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SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

Ebeyiz, Hemşireyiz

Yaşam
VAZGEÇMEYECEĞİZ !

Hakkımızdan



Dünyada hemşireliğin gelişmesi yeni ve yakın çağlarda hız kazanmıştır. Modern anlamda 

hemşireliğin (1820-1910)  Florance Nightingale öncülüğünde başladığı kabul edilmektedir. 

Fakat daha geriye gittiğimizde hemşirelik ve ebelik mesleğinin insanlık tarihi kadar eski 

olduğunu görebiliyoruz. Ebelik çeşitli kültürlerde, inanışlarda ve diller de hep akıllı ve bilge 

kadın olarak bilinir ve tanınırlarmış. Ebeler tarihin her döneminde yaşamı yeniden üretmek 

için görev almış, hemşireler ise tarihsel süreç içerisinde şifacılık, toplum sağlığı ve koruyucu 

sağlık hizmeti kapsamında rol oynamışlar. 



Her iki meslek de yıllardır izlenen sağlık politikaları ile tarihsel bağlamından kopartılarak 

özerk ve özgün yapısı yok edilmeye, değersizleştirilmeye ve meslek olarak görünmez 

kılınmaya çalışılmakta, neoliberal politikalarla ve sağlıkta dönüşüm programlarıyla insanlık 

tarihi boyunca hak ettiği değeri görmemekte hatta emeği yok sayılmakta. Bugün geldiğimiz 

noktada ise küresel  salgında ebe ve hemşirelerin  kilit rol oynadığı ve tüm dünya ülkelerinin 

ebelik ve hemşirelik  mesleğine ilişkin daha sistemli ve gerçekçi bakmaları gerektiğini ortaya 

koymuştur.



Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 

salgınında mücadelede en ön saflarda yer alan 

ebe ve hemşireler bu süreçte hem fiziksel, 

hem sosyal, hem de ekonomik olarak en çok 

yıpranan olmuş, yoğun çalışma koşulları, 

bulaş riskine karşı evlerinden, ailelerinden 

haftalarca ayrı yaşamak zorunda kalmışlardır. 

Sağlık yönetiminde şeffaflığın olmaması, 

mobbing ve yöneticilerin iş bilmemezliği 

sonucu Covid-19 hastalığına yakalanan 

yüzlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisi 

arkadaşımızı yitirmiş, pandemide artan iş yükü 

ve çalışma koşullarının düzeltilmemesi sonucu 

yıpranmışlık ve tükenmişlik problemlerimiz 

katbekat arttırmıştır. Salgın döneminde bilimin 

ve emeğin halk sağlığı için ne kadar değerli ve 

vazgeçilmez olduğunu, makinaların değil insan 

emeğinin toplum sağlığında oynadığı rolü bu 

süreçte bir kez daha görmüş olduk. 



Ebe ve hemşireliğin halk sağlığı için ne kadar 
önemli  bir meslek olduğunu, halkın sağlığını 
gözeten bir yerden bütün riskleri göze alarak 
ön saflarda yer alarak kanıtladılar. Sağlıkta 
dönüşüm programının hem sağlık çalışanlarına, 
hem de halkın sağlığına zararlı olduğu, 
pandemi döneminde sağlığa erişimdeki 
zorlukların yaşanması ile herkese ücretsiz 
sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğu 
görülmüştür. Ebe-Hemşire ve Covid-19’a karşı 
ön cephede mücadele eden diğer sağlık ve 
sosyal hizmet emekçileri, artan tıbbi risklerin 
ortasında ve bazı yerlerde uğradıkları dışlama, 
taciz ve saldırıya rağmen hayat kurtarıcı 
çabalarına, kişisel fedakârlık ve sorumluluk 

bilinciyle devam ettiler. Pandeminin başladığı 

ilk dönemlerde sağlık emekçileri alkışlandı, 

fakat ilerleyen zamanlarda bu alkışlar başta 

ebe–hemşireler ve tüm sağlık ve sosyal hizmet 

emekçileri için alkıştan öteye gitmemiş, öyle 

ki pandemide yitirdiğimiz sağlık emekçileri 

arkadaşlarımız için yaptığımız anma etkinliğine 

tahammül edilmeyip, cezalandırıldık. 



Oysa biz kahraman ilan edilmiş, alkışlanmış ve hakkımız ödenmez diye yerlere göklere 
sığdırılmamıştık. Biz alkış değil haklarımızın, çalışma koşullarımızın düzenlenmesi ve insanca 
yaşayacak temel ücret gibi insani taleplerimizin düzenlenmesini istiyoruz. Sağlık ve sosyal 
hizmet emekçileri, pandemi döneminde sahada çalışanlar olarak ne söylediğimize ve ne talep 
ettiğimize yetkililerin kulak vermesi ve birlikte çözüm üretmek gerektiğini düşünüyoruz. 
Ancak bu şekilde pandemi ile başa çıkılabileceğini düşünüyoruz ki; bugün geldiğimiz nokta 
da, eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın yönetimi neticesinde kontrol altına 
alınamayan COVID-19 pandemisi üçüncü ve en büyük pikini yaşamakta olduğunu gördük. 
Her şeye rağmen biz Ebe-Hemşireler ve sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak pandemide 
de krizde de toplumun sağlığını öncelediğimizi ve yaşatırken yaşamak istediğimizi her 
platformda tekrarlayacağız.



Güvenlik 
soruşturması ve 
arşiv araştırması 
yasası kaldırılsın, 
ebe ve hemşireler 

derhal işlerine 
başlatılsın

Haksız ve 
hukuksuz şekilde 

ihraç edilen 
ebe-hemşireler 

işlerine iade edilsin

Atama bekleyen 
binlerce ebe ve 

hemşirenin 
kadrolu-güvenceli 
ataması yapılsın

Covid-19
iş kazası ve 

meslek hastalığı 
kapsamına alınsın

ASM’lerde vekil 
ve sözleşmeli 

olarak çalışan ebe 
ve hemşireler 

kadroya alınsın

Ebe-hemşirelere 
dayatılan kurum 

içi yer 
değişikliğine son 

verilsin

Doğum 
izinleri 24 ay 
ücretli olarak 

yeniden 
düzenlensin

Haftalık çalışma 
süresi 35 saati 
geçmeyecek 

şekilde 
düzenlensin

Her iş yerinde 
7/24 saat açık, 

nitelikli, ücretsiz 
ve anadilinde 
kreş hizmeti 

istiyoruz

Performansa dayalı 
ödeme sistemi 
kaldırılsın, ek 

ödemeler emekliliğe 
yansıtılsın

Ebe-hemşire 
sayısı OECD 
seviyesine 
çıkartılsın

Yıpranma payı 
ebe-hemşire ve sağlık

sosyal hizmet 
emekçilerinin

geçmiş yıllarını
kapsayacak şekilde 

düzenlensin



Ebe ve
Hemşirelik 

mesleğinin görev 
alanları netleşmeli, 
mesleki tanımları 

düzenlensin

Pandemi sürecinde 
daha fazla artan 

baskı, mobbing ve 
şiddet ortadan 

kaldırılsın

Sağlıkta şiddete 
ve mobbinge 
karşı, önleyici 
etkin şiddet 

yasası çıkartılsın

Ebe ve hemşire 
yardımcı sağlık 
personeli değil 

‘’bağımsız’’ meslek 
grubu olarak 
tanımlansın

Pandemide kişiye 
uygun sayıda ve 

nitelikte, kadınlar 
için uygun kişisel 

koruyucu ekipmanın 
temin edilsin

Başta ebe ve 
hemşireler olmak 
üzere tüm sağlık 

çalışanlarına 3600 
ek gösterge verilsin

Performansa dayalı,
esnek ve kuralsız 
çalışmaya karşı; 

iş ve ücret güvencesi, 
güvenceli çalışma 
koşulları sağlansın

Sağlık emekçilerinin 
temel ücretleri 
yoksulluk sınırı
üzerinde olacak

şekilde 
düzenlensin
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Biz Ebeler ve Hemşireler; alkışlanmak, kahraman ilan edilmek değil,
Haklarımızı İstiyoruz.

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak
‘‘Haklarımızı’’ Alana Kadar Mücadele Etmekten

VAZGEÇMEYECEĞİZ !


