
YÜRÜYORUZ;

Hastaneleri ticarethane, vatandafllar› (hastalar›) müflteri, sa¤l›k emekçilerini
sözleflmeli köle ve tafleron iflçisi haline getiren “Kamu Hastane Birlikleri Yasa
Tasar›s›”na karfl› YÜRÜYORUZ,

Hastaneleri A, B, C, D, E olarak s›n›fland›rarak; vatandafl› paras› kadar hizmet
almaya mahkum edecek ayr›mc› yasa ç›kar›lmas›na karfl› YÜRÜYORUZ,

Krizi de bahane ederek sa¤l›k hakk›na, sa¤l›k emekçilerinin ifline, ifl yerine ve
ücretine göz koyanlara karfl› YÜRÜYORUZ,

Emekçilerin örgütlenme ve sendikalaflma hakk›n›n ortadan kald›r›lmas›na,
sendika düflmanl›¤›na karfl› YÜRÜYORUZ,

Kapitalizmin krizine karfl› eme¤in taleplerini savunmak için YÜRÜYORUZ,

YÜRÜYORUZ;

IMF-Dünya Bankas› ba¤›ml›l›¤›n›n do¤al sonucu olan Genel Sa¤l›k Sigortas›
yasas›yla; muayenede, ilaçta, tetkikte, devlet hastanesinde, özel hastanede;
sürekli katk› pay›-ilave ücret ödemek zorunda b›rak›lanlarla YÜRÜYORUZ,

Mezarda emeklili¤e mahkum edilenlerle YÜRÜYORUZ,

Emekli maafllar› her geçen gün eritilmekte olanlarla YÜRÜYORUZ,

‹flsiz oldu¤u için ne ücreti ne de sosyal güvencesi olmayanlarla YÜRÜYORUZ,

Kriz bahanesiyle kap› önüne konulanlarla YÜRÜYORUZ,

Sendikalaflt›klar›  iç in iflten at › lan ma¤durlarla YÜRÜYORUZ,

%82’lik do¤algaz zamm›, dayan›lmaz elektrik-su-telefon faturalar› ile bafl
edemeyenlerle

YÜRÜYORUZ…

Hekimi, hemfliresi, ebesi, sa¤l›k memuru, laborant›, teknisyeni, sekreteri,
personeliyle sa¤l›k hizmetini bir ekip hizmeti olarak; Devlet Hastanelerinde,
Üniversite Hastanelerinde, Özel Hastanelerde, K›z›lay dispanserlerinde, Vak›f-
Belediye sa¤l›k kurumlar›nda hizmet üreten biz sa¤l›k çal›flanlar› olarak;

Ücretimizden ve ifl güvencemizden vazgeçmeyece¤imizi söylemek, çal›flma
koflullar›m›z›n iyilefltirilmesi, sa¤l›¤›m›z›n korunmas›, sa¤l›k ortam›nda fliddetin
son bulmas› için

YÜRÜYORUZ…

YÜRÜYORUZ!

HASTANELER‹N ÖZELLEfiT‹R‹LMES‹NE
ve ‹fiTEN ÇIKARMALARA KARfiI
‹fi GÜVENCES‹, ÖRGÜTLENME ve
PARASIZ  SA⁄LIK HAKKI  ‹Ç‹N



EME⁄‹N VE HALKIN TALEPLER‹N‹
SAVUNMAK ÜZERE

29 KASIM CUMARTES‹
ONB‹NLERLE BULUfiUYORUZ

ANKARA’YA YÜRÜYORUZ!

Sa¤l›k ocaklar›n›n “Aile Hekimli¤i ‹flletmeleri”, Kamu
Hastanelerinin “Kamu Hastane Birlikleri” ad› alt›nda parça

parça sat›fla ç›kar›lmas›ndan vazgeçilmesini,

‹flten ç›karmalar›n yasaklanmas›n›,

Sa¤l›k çal›flanlar› ve tüm emekçilerin
hak kay›plar›na u¤rat›lmamas›n›,

Tüm çal›flanlara güvenceli çal›flma,
sendikalaflma-örgütlenme özgürlü¤ü tan›nmas›n›,

Halk›n e¤itim, sa¤l›k, su, ulafl›m, konut,
›s›nma gibi temel haklar›n›n yaflamsal ihtiyaçlar› ölçüsünde

ücretsiz hale getirilerek güvence alt›na al›nmas›n›,

‹nsanca yaflanacak bir ücretin tüm yurttafllar için  güvence
alt›na al›nmas›n›,

Her türlü bask›ya ve eflitsizli¤e son verilmesini

‹ST‹YORUZ

Krizi Biz Yaratmad›k, Faturas›n› Biz Ödemeyece¤iz!
Herkese Eflit, Ücretsiz, Nitelikli ve Ulafl›labilir Sa¤l›k Hizmeti!

Sendikal›, Sigortal›, Güvenceli ‹fl!

NE ‹ST‹YORUZ?


