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13 MART’TA UYARDIK,
UYARMAK YETMEZ,

HAKKIMIZI ALANA KADAR
MÜCADELEYE DEVAM...
Fazla/angarya çalışmaya maruz kalıyor, düşük ücretle açlık 

sınırında yaşamaya mahkum ediliyoruz.

Yönetenler kabul ediyor ama bir türlü vaadin ötesine 
geçilemiyor.

Artık Yeter
Talebimiz çok net.

Vaat değil, hakkımız olanı istiyoruz.

Hemen şimdi…

Fiili hizmet zammı hakkımız verilsin..!

Sabit ödemeler 2 katına çıkarılsın ve emekliliğimize yansıtılsın..!



Fiili hizmet zammı istiyoruz.
Çünkü; 
Haftada 40 saat olan  yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalışıyoruz.  Yıpranıyoruz... 
Sağlık hizmetlerinin “ağır ve tehlikeli işler” olduğu değerlendirilmesine rağmen yıpranma payı 
ödenmiyor. Bunun nedenini hep birlikte hatırlayalım.

AKP iktidarı, her seçim öncesi yanına yandaşı olan sendikayı da alarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını 
boş vaatlerle oyalıyor.

Nasıl mı ?
13 Mayıs 2014 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan Sağlık Sen’in düzenlediği bir toplantıda “5 yıla 1 
yıl yıpranma payı vereceğiz” dedi.
Üzerinden tam 1 yıl geçti.

Dönemin başbakanı şimdi Cumhurbaşkanı, Dönemin sendika başkanı ise şimdi Milletvekili adayı…

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ise hala yıpranıyor…

Biz Sağlık Emek Ve Meslek Örgütleri olarak  Yasa değişikliği önerimizde ısrarcıyız.
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Yasa Önerimiz

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Fiili hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. Maddesinin;

a) İkinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan  “Tablonun (10)” sözcüklerinden gelmek üzere “ve (19)” sözcüklerinin 
eklenmesini,

b) Üçüncü fıkrasına (18) nolu bendden sonra gelmek üzere  (19)nolu bend olarak aşağıdaki düzenlemenin  eklenmesini,

c) Dördüncü fıkrasının son cümlesine “Tablonun (10)”sözcüklerinden sonra gelmek üzere “ ve (19)” sözcüklerinin 
eklenmesini,

d) Beşinci fıkrasında yer alan “tablonun (10)” sözcüklerinden sonra gelmek üzere “ve (19)” ibaresinin eklenmesini

Öneriyoruz.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri                  Kapsamdaki  Sigortalılar Eklenecek Gün 
Sayısı

19) Sağlık ve Sosyal Hizmet 
verilen işyerleri

1)Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan sağlık personeli

2) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan diğer hizmet sınıfına dahil 
personel

3)Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde vardiya, nöbet, icap nöbeti, uzatılmış 
mesai gibi çalışma biçimleri ile günlük normal mesai saatleri dışında veya tatil 
günlerinde çalıştırılan sağlık personeli ile günlük, haftalık çalışma sürelerinin üzerinde 
fazla çalışma yaptırılan sağlık personeli,

4) Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, 
ameliyathane, İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi, araştırma iş veya işlemlerinde 
çalışan sağlık personeli ile ağırlığı ve yıpratıcılığı bakımından benzeri nitelikteki işlerde 
çalışan sağlık personeli

5)  Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, 
ameliyathane, İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi, araştırma iş veya işlemlerinde 
çalışan sağlık personeli ile ağırlığı ve yıpratıcılığı bakımından benzeri nitelikteki işlerde 
çalışan diğer hizmet sınıfına dahil personel
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Sabit ödemeler iki katına çıkarılsın ve emekliliğe yansısın.

Çünkü;

İhtiyaç molası dahi vermeden, performans baskısı ve şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda düşük 
ücretle, esnek ve kuralsız insanüstü bir çabayla çalışıyoruz. 

İşyerlerimizi işletmeye çeviren yönetenler, daha fazla girişim, daha fazla işlem, daha fazla performans 
diyerek hem sağlık çalışanlarının sağlığını hem de halkın sağlığını tehlikeye atıyor., 
Fazla çalışma ve angarya sürekli artarken buna bağlı olarak çalışma koşullarımız her geçen gün bozuluyor. 
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ise açlık sınırında yaşamaya mahkum ediliyor. 

Memur Sen Hükümetle ittifak kurarak kabul edilemez öyle sözleşmeler imzalıyorlar ki;  Kamu emekçileri 
ilk kez maaşta enflasyon farkı alamıyor…

Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyor; emekliliğe yansıyan temel 
ücretlerimizin artırılmasını talep ediyoruz.

Mesleği Öğrenim 
durumu

Derece/
Kademe

Maaşı Sabit 
Ödeme

*Ortalama 
Ek ödeme

Toplam 
Eline 
Geçen

Emekli
Maaşı

Hemşire Lise 2/6 1711 860 - 2571 1337+52

Hemşire Ön Lisans 1/4 1823 860 - 2683 1576+63

Hemşire Lisans 1/4 1936 860 - 2796 1624+64

VHKİ Lise 2/6 1600 823 - 2423 1337+52

VHKİ Lisans 1/3 1628 823 - 2451 1624+64

Y. Hizmetli Lise 4/9 1617 673 - 2290 1298+51

Tabip Lisans 1/4 2415 912 1500 4827 1998+79

Uzman Tabip Lisans üstü 1/4 2588 1697 3000 7285 1998+79

Sosyal 
Çalışmacı Lisans 1/4 1936 860 - 2796 1624+64

*Ek ödeme farkını ancak özellikli birimler alabiliyor.

Tabloda görüldüğü üzere Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çalışırken açlığa mahkûm ediliyor. Emeklilikte 
ise ölüme terk ediliyor.
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Toplumumuza ait olan kaynakları
savaşa, ranta, yolsuzluğa aktarmanıza

izin vermeyeceğiz.

YOK ÖYLE YAĞMA!

FİİLİ HİZMET ZAMMI HAKKIMIZI ALANA, 

SABİT ÖDEMELER 2 KATINA ÇIKARILARAK 

VE EMEKLİLİĞE YANSITILANA

KADAR

MÜCADELE EDECEĞİZ
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