SAÐLIK ve SOSYAL HÝZMET EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI
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Emekçilerin hak ve çýkarlarýnýn korunmasý
sendikamýz SES ve konfederasyonumuz KESK
açýsýndan var oluþ gerekçelerinin en önemlisidir.
Emekçilerin hak ve çýkarlarýnýn korunmasýnýn en
önemli aracý da TOPLU SÖZLEÞME ve GREV
hakkýdýr. Bu haklarýn elde edilmesi için de yýllardýr
bu uðurda birçok bedel ödenmiþtir.

Sendikamýz SES ve Konfederasyonumuz KESK'in
fiili ve meþru mücadelesi karþýsýnda siyasal
iktidarlar daha fazla direnemeyince 4688 Sayýlý
Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Yasasý ile mücadeleyi
kendi belirledikleri çerçeveye hapsetmek, yandaþ
örgütlenmelerle etkisizleþtirmek ve içini boþaltmak
istediler. KESK'in 4688 sayýlý yasaya karþý mücadelesi
karþýsýnda yasa birkaç kez deðiþtirilmek zorunda
kalýnsa da AKP iktidarý toplu görüþmenin Kamu
emekçilerine karþý, hükumetten yana olmasýndan
azami ölçüde faydalanmakta ýsrar etmiþtir.
Konfederasyonumuzun 2006 yýlýnda toplu
görüþmeleri ortaoyunu olarak niteleyip "TOPLU
SÖZLEÞME Yoksa GREV Var" þiarýyla masayý
figüranlara býrakmasý AKP ve yandaþlarýný zor
durumda býrakmýþtýr. 12 Eylül 2010 da yapýlan
Anayasa deðiþikliði daha çok da bu sýkýþmanýn
sonucudur. Ancak AKP bir kez daha Ali Cengiz
oyunlarýna baþvurarak emekçilerin hak ve
özgürlükler mücadelesinde birbirinden ayrýlamaz
olan, biri diðerine baðlý nitelikteki Toplu Sözleþme
ve grevi birbirinden ayýrmýþ, grevi üstü örtülü
yasaklamýþtýr.Toplu Sözleþme görüþmelerinde
hükümeti temsil eden Kamu Görevlileri Heyetinin
alacaðý kararý nihai karar olarak tanýmlayarak
Hakem Heyeti sistemini getirmiþtir. Heyetin nasýl
oluþacaðý henüz belli olmasa da diðer örneklerden
ve AKP'nin politikalarýndan anlaþýlmaktadýr ki,
hükümetin karar gücü, emekçilerin ise sembolik

olarak temsilci bulunduracaðý bir kurul
oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr.

Oysa ki, Toplu Sözleþme ve grev hakký AKP'nin
kabul edip etmemesinin ötesinde anayasanýn 90.
maddesinde 2004 yýlýnda yapýlan deðiþiklikle,
uluslar arasý sözleþmelerle, AÝHM kararlarýyla
güvenceye alýnmýþ ve en önemlisi de emekçilerin
yüzyýllýk mücadelesinin sonucu kazanýlmýþ bir
haktýr.

AKP iktidarýnýn iþgücü piyasasýnýn esnekleþtirilmesi,
kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý, reel kayýplarý
karþýlamayan zam oranlarýnýn dayatýlmasý, temel
tüketim mallarýna yeni zamlarýn yapýlmasý, saðlýðýn
piyasalaþtýrýlmasý, ulusal istihdam stratejisi
doðrultusunda emek karþýtý politikalarý içeren
Hükümet programýnýn dayatýldýðý bu günlerde
TOPLU SÖZLEÞME ve GREV hakký taleplerimizde
ýsrar etmek bizim açýmýzdan her zamankinden
daha hayati önem arz etmektedir.
Sendikamýz ve konfederasyonumuz KESK; toplu

sözleþme için hükümetle görüþmeye hazýrdýr. Ancak
g r e v s i z b i r t o p l u s ö z l e þ m e d ü ze n i n i
kabullenmeyecek, gerektiðinde GREVi fiili olarak
hayata geçirecektir. Hükümet sözcüleri tarafýndan
son günlerde dile getirilen "yeni krizin kapýda
olduðu" tespiti bahane edilerek "ölümü gösterip
sýtmaya razý etme" politikalarýnýn devreye
sokulmasý, krizin faturasýnýn emekçilere
ödettirilmeye çalýþýlmasý ve baskýlarýn, saldýrýlarýn
durdurulmamasý halinde diðer emek ve demokrasi
güçleriyle birlikte grev için þimdiden çalýþmalara
baþlayacaðýz.

TOPLU SÖZLEÞME YOKSA,
GREV VAR !

HAK VERÝLMEZ, ALINIR!
Biz çok iyi biliyoruz ki; emekçilerin haklarý masa
baþýnda hükümet yetkilileri ile görüþüp ricada
bulunarak korunup geliþtirilmez. 2002 yýlýndan beri
yapýlan toplu görüþmeler haklýlýðýmýzý kanýtladý.
Hükümetle pazarlýða oturan sendikalar(!) aidatlarýn
arttýrýlmasý karþýlýðýnda sefalet ücretinin, iþ
güvencesiz, esnek ve kuralsýz çalýþmanýn altýna
imza attýlar.

Ýþ yerlerimizin özelleþtirilmesine, güvencesiz
çalýþtýrýlmaya, kamu özel ortaklýðý ile hastane
kampuslarýnýn getirilmesine, Kamu Hastane
Birlikleri Yasasý ile neredeyse tümü özelleþtirilen
saðlýk hizmetinin dýþýnda mülkiyet devrinin de
tamamlanmasýna, performansa baðlý
ücretlendirmeye, paran kadar saðlýk hizmeti
uygulamasýna dur demek yaþamýn her alanýnda
örgütlü mücadeleyi yükseltmekle mümkündür.

Haklarýmýzý koruyup geliþtirmek, yeni kazanýmlar
elde etmek ancak toplu sözleþme ile mümkündür.
Grevli toplu sözleþmeli sendika hakký dönemlik
deðil sürekli mücadele ile kazanýlýr. 13 Mart 2011
Ankara mitingi, 19-20 Nisan 2011 GREVi
mücadelenin nasýl yapýlmasý gerektiði konusunda
bizlere yeterince ipucu vermektedir. Bu perspektifle
Toplu Sözleþme taleplerimiz kabul edilmezse bu
güne kadarki mücadeleyi aþan ve hak alýcý GREVleri
örgütleyeceðimiz yeni bir dönemi hep birlikte
yaratacaðýz.

Bu nedenle; mücadelemizde tüm saðlýk ve sosyal
hizmet emekçilerini bizimle ortaklaþmaya
çaðýrýyoruz.

YAÞASIN ÖRGÜTLÜ
MÜCADELEMÝZ

TOPLU SÖZLEÞME TALEPLERÝMÝZ
 Temel ücret asgari 1600 TL olmalýdýr. Bu tutar 4 kiþilik bir aile için Temmuz 2011 tarihi itibariyle kira,
elektrik, su, yakýt, çocuk ve aile yardýmý hariç hesaplanmalý, alýnan tüm ücretler emekliliðe yansýtýlacak
þekilde ödenmelidir. Performans, denge tazminatý vb adlarla ücretlendirme sisteminden vazgeçilmeli,
eðitim, kadro, hizmet yýlý, iþ riski vb. deðiþkenler gözetilerek ücret skalasý oluþturulmalý, tüm çalýþanlara
yýlda iki kez net ücreti kadar ikramiye verilmelidir.
 4/B, 4-C, 4924, Vekil, Taþeron, vb. istihdama son verilmeli, bu þekilde çalýþanlarýn tamamý kadroya alýnmalý,
kamuda personel açýðý kadrolu istihdamla giderilmelidir.
 Toplu sözleþme ve GREV hakkýmýzýn kullanýlmasý önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr.
 Her tam fiili hizmet yýlý için aylýk baðlanmasýna esas tutarýn bir aylýðýnýn % 50 fazlasý oranýnda emekli
ikramiyesi ödenmeli, verilecek ikramiye hesabýnda hizmet yýlý sýnýrý konulamamalýdýr. SSGSS yasasý
kaldýrýlarak kadýn çalýþanlarýn 20 hizmet yýlý, erkek çalýþanlarýn 25 hizmet yýlý dolduðunda yazýlý talepleri
halinde, yaþýna bakýlmaksýzýn emekli olma haklarý verilmelidir.
 Saðlýk ve Sosyal hizmetlerdeki mesleklerin tanýmlarý ve ilgili düzenlemeler yapýlmalýdýr.
 Herkese güvenceli iþ, kadrolu istihdam, insanca ücret saðlanmalýdýr.
 Tüm saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri, fiili hizmet süresi zammýndan yararlanmalý saðlýk ve sosyal
hizmetler aðýr ve tehlikeli iþler kapsamýna alýnmalýdýr.
 Günlük çalýþma süreleri 7, haftalýk çalýþma süresi 35 saate indirilmelidir.
 Ýyonize radyasyona maruz kalan saðlýk emekçilerinin mesaisi günlük 5, haftalýk 25 saati geçmemelidir.
 SHÇEKin kapatýlmasý derhal geri alýnmalý, SHÇEK çalýþanlarýna katsayýya baðlý sosyal hizmet tazminatý
ödenmelidir.
 Cinsiyet ayrýmcý politikalara son verilmelidir. Ýstihdamda ve çalýþma yaþamýnýn her alanýnda eþitlik
saðlanmalýdýr. 24 saat hizmet veren kreþ hizmeti saðlanmalýdýr.
 Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý yýlda en az bir kez yapýlmalý, kadrolaþmaya son verilmelidir.
 Ýþ saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
 Vergide adalet saðlanmalý, emekçilerin gelir vergisi dilimi düþürülmelidir.
 Sadece kamu emekçilerine uygulanan siyaset yapma yasaðý kaldýrýlmalýdýr.
 Özelleþtirme, taþeronlaþtýrma uygulamalarýna son verilmelidir.
 Kamu emekçileri dahil hiçbir yurttaþtan tedavide; katký-katýlým paylarý ve farklý ödemeler adý altýnda hiçbir
ücret alýnmamalýdýr.
 Kamuda çalýþan tüm personelin yemek, servis vb sorunlarý ücretsiz çözülmelidir.
 Baský-sürgün-tutuklama ve göreve son vermeler durdurulmalýdýr.
 Kamu çalýþanlarýna 10 yýla kadar hizmeti olanlara 20 iþ günü, 10 yýldan fazla hizmeti olanlara 30 iþ günü
yýllýk izin hakký verilmelidir.
 Asistan hekimlere insanca çalýþma koþullarý ve ücreti saðlanmalýdýr.
 Üniversite ve Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde; eðitim ve araþtýrma programlarýnýn her anabilim dalý için
ayrý bir düzenlemeye baðlý olarak ve performans baskýsýndan kurtarýlarak yeniden düzenlenmeli,
polikliniklerde her hekimin bakacaðý hasta sayýsý, eðitimi de aksatmayacak þekilde belirlenmeli ve eðitim
mesai saatleri içinde yapýlmalýdýr.
 Ýdareci seçimleri atama usulü ile deðil, çalýþanlarýn tamamýnýn seçme ve seçilme hakkýnýn kullanýldýðý esasa
göre yapýlmalýdýr.
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 Evrensel deðerlerle uyumlu, çalýþma yaþamýný demokratikleþtirecek, toplumsal barýþý saðlayacak özgürlükçü,
demokratik bir anayasa yapýlmalýdýr.

