EMEK BİZİM SÖZ BİZİM, SAĞLIK HEPİMİZİN!
Türk Tabipleri Birliği
Biz hekimlerin örgütlü sesi, Türk Tabipleri Birliği olarak sağlığın siyasetini kolektif
irademizle kurmak adına mücadele ederken, aylardır alanlarda “Emek Bizim, Söz Bizim”
dedik. Emeğimizi değersizleştirenlere karşı, bizi küçücük poliklinik odalarına sıkıştırıp
birbirimizden ayıranlara, performansa mecbur edip yoksullaştıranlara, sağlıkta dönüşümün
tahrip ettiği sağlığımızın günah keçisi yapanlara, bitmeyen günlere hapsedip tüketerek
kamyon altına sürenlere inat değerimizin farkındayız. Biz sağlığımızı korumak için, nitelikli,
etik değerlerimizle bütünleştirdiğimiz bir hekimliği sürdürebilmek için mücadele ederken,
bugün Ankara’da hep birlikte “Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” diye bir kez daha
seslerimizi, direncimizi birbirine katıyoruz. Taleplerimiz bizim, sizin, hepimizin. Toplumda
sağlıksızlık üreten ne varsa, ona karşı mücadelemiz. Savaşlara, adaletsizliğe, baskılara, zulme,
açlığa, yoksulluğa, bu gezegeni daha fazla kar uğruna tüketim nesnesi görenlere,
yaşamlarımızı tüketenlere, umutlarımızı hapsedenlere karşı. Bu çoklu krizler çağında ekolojik
krizle pandemilere yol verenlere, karları uğruna çarkları durdurmayan, on binlerce emekçiyi
ölüme terk eden, işçi sınıfı hastalığını yok sayanlara, sağlığımızı sermayeye teslim edenlere,
bizi sağlıksızlığa mahkûm etmek isteyenlere karşı yan yanayız.
Evet, biz Metin Altıok’un, Kanadı Kırık Bir Akşam’dan umudunu saklıyoruz yüreğimizde...
“Yarın farklıdır bugünden,/Adı değişir hiç olmazsa./Kara bir suyu/Geçiyoruz
şimdilerde/ Basarak yosunlu taşlara./Sen bugünden yarına/ Birazcık umut sakla.”
Biz hekimler, biz sağlığı üretenler emeğimizle koruduğumuz yaşamların, korumak için
verdiğimiz mücadelenin tükenmeyen coşkusunu yüreğimizde taşırız, yaşamı korumak için
mücadele etmenin değerini, bu mücadelenin de tüm mücadeleler gibi ancak umudu diri
tutarak kazanılabileceğini biliriz. Örgütlü bir mücadeleyi her gün işimizi yaparken yeniden,
yeniden kurarak var oluruz.
Sivas’ta katledilen meslektaşımız Behçet Aysan’ın dediği gibi;
“bilirim yarın diye bir şey var/ çeliğin su katılmamış yanı/
ırmakların geçilecek, fırtınaların dinecek/ bir yanı var ömrümüzün
belki bir gün gülecek/
selam verip selam alacak/ barışa kardeşliğe/
hep tok yatan çocuklar görecek/ el ele aşklar, omuz omuza dostluklar/
ne dikenli teller olacak ne tanklar tüfekler/ ne tüberküloz kalacak ne lösemi/
ne işsizlik ne banka ne borsa/
süt gibi duru ve ak/ ekmek gibi sıcak/
bizim de/ bizim de günlerimiz olacak/
güle değecek kuşların kanadı/ ve kuşlar sırtlarında gül taşıyacak/
kardeşlerim koşar adım/ moraran beyazla, zincirlerimizle, yaralarımızla/
ırmakların geçilecek, fırtınaların dinecek/ bir yanı var ömrümüzün/
belki bir gün gülecek…”
Bizi emeğimize yabancılaştıranlara, parçalayıp bölerek yönetmeye çalışanlara, birbirimize
düşmanlaştıranlara, yalnızlaştırıp yarıştıranlara, kölelik koşullarını dayatanlara karşı
emeğimizden, birlikte değiştirebilmekten aldığımız güçle buradayız.
“Bütün iyi kitapların sonunda” der Edip Cansever;

“bütün gündüzlerin/ bütün gecelerin sonunda/
meltemi senden esen/ soluğu sende olan/
yeni bir başlangıç vardır…”
O başlangıçları gelin birlikte var edelim!
*
TTB Tıp Öğrenci Kolu ve SES Öğrenci Komisyonu
Herkesi TTB Tıp Öğrenci Kolu ve SES Öğrenci Komisyonu adına selamlıyorum.
Bizler sağlık öğrencileri olarak mücadeleyi fakülte sıralarından örmeyi ve dayanışmayı
büyütmeyi hedefliyoruz. Bugün burada olma amacımız; nitelikli, toplumsal cinsiyet eşitlikçi,
parasız bilimsel, anadilinde eğitim ve sağlık hakkını savunmaktır.
Bize “Giderlerse gitsin” diyenler duysun: Gidecek olanlar bizler değiliz, sizsiniz. Buradaydık,
buradayız, gitmiyoruz.
Emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Teşekkürler.
*
BDS
Birinci basamağı neredeyse tek başına sırtlayan Aile Hekimliği çalışanları bu uygulama
başladığından beri pek çok soru, haksızlık ve hukuksuzluk ile karşı karşıya kalmıştır.
Başından beri sorunlarımızı dile getiriyor, çözüm istiyoruz. Sahadan uzak ve yapılması
mümkün olmayan yeni ve gerçekçi olmayan fikirler yerine sahayı dinleyerek uygulanabilir,
bilimsel ve tıbbi gereklere uygun çözümler için mücadele ediyoruz. Ne duyan var ne BAKAN.
Çözüm yerine sorunların, angarya ve baskının, tükenmişlik ve şiddetin artmasına neden olan
ceza yönetmelikleri, GESTAPO komisyonları çıkarıyorlar.
Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretli izin hakkı yoktu ve hala yok. Aile hekimleri ve
Aile Sağlığı çalışanlarının ücretli yıllık izin hakkı olmadığı gibi hastalık durumlarında da
raporlu olduklarında eğer yerlerine vekalet edecek başka hekim veya aile sağlığı çalışanı
bulamazlarsa maaşlarından % 50 kesinti yapılıyor.
Aşılama, gebe ve bebek izlemlerinde performans kriterlerine dayalı değerlendirme ve ödeme
sistemi tüm sorumluluğu bize dayatan haliyle hiçbir vatandaş sorumluluğu olmadan devam
ediyor.
Aile Sağlığı Merkezlerinde gruplandırmaya dayalı fiziksel olanak ve cari ödenekler nedeniyle
hem çalışanlar hem hastalar açısından eşit olmayan hizmet koşullarda ısrar ediliyor. Cari
ödenekler günümüz enflasyonu ile başa çıkamıyor. Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki yapı ve
koşullarında standart sağlamak amaçlı Bakanlık desteği yok. Kamu binalarında hizmet
vermek istiyoruz.
Aile hekimi başına düşen nüfus, başvuru sayısı , randevulu muayene konularında iyileştirme
yapılmadı. Aşırı ve uygunsuz çalışma şartları devam ediyor. Pandemide hastane poliklinikleri
kapanırken, kamu çalışanlarının çoğu evden çalışırken bizler izinsiz, istifa ve emeklilik
haklarımız elimizden alınarak çalıştık. COVID’e yakalanan arkadaşlarımızın ücretini kestiler.
İş yükünün artmasıyla paralel artan sağlıkta şiddeti engellemek için yapılan düzenleme
yetersiz ve etkisiz. 7 kişilik malpraktis komisyonunda sadece 2 hekim olması, meslek örgütü,
uzmanlık derneği olmaması trajikomik.

Entegre ve tek birim Aile Sağlığı Merkezlerine yönelik çözüm amaçlı hiçbir düzenleme
yapılmıyor.
Cezaevlerinde çalışan aile hekimlerinin sorunları görmezden geliniyor, Adalet Bakanlığı’nın
ve cezaevi yöneticilerinin mobbingi altında çalışmaları sadece seyrediliyor.
Biz aylardır anlatıyoruz. Taleplerimiz var dedik. Duyan yok, gören yok, BAKAN yok. Sağlıkta
değişen bir şey yok.
Ne dedik?
Sağlıkta şiddeti engellemek için etkin, caydırıcı, yasa ve önlemler istedik; değişen bir şey yok.
Aile hekimliği ceza yönetmeliği geri çekilsin dedik; değişen bir şey yok.
İnsanca ve güvenli çalışma ortamları istedik; değişen bir şey yok.
Angarya, mobbing, baskı engellensin dedik; değişen bir şey yok.
İnsanca ve emekliliğe yansıyan temel ücretler, ek ödemeler değil tek ödeme istedik; değişen
bir şey yok.
Ek gösterge iyileştirmeleri ve artışı dedik; değişen bir şey yok.
COVID-19 meslek hastalığı sayılsın dedik; değişen bir şey yok.
5 dakikada 1 muayene olmaz dedik; değişen bir şey yok.
Malpraktis düzenlensin, olağan komplikasyonların fahiş tazminatları engellensin, sağlık
sisteminden kaynaklanan SORUNLAR hekimlere rücu edilmesin dedik; ama çıkardıkları yasa
ile değişen bir şey yok.
Sağlıkta değişen bir şey yok, bizde de değişen bir şey yok. Taleplerimiz yerine getirilinceye
kadar devam ediyoruz, SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ.
*
Tarım Orkam-Sen
VETERİNER SAĞLIK EMEKÇİLERİ HAYKIRIYOR: YOK SAYILMAYA İSYAN EDİYORUZ!
Veteriner Hekimler endemik ve pandemik karakter taşıyan hayvan hastalıklarının
yayılmasının önlenmesi ile mücadelede, hayvanlardan veya hayvansal ürünlerden insanlara
geçen hastalıkların önlenmesinde, hayvan hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve koruyucu
hekimliğinde, hayvansal ve bitkisel kaynaklı gıdanın üretiminden tüketimine kadar yer alan
her safhada, halk sağlığının korunmasında, ilaç, aşı üretiminde çalışmaktadır. Kanunlara
göre SAĞLIK SINIFI ve SAĞLIK alanında görev yapmalarına rağmen, Sağlık Bakanlığında
olmadıkları gerekçesiyle ve türlü bahanelerle sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir iyileştirme
uygulamalarından faydalandırılmamaktadırlar. Sağlık Bakanlığınca TBMM sunulan ve kabul
edilen Doktor ve Diş Hekimlerine yapılan maaş ve emekliliklerinde sağlanan iyileştirmelerde
de Veteriner Hekimler kapsam dışında tutulmuşlardır. Bu adaletsizliğin giderilmesi haklı
talebimizdir. Veteriner Sağlık sınıfı çalışanları olarak haklarımızı koruyan ve geliştiren adil
bir ek gösterge düzenlemesi istiyoruz.
Veteriner Hekimler, diğer tüm sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ve şikâyet ettiği
koşullara da muhataptırlar. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışırlar zoonoz hastalıklara
yakalanırlar. 2008 yılında fiili hizmet zammı/yıpranma payı AKP hükümetince haksız olarak
elimizden alınmıştır. Fiili hizmet /yıpranma payı hakkımızın kamu ve özel sektör çalışanları
için geri verilmesini istiyoruz.

Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık Çalışanları görev yaptıkları her alanda sözlü ve fiziki
şiddete maruz kalmakta, canından olmaktadır. Tüm ısrarlı taleplerimize rağmen sağlıkta
şiddet yasası kapsamı dışında tutulmuşlardır. Yasa dışında tutulmamızı kabul etmiyoruz.
Kapsam içine alınmamızı, etkin koruma talebimizi tekrarlıyoruz.
Dünya Halk Sağlığı Örgütü ile Gıda ve Tarım Örgütü'nün Ortak Zoonotik Hastalıklar
Uzmanlar Komitesi zoonozların sayısının 200'e ulaştığını, 2000 yılından sonra da bu
hastalıklara çok sayıda hastalığın ilave olduğunu bildirmektedir. Brusellozdan tüberküloza,
Kırım Kongo Kanamalı hastalığından COVID-19’a çok sayıda zoonozla mücadele eden
Veteriner Hekimler, Beşeri Hekimler ve diğer sağlık sınıfı mesleklerin bütüncül bir
yaklaşımla TEK SAĞLIK KONSEPTİNE sıkıca sarılmaları gerekir.
Biz Veteriner Sağlık Sınıfı Emekçileri de Varız!”
İnsan ve Hayvan sağlığı bir bütündür; ayrımcılık büyük bir sağlık sorunudur!
Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin!
*
SHUDER
Sevgili sağlık çalışanları;
Sizleri, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında hizmet veren sosyal hizmet uzmanları adına
saygıyla selamlıyorum. Beyaz Mitingimize hoş geldiniz.
1219 Sayılı Tababet Kanunu’na, 2011 yılında yapılan değişikliklerle yeni sağlık meslekleri
eklenmiştir. Sosyal hizmet uzmanları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre sağlık
hizmetleri sınıfında yer almasına, YÖK tarafından sağlık bilimleri lisansiyeri olarak
tanımlanmasına ve sağlığın evrensel tanımında yer almasına rağmen bu kanunda sağlık
meslek mensubu olarak görülmemektedir. Bu durum, sağlığın hepsi eşit değere sahip
biyopsikososyal bütünlük içinde ele alınması yaklaşımına aykırı olduğu gibi sağlık
lisansiyerleri arasındaki eşitliğin ve iş barışının bozulmasına, sosyal hizmet uzmanlarının
kanuna dayalı olarak çıkarılan özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin de dışında kalmasına
neden olmaktadır. Bunun en son örneği sosyal hizmet uzmanlarının fiili hizmet zammı ile
ilgili düzenlemenin dışında bırakılmasıdır.
Bu nedenle biz, pandeminin ağır koşullarında filyasyon ekipleri başta olmak üzere salgınla
mücadele ekibinin içinde olan sosyal hizmet uzmanlarının, Tababet Kanunu’nda sağlık
meslek mensubu olarak tanımlanmasını istiyoruz.
Diğer önemli bir konu da sağlıkta lisans tamamlama programına 2015 yılında sosyal hizmet
bölümünün de eklenmiş olmasıdır. Dezavantajlı birey, aile, grup ve topluluklara yönelik
mesleki müdahale, lisans eğitimi kapsamında sarmal bir şekilde verilen, ulusal ve
uluslararası normlara göre eğitim almış sosyal hizmet uzmanlarınca verilmelidir.
Ülkemizin de imzacısı olduğu Avrupa Sosyal Şartı’nın 14. maddesi, sosyal hizmet hakkından
ve bu hakkın sosyal hizmet mesleğinin yöntemleri kullanılarak çözülmesi gereğinden söz
eder. Herkese eşit, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve ücretsiz bir sağlık ve sosyal hizmet hakkının
savunucuları olarak, sağlığa bütüncül bakılmasını, sağlık hizmetinin de bütüncül sunulmasını
istiyoruz. Dayanışmayla sağlığı üretenler olarak hepinizi saygı ile selamlıyorum.
*

Tüm Rad-Der
Pandemi sürecinde görüntüleme hizmetlerinde büyük bir özveri ile çalışan radyoloji
teknisyenleri ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme beklerken bizatihi Sağlık Bakanlığı
tarafından acil servislerde nöbet tutan radyoloji teknisyenlerine geriye yönelik 40-50 bin TL
ye varan borçlar çıkarıldı ve balkondan alkışladıkları radyoloji teknisyenleri hacizlerle karşıya
kaldı. Radyoloji teknisyenlerine yönelik haciz uygulaması insani olmadığı gibi hukuki de
değildi. Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamadan derhal vazgeçmesini İSTİYORUZ.
Radyoloji çalışanlarının mevzuatları bir gece yarısı kararnamesi ile kaldırıldı bir yıl sonra
yerine yayınladıkları mevzuatlarla şua izinlerimiz tırpanlandı /kısıtlandı. ŞUA izinlerimizin
kısıtlanması radyasyonla çalışan sağlık emekçilerin kanser olması demektir. ŞUA izinleri bir
ödül veya bir lütuf değildir. Bizlerin 80 yıldır kullandığı kanuni bir haktır. Bizler bunu
ONAYLAMIYORUZ.
Ben yaptım oldu-bitti anlayışıyla bu haklarımızın kısıtlanmasını kabul etmiyoruz. Bu
yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Sağlığımızdan ve Haklarımızdan Asla VAZGEÇMİYORUZ!
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Görüntüleme hizmetleri taşeronlaştırılarak, güvencesiz bir
çalışma sistemi yaratıldı. Görüntüleme hizmetlerinde çalışan radyoloji teknisyenleri,
sekreterleri ve radyoloji uzmanları iş güvencelerinden yoksun çalışıyorlar. İhale bittiğinde
işsizlikle ve kaderleriyle baş başa kalıyorlar. Şehir hastaneleri ile bu hukuksuzluk ne yazık ki
daha da can yakıcı hale geldi. Emeğin değersizleştirildiği, güvencesiz çalışmayı öngören
taşeronlaşmaya son verilmelidir. Başta sağlık olmak üzere tüm kamusal hizmetler
kamulaştırılmalı ve buralarda çalışan emekçiler kamuda güvenceli kadrolarda istihdam
edilmelidir. Sağlık alanında her yıl 100 binden fazla mezun veriliyor. Mezun olup atanmayı
bekleyen sağlık çalışanlarımızın sayısı 800 Bini aştı. İnsanların hayalleri, umutları tükeniyor.
Atanamadığı için intihar edenlerin sayısı gittikçe artıyor.
Bizler bu tablodan çok kaygılıyız ve endişe duyuyoruz. Ancak Sağlık Bakanı ve hükümet bu
soruna çözüm bulmuyor bulmamakta ısrar ediyor. Bu ülkede sağlık alanında KOCAMAN bir
sorun daha var. Bu sorun Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA’dır. Sağlık emek ve meslek
örgütleriyle aralarında kalın duvarlar örerek iletişim ve diyalog kanallarının tamamını
kapatarak dağ gibi biriken sorunlara kör ve sağır kalarak SAĞLIK YÖNETİLEMEZ!
YÖNETEMİYORSUNUZ! Yönetememenizin faturasını pandemi sürecinde 650 si sağlık
personeli olmak üzere 250 bini aşkın insanımız bunu canımızla ödedik. YÖNETMEDİĞİNİZ
İÇİN ÖLÜYORUZ. Liyakatten uzak bu kötü yönetim bizim kaderimiz değil bunu haykırmak
için buradayız. Tüm sağlık emek ve meslek örgütleri birlik ve dayanışma içerisinde
mücadelesini ortaklaştırarak bu kötü gidişe DUR! Demek zorundadır. Liyakat esas alınarak
daha nitelikli, ulaşılabilir, toplumcu bir sağlık sistemi mümkündür. EMEK BİZİM, SÖZ
BİZİM SAĞLIK HEPİMİZİN diyoruz, hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
*
KHK
15 Temmuz darbe girişimini fırsata çeviren hükümet, hukuk sistemini adeta OHAL ve KHK
ile yönetilen rejime evriltti. OHAL döneminde gece yarıları çıkarılan 32 KHK ile 134.207 kişi
savunma hakkı bile tanınmadan ihraç edildi. Bu dönem de ihraç edilenlerin 10 binden fazlası
da sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan emekçilerdi.
Yıllarca sağlık alanın torpilden, siyasi partilerden, her türlü dini, etnik grupların referansı ile
yönetilmemesi gerektiğini sendikamız ve üyelerimiz her zaman eylemi ve söylemiyle dile
getirdi. Yine söylemi ve eylemi ile askeri, sivil her türlü darbeye karşı mücadele eden
insanları ihraç etme hukuksuzluğunu bu güne kadar kabul etmedik etmeyeceğiz.

Ulusal ve uluslararası mahkemelerin ve hukuksal mücadelenin önünü kapatmak için 6 yıldır
kurulan OHAL inceleme komisyonu derhal lağvedilerek ihraç edilen tüm emekçiler
görevlerine iade edilmelidir. OHAL-KHK rejimi şimdi de geçici 35. madde ile sürdürülüyor.
Her gün yeni bir kamu görevlisi bakanlıklar tarafından işinden aşından ediliyor.
6 yıldır süren KHK ihraç rejimi birçok arkadaşımın yaşamına mal oldu. Birçoğu ülkesini
sevdiklerini terk etmek zorunda kaldı. Emekçiler sivil ölüme mahkum edildi. Yaşamını
yitiren, hayatları kararan her bir kişinin vebali bu hükümetin boynundadır. Peşini asla
bırakmayacağız!
KHK demek, iş güvencesinin ortadan kaldırılması demek.
KHK demek, demokrasinin ve özgürlüklerin rafa kaldırılması demek.
KHK demek, emekçileri susturmaya yönelik baskı mekanizması demek.
Biz sağlık emekçileri olarak; sağlıklı gıda, sağlıklı su, sağlıklı konut, yeterli ve dengeli
beslenme, doğa ile uyumlu bir yaşam kadar demokrasi ve barış içinde bir yaşamın da sağlığı
etkileyen etmenler arasında olduğunu biliyoruz.
Bu nedenle; emeğin özgürleştiği demokratik bir ülke kuruluncaya kadar mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz.
KHK’ler Gidecek Biz Kalacağız!
İşimizi Geri Alacağız!
*
Dev Sağlık-İş
SAĞLIK HİZMETİNDE “İŞÇİNİN DE EMEĞİ” VAR!
Kamu hastanelerindeki sağlık işçileri olarak emeğimizin karşılığını istiyor, sağlık hizmetinde
biz de varız diyoruz! Bizler sağlık işçileri olarak yok sayılmak, görmezden gelinmek
istemiyoruz. Hastanelerimizin güvenliğinde, laboratuvarlara götürülen kanlarda, sterilize
edilen ameliyathanelerde, temizlenen hasta odalarında, hastalarımızın bakımında, acillere
hasta taşıyan ambulansların direksiyonlarında, hastanedeki tüm cihazların teknik bakımında,
hasta kayıtlarında, çekilen tomografilerde sağlık işçilerinin emeği var!
Bu nedenle, sağlık emekçileri arasında çalışma barışını bozan, sağlık işçilerini yok sayan
uygulamaları kabul etmiyoruz!
Sağlık hizmeti ekip işidir, bu ekibin bozulmasına izin vermeyeceğiz!
Diğer sağlık çalışanları ile birlikte pandeminin tüm yükünü taşıdık, taşıyoruz. İzinler
kaldırıldığında sağlık işçisi sayılıyoruz, bize de uygulanıyor ama zaten adaletsiz olan
ücretlendirmede adımız bile anılmıyor.
Ama artık yeter! Yok sayılanlar kendisini var edecek! Sağlık işçileri yok sayılmaya ve sefalet
ücretlerine razı olmayacak.
HASTANELERİMİZDE 7 GÜN, 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ, HAKLARIMIZI İSTİYORUZ
Üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve sosyal hizmet
kurumlarında çalışan sağlık işçileri olarak taleplerimizin karşılanması için bir mücadele
yürütüyoruz. Bugün ülkemizin dört bir tarafından Ankara'yı beyaza boyama gelenler
içerisinde ameliyathane önlüğünün yeşili, güvenlik üniformasının grisi, temizlik
hizmetlerinin mavisiyle geldik.

Sağlık işçilerinin bugün için gerçekleşmesi gereken 5 acil talebi için mücadele ediyoruz.
1. İşçilerden habersiz bir şekilde imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile dayatılan enflasyon
farkı bir zam değildir. Resmi enflasyon rakamları ile verilen zamlar karşılığında
ücretlerimiz erimeye devam ediyor. Bütün sağlık işçileri için iyileştirme istiyoruz!
2. Sağlık emekçileri açısından kazanılmış bir hak olan “haftada 40 saat çalışma”
istiyoruz!
3. Taşeron döneminden gelen keyfiyet ve hukuksuzlukların artık son bulmasını,
yaptığımız işlerin belirlenmesini ve “Görev Tanımları”mızın yapılmasını istiyoruz!
4. 12 saatlik çalışmamızın 11 saat gösterilmesi kabul edilemez. Ara dinlenme ve yemek
molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz!
5. 696 Sayılı KHK ile getirilen “Zorunlu Emeklilik” uygulamasının son bulmasını, tayin
ve becayiş hakkımızı istiyoruz!
Sağlık işçileri olarak bu taleplerimizi gerçekleştirmek ve haklarımızı elde etmek için hep
birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz!
Bugün bu tablo bize bir ekip işi olan sağlık hizmetinde haklarımızı almanın da yolunu
gösteriyor. Hizmeti birlikte üretiyorsak emeğimizin hakkını, halkın sağlık hakkını da birlikte
mücadele ederek kazanacağız!
Bugün altında durduğumuz pankart sağlık İşçilerinin gerçek örgütleri mücadelede samimi
örgütleridir. Bütün sağlık işçilerini bu örgütlerde sendikamız Dev Sağlık İş'te bir araya
gelmeye çağırıyoruz.
*
SES
Sağlığı bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak
gören sistemin hayata geçirdiği sağlıkta dönüşüm programı ile biz sağlık emekçilerinin emeği
ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hakkı elinden alınmış, gelinen
aşamada sağlık sistemi tıkanmış ve işlemez hale gelmiştir.
Pandeminin ve yönetememe krizinin bir sonucu olarak daha da zorlaşan çalışma koşullarımız
ve derinleşen ekonomik kriz karşısında yetkili sendikanın da emekçinin değil, iktidarın
yanında tutum almasıyla ekonomik haklarımız ile ilgili büyük kayıpları yaşamaya devam
ediyoruz. Siyasal iktidar; sağlık ve sosyal hizmetlerini üreten emekçilerin haklarını
görmezden gelmekte, tercihini her zaman olduğu gibi sermayeden yana kullanmaktadır ve bu
yüzden tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz.
Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu,
kışkırtılmış sağlık talebi yaratan bu sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmetine ulaşma
ve alma hakkını elinden almaktadır. Sağlığa erişim giderek hepimiz için zorlaşmakta, katkıkatılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği koşullarda halkın ve bizlerin cebinden giderek
daha fazla para çıkmaktadır. Bu tıkanmış ve işlemeyen sağlık sisteminin tüm yükünü ise biz
sağlık emekçileri çekmekte, emeklerimizin karşılığını alamadan her geçen gün şiddete daha
fazla maruz kalmakta, yoksullaşmakta ve umutsuzluğa daha fazla sürüklenmekteyiz. Bizler
umudu başka ülkelerde aramak istemiyoruz.
Biz sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında
tükenmekte, personel eksikliğinden kaynaklı angarya ve uzun çalışma saatleri ile daha çok
çalışmaya zorlanmaktayız. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel
ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştiriliyoruz. Performans
sistemi ile biz sağlık çalışanlarının iş barışı bozulmakta, sağlık hizmetinde nitelik değil nicelik
önemsenmektedir. Ayrıca emek yoğun çalışma düzenimiz ve ekonomik sorunlarımızın yanı

sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, mesleki tanımının dışında çalıştırmalar,
KHK’ler ve soruşturmalar gibi antidemokratik uygulamalar ile baş etmek zorunda
bırakılıyoruz. Bizler oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Bize dayatılan bu çalışma
koşulları ve sefalet ücretlerinin kader olmadığını, emeğimizin gaspı olduğu bilinciyle bu
bozuk düzene karşı başka bir sağlık ve sosyal hizmet sistemini var etmek için birlikte
mücadele ediyoruz ve kazanacağımızı da biliyoruz. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri
olarak haklarımızın ve bize verilen vaatlerin takipçisiyiz. Haklarımız verilmediği taktirde
işyerlerinde sandıklar kurarak süreli ve süresiz grevleri, Sağlık Bakanlığı önüne çadır kurma
dahil seçenekleri oylayacağız. İşyerlerinde emekçiler neye karar verirse biz örgütler olarak
mücadelemize o yönlü devam edeceğiz.
“Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip…
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının…
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.”
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni! "
İŞTE BU YÜZDEN UMUDU, DİRENİŞİ BÜYÜTÜYOR ve TALEPLERİMİZİ BİR KEZ DAHA
HAYKIRIYORUZ!
*
Geçinemiyoruz, insanca yaşayacak ücret istiyoruz! Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalı,
aylıklarımız insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olmalıdır. / Dev Sağlık-İş
COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır. / Tüm Rad-Der
Emeğimize, mesleğimize, hekimlik değerlerimize sahip çıkıyor, sağlık 5 dakikaya sığmaz
diyoruz. Hastaneler işletme, hastalar müşteri, bizler köle olmak istemiyoruz. / TTB
Tüm canlılar için sağlık üreten, sağlık üretiminin devamlılığını sağlayan bütün çalışanları
kapsayan etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. / Tarım Orkam Sen
Aile hekimliği ceza yönetmeliği, mobing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması
baskısına son verilmelidir. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmeli,
basamaklı sağlık sistemine geçilmelidir. / BDS

Sadaka kültürünü pekiştiren sosyal yardım politikaları yerine hak temelli sosyal hizmet
politikaları geliştirilmeli, sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarına birlikte çözüm
üretilmelidir. / SHUDER
Katkı payı adı altında sağlığa erişimi paralı hale getiren uygulamalardan vazgeçilmeli sağlık
herkes için parasız olmalıdır. / SES
Nitelikli, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, parasız bilimsel, anadilinde sağlık eğitimi istiyoruz. /
TÖK

