
GÜVENLİ ÇALIŞMA 
ORTAMI, İNSANCA 
YAŞAYACAK ÜCRET 
İSTİYORUZ !
YAŞAMAK VE YAŞATMAK 
İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE 
EDİYORUZ !
Savaşta, depremde, pandemide ve her 
olağanüstü durumda görev başındayız. 
Aldığımız risk ve karşılaştığımız tehlike hiçbir 
devlet memurununkiyle karşılaştırılamaz. 
Buna rağmen yıllardır ekonomik, özlük 
ve sosyal haklarımız teslim edilmiyor, her 
türlü düzenlemeden hariç tutuluyoruz. 
Bedenen, zihnen ve maddi olarak tükendik. 
Biz tükenirken bizi sessizce ve sorumsuzca 
izleyen sisteme karşı öfkemiz de artıyor. 

Biz sağlık emekçileri ağır ve tehlikeli işlerde, 
yetersiz donanıma sahip ortamlarda,  
yetersiz istihdamla, uzun çalışma saatleriyle 
çalıştırılıyoruz. Bu durum şiddete maruz 
kalma riskimizin artmasına neden oluyor. 
Saat başı 3 sağlık emekçisi şiddete maruz 
kalıyor. İşyerlerimiz güvenli olmak bir 
kenara, suç mahalleri haline gelmiştir. 
Üstelik bu sonuç, görünen şiddet biçimi olan 
fiziksel şiddet sıklığıdır.

Psikolojik şiddetin yanı sıra sosyal, politik veya 
ekonomik şiddet türlerinin hepsine maruz kaldıkça  
sağlık emekçileri olarak durumu kanıksamaya 
başladık. Çaresiz hissetmenin getirdiği sessizlik 
kültürü yerleşmeye başladı. Şiddete maruz kalan 
arkadaşlarımıza destek olmak, yasal hakkımız 
olan güvenli çalışma ortamı sağlanana kadar 
çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanmak 
yerine, maalesef bazen hiçbir şey olmamış gibi 
kapımızı kapatıp çalışmaya devam ettik. Biz 
birbirimizin sorunlarına kapılarımızı kapadıkça 
hak kayıplarımız artıyor.

ALO 184 SABİM gibi popülizme hizmet eden 
düzenlemelerle mesleklerimiz itibarsızlaştırıldı, 
bizler değersizleştirildik. Sağlık alanındaki bu 
uygulamalar birbirimize karşı duyduğumuz 
güvenin azalmasına, ekip ruhunun aşınmasına, 
iş barışının bozulmasına yol açtı. Ayrıca bu durum 
sadece bizi değil ailelerimizi ve sosyal çevremizi 

de olumsuz etkiliyor, aile birliğimiz dahi sıklıkla bozulur 
oldu. Çocuklarımızda bile gelir kaybı endişesi gelişmeye 
başladı. Aile içi stres artışı, aile ve arkadaş ilişkilerinde 
yıpranma gibi sorunlar arttıkça nitelikli sağlık hizmeti 
üretmek de tehlikeye girmektedir. Mesleğimize ve 
geleceğimize dair koşulların düzelmeyeceği kaygısı 
ile onca çaba ve emek ile yaptığımız mesleklerimize 
yabancılaşmış durumdayız. Binlerce sağlık emekçisi 
kamusal alandan çekildi ve binlercesi de yurt dışına 
göç etti. Binlerce hekim ve hemşire de dil kurslarında, 
ülkeyi terk etmek için hazırlık yapmaktadır.

Biz sağlık emekçileri yıllardır gücün ve yetkinin 
kötüye kullanımıyla, zorbalıkla yönetiliyoruz. Üstelik 
sağlık emekçilerinin %60’ının altı dönem boyunca 
Toplu Sözleşme Masasına oturttuğu; mali, özlük ve 
sosyal haklarımızın korunması ve geliştirilmesinde 
sorumluluğu bulunan yetkili sendika bu görevini yerine 
getirmediği gibi kurum yöneticileri sendikal özgürlük ve 
tarafsızlığı, yasaları hiçe sayan tutumlarda bulunuyor. 
Tüm bu olumsuz koşullara karşı sendika olarak 
işyerlerimizde hak aramaya devam ettik.

Pandemi dönemindeki eylem ve etkinliklerimizi ASM’ler 
için çıkarılan ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi için 
Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere yaptığımız 
mitingler, 6 ve 15 Aralık iş bırakma eylemleri izledi. Biz 
sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, işyerlerimizden 
gelen ”tüm sendika ve meslek örgütlerinin birlikte 
hareket etmeli, güçlü ve sonuç alıcı eylem birliği 
sağlanmalı” talebini sağlamak için elimizden gelen 
çabayı esirgemedik. Çünkü biliyoruz ki bugün bir arada 
olmazsak yarın çok geç olacak; bugün ayrışırsak yarın 
hiç birleşemeyeceğiz ve kaybeden hep biz olacağız.
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Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin aslında çok şey değil sadece insan onur ve haysiyetine yaraşır, 
güvenli bir çalışma yaşamı talep ediyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Nitelikli bir sağlık hizmeti üre-
tebilmek için mali, özlük ve sosyal haklarımızın çalışma riskimize göre dengelenmesini istiyoruz. 

Bu nedenlerle sendikalı, sendikasız, üyemiz olsun ya da olmasın tüm sağlık emekçilerini sağlık hizmeti 
üretirken olduğu gibi aşağıdaki eylemlerde de birlikteliğe davet ediyoruz.

Tüm bunlara rağmen taleplerimizin karşılanmaması halinde sağlıkta hizmetini tümüyle 
durdurmaya yönelik daha etkili bir mücadele hattını, işkolumuzdaki tüm emek meslek örgütleri 

başta olmak üzere en geniş kesimlerle örgütleyeceğiz.

HAKLARIMIZ İÇİN

SESSİZ KALMAYALIM

SES’TE ÖRGÜTLENELİM

EYLEM TAKVİMİ


