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Savaşta, depremde, her türlü olağanüstü koşullarda sağlık ve sosyal hizmet emekçileri
görev başında olmalarına, her türlü riske maruz kalmalarına rağmen mali, özlük ve
sosyal haklar bakımından kimi devlet memurlarından daha az olanaklara sahiptirler.
Kamu güvenliği kadar kamu sağlığının da hızlı ve etkin sürdürü|ebilmesi bu hizmetleri
yürütenlerin uygun imk6n ve donanıma sahip olmaları ile mümkün kılınır. Kamu
güvenliği kadar kamu sağlığı da devletin temel fonksiyonlanndan biridir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin Pandemi döneminde olağanüstü çalışma
koşulları ortaya çıkmış ve bu dönemde kimi büyükşehir belediyelerince ücretsiz ulaşım
imkAnı sağlanmış, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri de bu durumdan çok müteşekkir
kalmışlardır. Ardından Cumhurbaşkanı genelgesiyle ücretsiz ulaşım imkAnı idari bir
kararnameye bağlanmış ve 30 Hazirana kadar süre verilmiştir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri giderek yoksu|laşmakta ve ulaşım ücretleri de
giderek artmaktadır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yıllardır toplu söz|eşme
görüşmelerinde ücretsiz ulaşım talebi bulunmasına rağmen, bu talep halen
karşılanmamıştır. Açlık sınırının 6 bin ,17 TL'ye yoksulluk sınırının ,19 bin 602TL'ye
eriştiği bir dönemde ücretsiz ulaşım imkAnı sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için çok
yakıcı bir talep haline gelmiştir. Özellikle başta İstanbul, Ankara. İzmir. Antalya, Bursa
gibi büyükşehirlerde ev ve işyerleri arasındaki mesafenin uzunluğu, merkezi
hastanelerin kapatılarak şehrin dışındaki şehir hastanelerinde hizmet verilmesi, ulaşım
maliyetinin katlanmaslna neden olmuştur. sağhk emekçileri 7l24 çal§makta, icap
nöbetlerine gitmekte, sağlık emek gücü yetersizliği nedeniyle her geçen gün daha çok
çalışmakta ve daha az ücret almaktadırlar. Tüm bu nedenler, sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerinin kendileri dışında oluşan mağduriyetlerinin giderilmesini ve pandemi
döneminin kahramanlarına haklarının ödenmesinde somut adımlar atılmasını
gerektirmekted ir.

Konunun acilen gündem haline getirilmesi ve gerekli görüşmelerin yapılmasını talep
ederiz.
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