
HAKLARIMIZ İÇİN 3 GÜN İŞ BIRAKTIK, HALKIMIZ DA DESTEK VERDİ, 

 SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN YANIT BEKLİYORUZ. 

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde (TSM) çalışan 

Aile Hekimleri, hemşireler, ebeler, sağlık memurları ve diğer sağlık çalışanları, iş 

güvenceleri, insani çalışma koşulları için 20 Mayıs gününden beri üç gün süreyle 

çalışmadı; kendi hakları ve halkın sağlık hakkı taleplerini alanlarda dile getirdi. 

Birinci basamak sağlık hizmet örgütlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen iş 

bırakmalar tüm yurtta yüksek oranda karşılık buldu. 

Bazı illerde yüzde yüze yakın katılımın olduğu eylemlere, tüm yurtta halkın 

desteği yoğun oldu. 

Sağlık Bakanlığı, 5 aydır ASM çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak, 

Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında fazla çalışma dayatmasında bulunmuş; 

birinci basamak sağlık çalışanları bu dayatmalara karşı başarılı bir direniş 

göstermişti. 

Sağlık Bakanlığı, giderek yaygınlaşan direnişi kırmaya yönelik, 16 Nisan 2015 

tarihinde yeni bir ceza yönetmeliği yayınlamış; bu yönetmelikle artırılan ceza 

puanlarıyla çalışanların işten atılması kolaylaştırılmıştı.  

Birinci basamak sağlık çalışanları, iş güvencesini ortadan kaldıran, çalışma 

koşullarını ağırlaştıran yönetmeliklerin geri çekilmesi, Cumartesi nöbet 

uygulamasına son verilmesi talebiyle 3 gün süreyle G(ö)rev eylemi yapma kararı 

almak zorunda kalmıştı.  

Üç gün süreyle yapılan uyarı niteliğindeki iş bırakma eylemi, halkımız mağdur 

edilmeden başarıyla sürdürülmüş, taleplerimiz güçlü bir şekilde 

gündemleştirilmiştir. Bundan sonraki aşamada yapacaklarımızı Sağlık 

Bakanlığı’nın alacağı tutum belirleyecektir. 

Birinci basamak sağlık çalışanlarının, temel insani hakları, çalışma koşulları, iş 

güvencesi için sonuç alınana dek mücadele edeceğini ve bunun için her türlü 

demokratik hak arama yollarının kullanılacağının bilinmesini istiyoruz. 



Halkın, eşit, tamamen ücretiz, ulaşılabilir, iyi sağlık hizmeti alma hakkının 

takipçisi olacağımızı; 3 gün süreyle yaptığımız G(ö)rev eyleminde, yanımızda yer 

alan, destek veren, sabır gösteren halkımıza teşekkürlerimizi bildiriyoruz. 

Ayrıca 3 gün boyunca ve her Cumartesi günü mücadelesini başarıyla, kararlılıkla 

sürdüren tüm sağlık çalışanlarını kutluyoruz. 

Taleplerimize yanıt verme sırasının Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu hatırlatıyoruz. 

Saygılarımızla.    

İSTANBUL TABİP ODASI  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBELERİ  

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI  

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ  

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ 

 

 


