
Sağlıkta yıkımın önemli bir kilometre taşı daha böyle bir 
operasyonla yasallaştı.

AKP hükümeti, sermayeye yeni kâr alanları açmak ve 
kamu sağlık hizmetlerinden elini çekmek için bir gece yarısı, 
02 Kasım 2011 günü yapmıştı bu operasyonu. Kanun 
hükmünde kararnameler çıkarmış ve KHK demokrasisi ile 
tanıştırmıştı bizi…

DİNLE AKP DİNLE

NE FABRİKA, 

NE DARPHANE… 

UNUTTUN GALİBA 

BURASI HASTANE!

Özelleştiriyoruz…             
        Özelleştiriyoruz… 
                Özelleşti… 



O günde söyledik 
şimdi de söylüyoruz; 
“Hükümetin esas hedefi 
üniversite hastanelerine 
el koymak, devlet 
hastanelerini ise 
piyasanın kurallarına 
göre işleyen ve tek 
derdi kâr elde etmek 
olan şirketlere dönüştürmektir.”

Hastanelerin yönetim şekli, özel şirket yönetimine 
dönüştürülüyor, hastanelerin başlarına genel sekreter (CEO) ler 
atanıyor…

CEO’lar Kamu Hastaneler Birliği’ni, sözleşmeli hastane 
yöneticileri de bu birliğe bağlı hastaneleri yönetecek. Kurumsal 
ve bireysel performans hedefini tutturamayan yöneticilerin 
performansı yetersiz bulunursa sözleşmeleri fesih edilecek. 
Performans tutturmak demek daha çok kâr etmek 
demektir.

İşte bu performans için çalışanların payına ise; takatinin 
üstünde çalışma, mümkün olan en az ücret, mobbing ve birlik 
içinde başka hastanelere sürülmek düşüyor.

Kamu Hastanesinde CEO’nun İşi Ne Demeyin… Kârlılık esası 
ile yönetilecek hastanelerden, idari ve finansal kârlılık, karar ve 
uygulamaları, ucuz iş gücü yaklaşımı, bölümlerin kârlılık ölçümü 
ve gerekirse kapatılması kararı tamamen CEO’lara bırakılıyor.

Şimdi bu güne kadar verdiğimiz mücadelemizin köküne 
kibrit suyu dökmeye çalışıyorlar ve bu yaklaşım yönetsel olarak 
tepeden tabana yayılmak isteniyor.

İZİN VERECEK MİYİZ?

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerini Neler 
Bekliyor:   

İşletme mantığı çerçevesinde 
hastane işletmeleri kârı artırıp, 
giderleri azaltarak kazançlarını 
yükseltmeye çalışacaklardır. 
Bir sağlık işletmesinde kârı 
arttırmanın en iyi yolu işletmeye 
başvuran hasta/müşteri sayısını 
ve tedavi edici hizmet çeşitliliğini 
artırmaktır. Giderleri azaltmanın 
en iyi yolu ise sağlık çalışanlarının 
ücret ve sosyal haklarında kısıtlamaya gitmektir.

Esnek ve güvencesiz çalışma, iş stresi, işini kaybetmemek 
için çalışanlar arasında rekabet, sözleşme ile iş güvencesinin 
yitirilmesi ve işsizlik…

Bizi Bekleyen Sürprizler(!)…

Bugün hükümetin, 657 sayılı kanundaki iş güvencesini 
kaldırmaya çalışması, çalışma yaşamına performans esaslı 
çalışma-ücretlendirmeyi yerleştiren değişiklikler yapması vb. 
hepsi bu değirmene su taşımak içindir.

SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRMEDE KARAYA VURAN AKP 
KAMU HASTANESİNDEN CEO‘LU ŞİRKET  
HASTANELERİNE DÖNÜŞÜMÜ HEDEFLİYOR…



Ayrıca; 5442 sayılı il idaresi yasası ile yapılabilecek geçici 
görevlendirmeler ile birlik hastaneler arasında ihtiyaca binaen yer 
değiştiren piyonlar haline getirilmek isteniyoruz.

Meslek örgütlerinin yetkisinde olan meslekten men dâhil 
değerlendirmeler, merkezde oluşan ‘engizisyon heyetlerine’ 
devrediliyor.

NE İSTİYORUZ;  

Biz sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, piyasaya 
düşürülmüş bir sağlık hizmetinin ‘oyuncusu’ değil, topluma 
adanmış mesleğin onurlu üyeleri olarak görevimizi performans, 
ciro, SUT, CEO baskısı olmadan yapmak istiyoruz.

Biz sağlık ve sosyal hizmet çalışanları;  susup haklarımızın 
elimizden alınmasına seyirci kalmayacağız. Mücadelemiz dün 
olduğu gibi bugün de devam edecek. AKP’nin Kamu hastanelerini 
altın yumurtlayan tavuk gibi görmesine, hastane çiftlikleri ve 
hastane arpalığı yapmasına izin vermeyeceğiz!

İŞ GÜVENCEMİZ, ÖZLÜK HAKLARIMIZ, 
MESLEK ONURUMUZ, SAĞLIK KAKKIMIZ        
ve GELECEĞİMİZ İÇİN!
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YAŞASIN 
ÖRGÜTLÜ  MÜCADELEMİZ!


