mağduriyetlerin giderilmesi temel bir ihtiyaçtır.

