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KONU: Ek Ödemeler Hk

Salgınınbaşındanberiinsanüstübirçabaileçalışanveyapılandüze.nlemelerlede
çoğu zamin insan oldukları unutulan sağlık emekçileri maddi, manevi, fiziksel olarak

iuı<inmişıerair, yapılan düzenlemelerle kamu çalışanı olmalarına rağmen kamusal çalışma
düzenin dlşlnda tutularak negatif ayrımcılığa uğramıştır,

yajılan düzenlemel6rle jağhk emekçilerinin salgınla mücadelesinde moral ve

motivasyonuenaşağlseviyein-dirilmişsağllkemekçilerimaddivemanevi.olarak
desteklenmemiş, oejtei oıarar o ay boyunia tavandan ek ödeme yapllmlş onun dlşında sağlık

emekçilerinin a6'oo eı< gösterge, Ğeyy-an"n zam, vergi yükünün azaltılması, gelir vergisinin

İ"oitı.in.".ı gibi yoksJllaşmis,na 
-ğo.ıi. 

olacak gerçek iyileştirme talepleri görmezden

geıinmiştir uy-guıanan salgın politikjIarının negatif ve pozitif sonuçları sağlık emekçilerinin

!a|am 
'naxtı'-naşta olmai üiere çalışma koşullarını djrekt etkilemektedir. Normalleşme

kaiarıaı alınırken sağlık emek ve meilek örgütü olan bizlerin görüş ve önerileri dikkate

.ln.rvrral( salgın ko-ntrolden çıkarılmıştır. sağllk emekçiteri lebaleb kongreler gibi toplumsal

nrrux"iıiııgln art]rılmasının bedetini canlarıyla ödemek zorunda bırakılırken ekonomik ve

,o"yrl nJ1.1"r, da en üst düzeyde desİeklenmesi 
_ 
gerekirken tam tersi uygulamalar

yapiımaıtadır Canımızın bedeli olmasa da yapılan hatalı idari kararların bir hizmet kusuru

tazminatl olmalıdır.
yaratılan tablonun tüm yükü sağlık emekçilerinin slrtına yüklenirken onlar]n sosyal ve

ekonomik sıkıntıları da pozitif yonoe olsteı<ıenmelidir. ,1 yılı aşkın süredir sağlık emekçileri

iağın suresince üzerlerine yükl'enen olağanüstü yükun hizmetlerinin doğasının gereğiymiş gibi

İrt,İn,,, uı,nmas,na haklı gerekçelerle itiriz etmeite; geçici, adil olmayan, eşitsizliği daha da

buy1ıten iyileştirmeıerin yiterstli5i konusunda her platformdan ortak ses çıkararak ekonomik,

orı'ılı. r" sosya1 hakları ile ilgili jorunlartna çözijm üretilmesini sağlık otoritesi olarak Sizden

aciıen uexıemexteolr §ağlık emekçilerin" s"yyan"n zam dahil olmak üzere maddi

,yiı"|tir.eıe1. beklerken, her ge-çen gun enflasyon oranlarının altünda ezilirken onlardan insan

Üstü bir hizmet isteyen düzenlemelere imza atmaktasınlz---'- - 
aii sağlık emekçilerinden amasız koşulsuz, ilirazsız, izinsiz her koşulda, her durumda

7 t24 hizmel biklerken biz sağlık emekçileri de sizden amasız, koşulsuz, ayrlms!z, eşıt ve

hakkaniyetli iş barışını bozmayin Covid_,19,1a mücadele kapsamında ve salgın sürdüğü sürece

risklerinin ve iş yüilerinin sosyal hayatlarında yarattığınız olumsuz koşullar|n karşılığı olarak

sağlık iş xolun'di çalışan tüm'emekçilere maaşları tutarınca ek ödeme verilmesini ve sağlık

em-ekçllİrinin dalıa fazla mağdur edilmemesini talep ederiz,

sAĞLıK BAKANLlĞl,NA

P lnar iÇEL
Genel sekreter

Selma ATABEY
Eş Genel Başkan

2
--.'

Necatibey cad. No:82/4 Klzılay/ANKARA _ Tel:(o312) 232 61 22 Faks:(o312) 23o 21 93 www.ses.or9.tr e-posta: ses@ses.org.tr


