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Basına ve Kamuoyuna 

Yıllardır klinik şefinden hizmetlisine kadar sağlık emekçilerinin maaşları düşük tutuldu. Hak 
ettiğimiz maaş yerine, hastanenin karına göre dağıtılan, emekliliğe yansıtılmayan, sağlık 
çalışanları arasında da eşitsizliğe, adaletsizliğe, ayrımcılığa yol açan ek ödemeye muhtaç 
edildik.  

Çalıştığımız kurumlara bakanlık bütçeden pay ayırmadı. Hastanenin gelirleriyle çalışanlara ek 
ödeme verilmeye çalışıldı. 

Bundan dolayı, nitelikli sağlık hizmeti sunmak yerine hastaya ayıracağımız zamanı 
azaltmamızı, hastanenin daha fazla kar etmesini, hastaneleri ticarethane, hastaları ise 
müşteri olarak görmemiz istendi. 

Biz Sağlık Emekçileri Tükeniyoruz! 

Yorgun, yılgın, moralsiz, motivasyonsuz, pandemi sürecinde gösterdiğimiz olağanüstü 
çalışmanın karşılığını alamamak, adil olmayan uygulamalar, şiddet ve mobing ile karşı karşıya 
kalmak bu süreci daha da yoğun yaşamamıza neden oluyor. Daha dün Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Ortopedi Asistanı Dr. Ertan İskender poliklinik yaptığı sırada hasta 
tarafından elinden ve belinden bıçaklanmıştır. Öfkeliyiz, kızgınız, şiddetle kınıyoruz. Sağlıkta 
şiddete ve mobinge yönelik yasa istiyoruz. 

Bir yılı aşkındır süren olağanüstü çalışma koşullarına uyum sağlamaya çalışırken, diğer 
tarafından açlık sınırında olan maaşlarımızla geçinmeye çalışıyoruz. 

Temel tüketim ürünleri, ateş pahası olurken TÜİK’in enflasyonu düşük gösterme çabaları ne 
yazık ki gerçeği yansıtmıyor. 

Aldığımız maaş ek ödeme ve nöbet paraları bile kredi kartına yüklenmemizi engellemiyor. 

Hükümetin her yıl sözde toplu sözleşmedeki, toplu görüşme döneminde emekçilerin insanca 
yaşayacak ücret taleplerine karşılık, yine yeniden sefalet ücreti dayatılarak bizlerden 
fedakarlık yapmamız isteniyor. 

Daha yılın ilk yarısına girmeden vergi matrahına girerek maaşlarımızdan kesinti yapılıyor. 

Çıkarılan ek ödeme genelgeleri neyi yansıtmaktadır hiç anlam veremedik. 

Artık Yeter! 

Sağlık hizmetinin tüm birimlerinde, yürütülen sağlık hizmeti, sağlık işçisinden hekimine, 
hemşiresinden teknisyenine, eczacısından ebesine, dişhekiminden sekreterine bir bütün 
olarak sağlık çalışanlarının emekleriyle yürütülmektedir. 

Çok iyi biliyoruz ki sağlık hizmeti ekip işidir. 



Sağlık hizmetinde ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden üstün ya da önemli değildir. 

Hekim, sağlık işçisi, hemşire, ebe, teknisyen, hasta bakıcı, eczacı, veri giriş, güvenlik sağlık 
sisteminin olmazsa olmazı ve birbirinin tamamlayıcısıdır. 

Covid-19 nedeniyle 417 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi! 

Sağlık çalışanlarına genelge yayınlanarak, 4 ay süre ile verileceği ifade edilen ek ödemeler 
performans sistemi baz alınarak yapıldığı için ne yazık ki, büyük bir adaletsizliğe neden olmuş, 
birçok sağlık çalışanı ödeme kapsamına alınmamış, alınanların bir kısmının da cüzi ödemeler 
alabileceği öngörülmüştür. 

Biz biliyoruz ki, artık korona virüs her yerde! 

Ayrım yapılmaksızın bütün sağlık çalışanları için bulaş riski söz konusu. 

Bu nedenle sağlık emekçileri arasında yaptığınız ayrımcılığa ve bu adaletsizliğin ana sebebi 
olan, performans sistemine derhal son verilmeli! 

COVID-19 pandemisiyle mücadelede, görevlerinin gerektirdiği her yerde hizmet yürüten tüm 
sağlık emekçileri için uzun süredir talep ettikleri yoksulluk sınırının üzerinde, temel ücret 
artışı sağlanmalıdır. 

Güvenceli, maaşa ve emekliliğe yansıyacak, insanca yaşanabilir ücret, güvenceli iş, 
güvenceli gelecek istiyoruz. 
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