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Sesimize kulak asmayan, taleplerimizi 
görmezden gelenlere karşı artık 

Bizler oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşatmaya adanmış hayatlarımız için hakkımızı gasp 

eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz.

Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 

İşte bu yüzden                   ve                  büyütüyoruz!UMUDU DİRENİŞİ

YETER

ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZLE
MART AYINDA MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE

14-15 MART’TA İŞ BIRAKMAYA!

Haklarımız, Emeğimiz,
Sağlık Hakkımız İçin

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Olarak;

alma hakkını da elinden almak-
tadır. Katkı-katılım payları ile 
ekonomik krizin derinleştiği 
koşullarda halkın cebinden 
giderek daha fazla para çıkmak-
tadır. Bu tıkanmış ve işlemeyen 
sağlık sisteminin tüm yükünü 
ise biz sağlık emekçileri çek-
mekte, emeklerimizin karşılığını 
alamadan her geçen gün 
yoksullaşmaktayız, umutsuzluğa 
daha fazla sürüklenmekteyiz. 

Sağlığı meta, hastaneleri işletme, 
hastaları müşteri ve sağlık çalı-
şanlarını köle olarak gören bu 
düzen bizi tüketmektedir. 
Sağlıkta dönüşüm programı ile 
biz sağlık emekçilerinin emeği 
ucuzlatılmış, çalışma koşulları-
mız kötüleşmiş, halkın sağlık 
hakkı elinden alınmış, sağlık 
sistemi tıkanmıştır.  

Pandeminin ve yönetememe 
krizinin sonucu olarak çalışma 
koşullarımız daha da zorlaşmış-
tır. Yetkili sendika ekonomik 
haklarımızı savunmamış, iyileşti-
rilmesini sağlamamıştır.
Derinleşen ekonomik kriz karşı-
sında ekonomik olarak büyük 
kayıplar yaşamaya devam ediyo-
ruz. Tüm toplumsal kesimler gibi 
bizler de artık geçinemiyoruz. 
Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetle-
rini üreten emekçilerin haklarını 
görmezden gelmekte, tercihini 
sermayeden yana kullanmaktadır. 

Yanlış sağlık politikalarının 
sonuçları pandemiyle beraber 
daha da belirginleşmiştir. Üstelik 
sağlık sisteminde yaşanan tüm 
olumsuzluklar bizlere fatura 
edilmektedir. Tüm ülkede olduğu 
gibi sağlığa da yansıtılan şiddet 
dili her geçen gün daha da can 
yakmakta, canımızı almaktadır. 
Hemen her gün ölüme varan 
şiddet ile karşı karşıya 
gelmemize rağmen, 
işyerlerimizin güvenli hale 
getirilmesi ve etkili-caydırıcı yeni 
bir sağlıkta şiddeti önleme yasası 

Bakanlığın gündeminde dahi 
değildir.

Koruyucu sağlık hizmetlerini 
geri plana atan, kışkırtılmış 
sağlık talebi yaratan bu sağlık 
sistemi sadece bizlere zarar 
vermemektedir. 5 dakikada 1’e 
indirilen muayene süreleri 
toplumun nitelikli sağlık hizmeti 

Biz sağlık emekçileri yetersiz 
istihdamın ve kışkırtılmış sağlık 
talebinin karşısında tükenmekte, 
personel eksikliğinden kaynaklı 
daha çok çalışmaya zorlanmak-
ta, angaryaya maruz kalmakta-
yız. Bu yoğun emeğin karşılığın-
da ise insanca yaşanabilecek 
temel ücrete erişmek yerine 
oyalama tasarılar, ek ödeme 
yalanları ile geçiştiriliyoruz. 
Performans sistemi ile iş barışı-
mız bozulmakta, sağlık hizme-
tinde nitelik değil nicelik önem-
senmektedir. Ayrıca yoğun emek 
gerektiren çalışma düzenimiz ve 
ekonomik sorunlarımızın yanı 
sıra liyakatsiz atamalar, yönetici 
mobbingleri, KHK’ler ve soruş-
turmalar gibi antidemokratik 
uygulamalar ile de baş etmek 
zorunda bırakılıyoruz. 

Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin.
3600’den 7200 kadar kademeli ek gösterge uygulansın.
Performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret 
sağlansın.
Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere yıllık 90 gün 
üzerinden tam olarak uygulansın.
OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın.
Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Ceza 
yönetmeliği kaldırılsın.
Şiddetsiz bir çalışma ortamı için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın, mobbing ve baskılar son 
bulsun.
Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.
Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini 
niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, diş 
hekimliği fakültelerinin, hemşirelik fakültelerinin, sağlık bilimleri fakültelerinin ve sağlık meslek 
yüksekokullarının açılmalarına son verilsin.
Her işyerine kreş açılsın, sağlık emekçileri çocukları ile işleri arasında tercih yapmak zorunda 
kalmasın.
Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve 
başlatılsın.
Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler yeter. Katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın.
Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar emekçiler örgütleri 
aracılığıyla, halk da merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, 
örgütlü yapılar ve siyasi partiler eliyle süreçlere dâhil olsun.
Özel hastanelere aktarılan teşvik ve bütçeler kamu sağlık kurumlarına aktarılsın.
Kamu sağlık kurumları daha demokratik bir yapıya kavuşturulsun. 

11 Mart 2022 günü; HALKIMIZ VE 

ARKADAŞLARIMIZIN YAŞAM HAKKI İÇİN 

Ankara’da Sağlık Bakanlığının önü, 

il/ilçe sağlık müdürlükleri  önünde 

basın açıklaması gerçekleştireceğiz.

13 Mart 2022 günü;

İstanbul’da BEYAZ YÜRÜYÜŞ

Bursa, Bolu, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, 

Kocaeli, Düzce, Sakarya, Zonguldak 

illeri beyaz yürüyüşte olacak.

14 – 15 Mart 2022 günü;

HAKLARIMIZ VE EMEĞİMİZ İÇİN

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 

kurum önlerinde, alanlarda ve 

meydanlarda iş bırakarak taleplerimizi 

haykıracağız.

19 Mart 2022 Cumartesi

Mersin Beyaz Buluşma;

Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adana, 

Karaman illerimizin katılımı ile beyaz 

buluşma gerçekleştirilecek.

19 Mart 2022 Cumartesi
KESK Samsun Bölge Mitingi:
 Özelleştirmeler İptal edilsin!

İşsizliğe, Yoksulluğa, Zamlara Karşı 
Alanlardayız!

26 Mart 2022 Cumartesi

Van Beyaz Buluşma: 

Hakkari, Ağrı, Bitlis, Muş illerimizin 

katılımı ile beyaz buluşma 

gerçekleştirilecek.


