sağlık
emekçilerinin

SESİ

Yetkilendirilmiş sendikaların masalları ile uyumayacağız !

GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME İÇİN
Birlikte Mücadele Edeceğiz,
Birlikte Kazanacağız !

6. Dönem TİS’e tereddütsüz ve tartışmasız bir şekilde imza atanlar
şimdilerde işyerlerimizde bizlere “yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış
misali” tarihi kazanım nutukları atmaya başladılar.
Bildiğiniz üzere toplu sözleşme masasına Memur Sen ve Türk Kamu
Sen güç birliği yaparak ortak talepler ile masaya oturdu. Nihai
olarak yetkili konfederasyon olduğu için tüm kamu emekçilerini
ilgilendiren TİS metnine imza atan Memur Sen’dir. Yine işkolları
bazında da Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı işkolu sendikaları
aynı şekilde TİS imzaladılar. Memur Sen’in 6. Dönem toplu sözleşme
kazanımlarımız adı altında açıklamaları da gerçeği yansıtmamaktadır.

İşte tarihi kazanımlar olarak açıklanan
yalanlar ve gerçekler:

Yalan 1: “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2022 yılı için %5+%7
olmak üzere toplamda %12,35 oranında zam yapılacak”

MAAŞ

Bir Defada Yıllık
%12,35 Artış

İlk Altı Ay %5
İkinci Altı Ay %7 Artış

OCAK

5.617,5

5.250

ŞUBAT

5.617,5

5.250

MART

5.617,5

5.250

İlk altı ay maaş zammı %5

NİSAN

5.617,5

5.250

5000+250=5250

MAYIS

5.617,5

5.250

HAZ.

5.617,5

5.250

TEM.

5.617,5

5.617,5

AĞU.

5.617,5

5.617,5

EYLÜL

5.617,5

5.617,5

EKİM

5.617,5

5.617,5

KASIM

5.617,5

5.617,5

ARA
LIK

5.617,5

5.617,5

TOP
LAM

67.410

65.205

AYLIK

5.617,5

5.433,75

ARTIK
(%)

Gerçek; maaşlarımızda 2022 yılı için ortalama %8,7 artış olacağıdır.
Daha anlaşılır olması için 5000 TL maaş üzerinden tablolaştıralım:

%12,35

%8,675

5000*%5=250

İkinci altı ay maaş zammı
%7

YILLIK
FARK

(67.410-65.205)= 2.205 TL

AYLIK
FARK

5250*%7=367,5

(5.617,5-5.433,75)= 184 TL

5617,5
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Yalan 2: “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2023 yılı için %8+%6
olmak üzere toplamda %14,48 oranında zam yapılacak”
Gerçek; maaşlarımızda ve ücretlerimizde 2022 yılı için ortalama %11,2
artış olacağıdır.
Yalan 3: “6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle; 2022-2023 döneminde maaş
ve ücretlere toplamda %28,61 artış yapıldı”
Gerçek; maaşlarımızda ve ücretlerimizde 2022-2023 döneminde
ortalama %16,83 artış olacağıdır.
Yalan 4: “Maaş artışı teklifimiz büyük ölçüde karşılandı”
Gerçek; teklif ile imza atılan mutabakat arasında 2022 yılı için 30
puan, 2023 yılı için 9,3 puan fark oluştuğudur. 600 TL olarak istenen
seyyanen zammın lafını bile etmiyorlar.
Gözümüzün içine bakılarak sallanan en büyük yalan ise; bütçeden ve
refahtan payımızı aldığımız söylemidir. Aslında Memur Sen yöneticileri kendi bireyselliklerinde haklarını ve refah paylarını almışlardır.
Bunları sendikalarından aldıkları maaşlarından anlıyoruz.
Gerçek; 6 milyon insan ne bütçeden hakkını ne de refah payını
alabilmiştir.
Bugün işyerlerimizde işkolumuzun yetkili sendikası “Sağlık-Sen Demek
Kazanım Demek” söylemiyle utanmadan dolanmakta ve bizlere
masallar anlatmaya devam etmektedirler. Oysa biz sağlık ve sosyal
hizmet emekçileri neyin kazanım neyin satış olduğunu anlayacak kapasite ve idrak gücüne sahip bireyler olarak masada yetkili olan ve
yetkiliyle (işveren) ortak hareket eden sendika yöneticilerini aklıselime
davet ediyoruz. Ülkemizin sendikal mücadele tarihine verdiğiniz zararlardan dolayı artık sahalardan çekilme vaktiniz çoktan geldi de geçti.
Daha fazla aklımızla dalga geçmeyi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin gücünü ve örgütlülüğünü basite almayı bırakmalısınız. Size yetkiyi
verenler vakti geldiğinde onu sizden almayı bilecektir. Vakit o vakittir.
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Bazı gerçekleri sendikal görev ve sorumluluklarımız kapsamında açıklamak zorundayız. 6. Dönem TİS’te iş kolumuzda gerçekten ne kazanıldı
ne kazanılamadı? Gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş oyalamalar ve
geçiştirmeler nelerdir? Hep birlikte işkolumuzda imza altına alınan ve
büyük kazanımlar olarak lanse edilen maddeleri mercek altına alalım:
Madde 7: Bu seferki TİS’te 657 sayılı Kanunun Ek 33. maddesi
uyarınca ödenen nöbet ücretlerinin resmi ve dini bayram günleri için
%25 artımlı ödeneceği düzenlenmiştir.
Bu maddede ayrıca diyaliz ve ameliyathanenin yanı sıra entegre sağlık
hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler içinde %50 artırımlı
nöbet ücreti ödeneceği karara bağlanmıştır.
Hizmet kolumuzda önemli bir sorun haline gelen acil servise hizmet
veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarının tuttukları nöbetlerin %50
artırımlı ödenmesi konusu kısmen çözüme kavuşmuştur. Buna göre
mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar
çalışanları bundan sonra nöbet ücretlerini artırımlı olarak alacaklardır.

Bu TİS 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla
Danıştay’ın olumsuz kararı ile geri istenen artırımlı nöbet ücretleri
konusunda bir çözüm sağlanmamıştır. Bugün binlerce insana büyük
miktarlarda rücu edilmeye çalışılan ödemelere çözüm bulunamamıştır.
Madde 19: Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele
İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %5
oranındaki ek puan %7'ye yükseltilmiştir.
Emekliliğe yansımayan, güvencesi olmayan küçük düzenlemelerin
emekçilerin yarasına merhem olmadığı açıktır.
Madde 20: Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminat
oranları 5 puanlık ilave ile 7 puana çıkarılmıştır.
İşkolu emekçilerinin özel hizmet tazminatlarının tüm çalışanlar için
arttırılması talebi karşılıksız kalmıştır.
Madde 23: Bir önceki kararda yüksek öğretim kurumlarında görev
yapanların kadro/görev/unvan katsayılarının yönetmelikte yeniden
düzenlenmesi için çalışma yapılacağı belirtilmişti.
Aradan 2 yıl geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmamış aynı madde
bir daha yazılmıştır. Böylece üniversite hastanelerinde çalışanların
döner sermaye sorunları çözümsüz kalmıştır.

Madde 28: Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği eki listesinde
tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı/kadro unvan
katsayıları 0.05 puandan, 0.10 puana yükseltilerek ekleneceği
belirtilmiştir.
Madde 31: Diş tabiplerinin döner sermaye ek ödemesi ile ilgili
özellikle E2 ve E3 tipi entegre ilçe devlet hastanelerinde çalışmaları
halinde bağlı oldukları hastanenin sağlık tesisi puan ortalamasının
%80’i esas alınarak puanlama yapılacağı belirtilmiş ve kayıplar kısmen
giderilmiştir. Bunun dışında, eski hüküm tekrarlanmıştır.
İşkolu emekçilerinin temel talebi olan yoksulluk sınırı üzerinde temel
ücret ve eğitim, işin niteliği, çalışılan yıl vb. ilave edilerek, sosyal ve
diğer özlük haklarla tamamlanmış maaş talebi yerine ek ödeme,
performans gibi palyatif küçük çözüm yoluna gidilmiştir.
Madde 32: Bir önceki kararda Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin icap nöbetlerine ilişkin hükümlerine dair çalışma yapılacağı
belirtilmişti.
Aradan 2 yıl geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmamış, aynı
hüküm tekrar yazılmıştır. Tabip dışı personelin icap nöbetlerine ilişkin
sorunları çözüme kavuşturulmamıştır.
Madde 33: Bir önceki kararın genel hükümler bölümünün 48.
maddesi bu sefer hizmet kolumuzla ilgili TİS’in 33. maddesi olarak
yazılmıştır.
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Bu maddede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yönetici
kadrolarına vekalet eden öğretmenlere ek ders ücreti
ödenmesine yer verilmiştir.
İnsanların ek ders vermek zorunda kalmadığı, angarya
çalışmanın bitirilmesinin yegane aracı yeterli sayıda personel
istihdamıdır. Dünyada birçok ülke 35 saat çalışmaya geçmişken,
bazı ülkelerde 30 saat çalışma tartışılırken bizler halen
fazla çalışma karşılığı olarak küçük kazanımların peşinden
koşmaktayız. Oysa temel kazanım insanca yaşamaya yetecek bir
ücret ve yeterli personel istihdamı esas alınmalıdır.

Madde 34: Bir önceki kararın genel hükümler
bölümünün 49. maddesi bu sefer hizmet
kolumuzla ilgili TİS’in 34. maddesi olarak
yazılmıştır. Bu maddede Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığında çalışanların nöbet görevleri ile ilgili
düzenlemeler yer almıştır.
Madde 35: Bir önceki kararın genel hükümler
bölümünün 50. maddesi bu sefer hizmet
kolumuzla ilgili TİS’in 35. maddesi olarak
yazılmıştır. Bu maddede Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığında görev yapan öğretmenlere öğrenim
yılına hazırlık ödeneği verileceği düzenlenmiştir.
Madde 36: Bir önceki kararın genel hükümler
bölümünün 51. maddesi bu sefer hizmet
kolumuzla ilgili TİS’in 36. maddesi olarak
yazılmıştır. Bu maddede yaşlı, ağır engelli ve
çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet
kuruluşlarının yanı sıra ayrıca kadın konuk evleri,
şiddet önleme ve izleme merkezleri, şiddetle
mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan
personel dahil edilerek ek ödeme oranlarına
ilaveten 10 puan yerine 20 puan verileceği
belirtilmiştir.
Madde 37: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ibaresinin sağlık hizmetleri sınıfı olarak değiştirilmesi konusunda çalışma
yapılacağı belirtilmiştir.
Görüldüğü gibi “sosyal hizmet” kavramına yer verilmemiştir. Böylece
hizmet kolumuzun adı olan sağlık ve sosyal hizmet kavramı bile
savunulamamıştır.
Madde 38: 663 sayılı KHK’nın 42. maddesinin 12. fıkrası uyarınca
aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilenlere 375 sayılı KHK’nın Ek 9. maddesine göre ek ödeme
verileceği belirtilmiştir.
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Madde 39: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan öğretmenlerin lisansüstü öğrenim görenlere verilecek ek ders ücretlerinin
sırası ile %7 ve %20 artırımlı ödeneceği düzenlenmiştir.
Madde 40: 1219 Sayılı kanunun geçici 9. maddesinin 2022 ve 2023
yıllar için sözleşmeli uzman aile hekimlerine uygulanacağı düzenlenmiştir.
Madde 41: Hizmet kolunda görev yapan personelin görevde yükselme
ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavların liyakat ve kariyer ilkeleri
çerçevesinde belli aralıklarla yapılması için çalışma yapılacağı
belirtilmiştir.
Bugüne kadar yapılan sınavlardan sonra mülakat sınavları yapılmış.
Türkiye geneli sınavda derece yapanlar, illerinde birinci olanlar dahi
mülakatla elenmiştir. Torpil, kayırmacılık, yandaşlık öne çıkarılarak
liyakatın ve başarının önüne konulmuştur.
Madde 42: Bu TİS maddesini çalışanların aleyhine sonuç verecek
tehlikeli bir madde olarak değerlendiriyoruz. Önceki yıllarda
verdiğimiz mücadelede kazandığımız bir hakkın, dolaylı yollarla elden
çıkarılması anlamına gelmektedir.
Bu maddede 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan kadın
personelden hamileliğin 24. haftasından başlayıp doğumdan sonra

2 yıl süreyle gece nöbeti tutamaz ve gece vardiyası verilemez kuralı,
isteği halinde nöbete girebilir şeklinde esnetilerek çalışanların baskı
altına alınabileceği bir TİS maddesi oluşturulmuştur. Aynı şeklide
bu maddede süt izni bittikten sonra doğumdan sonraki 2 yıllık süre
bitmeden istediği taktirde nöbete girmesi maddesi getirilmiştir. Tüm
kadın çalışanların bu maddeyi protesto etmesini bekliyoruz.
Madde 43: Hizmet kolunda bulunan personelin Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilen milli parklar ve tabiat
parklarına girişlerde ücret alınmayacağı düzenlenmiştir.
Milli parklar, müzeler vb. kamuya ait olan tüm alanlardan tüm
yurttaşlar ücretsiz yararlanmalıdır. Özellikle gece, gündüz ve hafta
sonları dahi çalışmak zorunda olan, döner sermayesi kesilecek diye
tatil yapamayan, nöbet tutmadığında geçimi daha da zorlaşacak sağlık
emekçilerine bunu bir kazanım olarak sunmak alay etmekten başka
bir şey değildir.
Madde 44: 657 Sayılı Kanunun Ek 33. maddesi kapsamında sayılan
yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen idari izin
günlerinde fiilen görev yapanlara çalıştıkları süre ile orantılı olarak
öncelikle izin verileceği, izin verilemiyorsa nöbet ücreti verileceği
düzenlenmiştir. Böylece idari izinlerde çalışanlarla ilgili önemli bir
sorun çözüme kavuşmuş gibi gözükmektedir. Bu madde de 2022
yılından itibaren yürürlüğe girecektir.
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Madde 45: Hizmet kolu TİS metninin 4 ve 5. maddelerinde tabip
dışı personelin ek ödemeleri ile ilgili hususta 375 sayılı KHK’ya göre
belirlenen ek ödeme oranlarının %20 artırımlı olarak uygulanacağı
düzenlenmiştir. Maddenin yazılışı açık olmadığından uygulamada ek
ödeme oranına ne şekilde yansıyacağını görmek gerekmektedir.
Şimdiden bu madde ile ilgili işkolu emekçilerinin çeşitli meslek
mensupları arasında tartışmalar çıkmaya başlamıştır. Bir an önce ek
ödeme performans vb. emekliliğe yansımayan, güvenceli olmayan
ödeme sisteminden vazgeçilip insanca yaşamaya yetecek temel ücret
uygulamasına geçilmelidir.
Güvenceli çalışma, baskı, ayrımcılıkla mücadele ve çalışma
koşullarının demokratikleştirilmesi, olağanüstü durumlara ilişkin
yüze yakın işkolu emekçilerinden topladığımız ve konfederasyonumuz
KESK aracılığıyla masaya gönderdiğimiz talebimiz yetkili sendikanın
gündemine bile girmemiştir. KHK hukuksuzluğu ile ihraç edilerek yaşamları alt üst edilen ve adeta “sosyal ölü” ye dönüştürülen on binlerce insan için, en çokta kendi üyeleri ihraç edilmiş olmasına rağmen tek
söz dahi kurmamışlardır. Pandemi dönemi boyunca yaşadığımız ve
yaşamaya devam ettiğimiz hak ihlallerinin çözümüne yönelik tek bir
söz bile kurmayanlar neyin kazanımını anlatıyorsunuz bizlere?
İğneden ipliğe zamların yağmur gibi yağmaya devam ettiği
bugünlerde;
Gerçek enflasyon %40’ı aşmışken, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı
3000, yoksulluk sınırı 9500 TL’ye dayanmışken, TUİK tarafından takla
attırılan resmi rakamlarla bile 2021 enflasyonun %19’u bulduğu, üretici ve tüketici resmi enflasyonu arasındaki makasın tam 26 puan açıldığı, 2022 yılı için %5+%7; 2023 yılı için %8+%6 maaş artışını başarı diye
anlatmak çocuğa masal anlatmaktan başka ne anlama gelir ki...
Başarı diyebilmemiz için;

•

Sağlık ve sosyal hizmet alanında çeşitli istihdam biçimleriyle kadrosuz güvencesiz çalışan yüz binlerce kamu emekçisinin kadroya geçirilmesi, ek ödeme ve emeklilik gibi temel sorunlarının giderilmesi,

•
•

Kadrolu güvenceli istihdam modeliyle personel açığının giderilmesi,

•

Döner sermaye ve performans uygulamalarının son bulması, tek
kalemde ödeme yapılması,

•
•

Gelir vergisi adaletsizliğinin ortadan kaldırılması,

•

OHAL KHK’ları ile sorgusuz-sualsiz işinden ekmeğinden edilen
kamu emekçilerinin göreve iade edilmesi,

•

Sendikal hak ve özgürlüklerin önüne baraj konulmamalı, TİS
metninin taraflarının koşulsuz, şartsız hepsinin bu maddelerden
yararlanması sağlanmalı,

•

420’ye yakın sağlık emekçisinin hayatını kaybettiği ve kaybetmeye
devam ettiği bir dönemde Covid-19’a bağlı iş kazaları ve meslek
hastalığından illiyet bağı aranmaması için meslek hastalığı
düzenlemesinin yapılması,

•

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan kadın personelden
hamileliğin 24. haftasından başlayıp, doğumdan sonra 2 yıl
süreyle gece nöbeti tutamaz ve gece vardiyası verilemez kuralı,
‘‘isteği halinde nöbete girebilir” şeklinde esnetilerek yıllardır verilen
mücadelelerle kazanılan hakların budanmaması, daha da ileri
taleplerimizin karşılanması gerekirdi.

Emekli olduğumuzda insanca yaşam koşullarını sağlayacak ücrete
erişim için ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,

7/24 hizmet veren ücretsiz kreşlerin açılması, kreşler açılıncaya
kadar kreş yardımı verilmesi,

İş kolumuzda döner sermaye ve performans uygulamaları bizleri
bölmek, dayanışmamızı engellemek amacıyla kurulan bir sistemdir.
Yetkili sendika ve ortağı 6. Toplu sözleşmede asıl sorunumuz olan
giderek yoksullaşmamızı engelleyememiş, bunun yerine iş barışını
bozan birinden alıp diğerine veren bir tutumla hareket etmiş, bir iki
puan ya da oran artışını kazanım olarak göstermişlerdir.
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Biz sadakaya teslim olmayacağız dedikçe sadaka kültürünün en ağır
sonuçlarını yaşamakta; mali, özlük ve sosyal haklarımızın korunmasında
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda bir arpa boyu yol kat
edilememiştir. Sendikamızın yüzden fazla sunmuş olduğu tekliflerinin
sadece dört tanesi bu TİS’le kısmen çözüme kavuşturulmuştur. Özlük
haklara yönelik bir kazanım elde edilmemiştir. Çalışma yaşamının
demokratikleşmesi ise hiç
gündeme gelmemiştir.
SES olarak şunu çok iyi
biliyoruz ki; milli gelirden,
refahtan veya büyümeden
hakkımızı almanın yolu
sermayeyi değil halkı
önceleyen bir bütçedir.
Bu nedenle TİS sürecine
gelmeden önce 2021
yılı bütçesinde sağlık ve
sosyal hizmet emekçileri
ile hizmet sunduğumuz
halkın haklarını ve
taleplerini karşılayacak bir
şekilde hazırlanması için
raporlamalardan meclis
bünyesinde görüşmelere,
eylem-etkinlikler dahil
bir çok faaliyet yürüttük.
Yine 2021 yılı başından
itibaren TİS dönemine
kadar sendikamız ve
konfederasyonumuz
bütünlüğünde çok sayıda eylem-etkinlik gerçekleştirdik. İşyerlerinden
ve en geniş toplantılar ile belirlediğimiz işkolu talepleri etrafında
bilgilendirme faaliyetleri, siyasi partiler ile görüşme, yürüyüşler,
işyeri eylemleri gibi yoğunluklu bir mücadele yürüttük. TİS’te
yetkilendirilmiş sendikalar nedeniyle istediğimiz kazanımları elde
edemedik. Fakat 2022 bütçesi dahil olmak üzere, yeni düzenlemelerle

haklarımızı elde etmek hep birlikte yürüteceğimiz güçlü, etkili bir
mücadeleden geçecektir. Asla umutsuz değiliz. Sağlık ve sosyal
hizmet emekçileri 6 dönemdir mevcut yetkilendirilmiş sendika ile
masada kazanım elde edilemeyeceğini bu dönem çok daha net olarak
görmüştür. Şimdi daha büyük umut ve kararlılıkla mücadeleye hep
birlikte devam etmeliyiz.

Sonuç olarak;
Diğer 5 TİS’te olduğu gibi
6. TİS görüşmelerinde de
beklediğimiz ve tahmin
ettiğimiz gibi yandaş sendikalar ve hükümet, sağlık ve
sosyal hizmet emekçilerini
sefalet ücretine mahkum
etmiş var olan sorunları
çözümsüzlüğe bırakmıştır.
Dolayısıyla bu sorunlarımızı çözecek tek güç biziz.
Gerçek sendikalarda örgütlenerek, bir olarak, birlik
olarak bu gücümüzü geleceğimizi değiştirmek için
kullanmalıyız. Sıra bizde
hadi başlayalım ve;
GREV hakkı içermeyen, yandaş sendikaların zorlama üyelikler ile
yetkili hale getirildiği bu TİS düzenini daha fazla örgütlenerek, birlikte
mücadele ederek değiştirelim.
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