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13 Mart 2015

g(ö)revdeyiz

13 Mart Cuma günü tüm 
yurtta g(ö)revdeyiz!

14 Mart Cumartesi günü 
aile sağlığı merkezleri 

nöbet direnişinde!

Hedef

yüzde 100!

Çalışma koşullarımızın acilen 
düzeltilmesini talep ediyor; 
yetkilileri yeni nöbetler ekleme 
gayretlerine, taşeron sistemine, 
"çağdaş köleliğe" son vermeye 
çağırıyoruz.

Çalışırken de emeklilikte de insanca 
yaşayabilecek güvenceli bir gelir 
istiyor; emekliliğe yansıyan temel 
ücretlerimizin arttırılmasını talep 
ediyoruz.

Haftada 40 saatlik yasal sürenin 
çok üzerinde ve ağır koşullarda 
çalışıyoruz. Bugüne dek bir türlü 
verilmeyen fiili hizmet zammını 
talep ediyoruz.

Tıp ve sağlık eğitiminde meslek 
örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yapılmasını, sayıyı değil 
niteliği önceleyen bir politikayı 
talep ediyoruz.

Nitelikli sağlık hizmetine bütün 
yurttaşlarımızın ücretsiz 
ulaşabilmesini talep ediyoruz.

Taleplerimiz

Artık yeter;

“Ölümüne 
çalışmaya da, 

çalışırken 
ölmeye de 

hayır.”  



Sağlık çalışanları olarak;

Haklarımız, hastalarımız ve mesleğimiz adına 
itiraz ediyor ve uyarıyoruz.

Endişeliyiz;

Paran kadar sağlık, kazandırabildiğin kadar 
ücret dayatması nedeniyle

 Sağlık çalışanlarına saygı, sağlık 
hizmetlerine güven her geçen gün daha da 
azalıyor,

 Çalışma Barış'ı bozuluyor, Sağlığımız 
bozuluyor, mesleğimizden soğuyoruz

 Ailemize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, 
yeterince zaman ayıramıyoruz.

 Biz sağlık için “nüfus cüzdanı” yeter 
dedik, hükümet “para cüzdanı” anladı.

 Acıları, ızdırabları azaltıp, dertlere deva 
olmaya çalışırken sağlığımızdan olmaktan ve 
hatta öldürülmekten, korkuyoruz.  

 Yeterince dinlenemiyor, uyuyamıyoruz 
kendimizi geliştiremiyor, geleceğimizi 
göremiyoruz.

Herseye Rağmen Vazgeçmeyeceğiz,

 Emeğimize, değerlerimize, mesleğimize ve 
geleceğimize sahip çıkmaktan,

 Mesleki özerklik ve hasta mahremiyetini 
savunmaktan,

 Güvenli ve güvenceli koşullarda 
çalışabilmek, demokratik bir ülkede

insanca yaşayabilmek  için birlikte mücadele 
etmekten.

Çünkü biliyoruz 

güvenli gelecek 
birleşik mücadele ile 

mümkündür.

Her adımda ve aşamada talep edilen Katkı, 
katılım, fark, istisnai hizmet, özel hizmet adı 
altında alınan ilave ücretlerin kaldırılmasını 
talep ediyoruz.

Korkuyoruz

   Emeklilikte  artan yoksulluktan,

yıllık izin ve hastalık istirahatlerimizi 
kullanmaktan,

 Esnek, kuralsız, güvencesiz, uzun süreli, 
aralıksız, fazla, 

örgütsüz taşeronluk sisteminde kölelik 
koşullarında çalıştırılırken darp edilmekten, 
tehdit edilmekten,

sözleşmemizin fesih edilmesinden korkuyoruz.


