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PE SAĞLIK EMEKÇİLERİ DAYANIŞMA AĞLARI ADANA, ANKARA VE
İZMİR’DE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SESİ OLDU!

 
Sağlık emekçileri salgın nedeniyle hastanelerde ciddi hak kayıpları yaşadı. Yaşanan bunca
haksızlığa karşı sağlık emekçilerinin hak arama mücadeleleri de hız kesmeden devam etti. Bu
süreçte bir yandan salgına karşı yaşam mücadelesi verilirken diğer yandan toplu sözleşme
dönemi haksızlıklarına karşı emekçiler bir araya geldi. 

Ankara’da çalıştıkları hastanenin kapanması ile yüz yüze gelen sağlık emekçiler, Adana’da
haklarını arayan 4/D’li hemşireler, İzmir’de TİS sürecinde hak kayıpları yaşan sağlık emekçileri,
Patronların Ensesindeyiz Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağları ile birlikte yakın dönemde
gerçekleştirdikleri mücadelelerini derledik.  

Ankara Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Emekçileri
Kapatılmaya Karşı Direniyor

https://patronlarinensesindeyiz.org/


 
PE Ankara Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan bir sağlık emekçisi, süreç hakkında bilgi
verdi; 1952 yılından beri yaklaşık 70 yıldır Ankara Ulus’ta hizmet vermekte olan, 70 yatak
kapasitesine sahip Ankara Verem Savaş Derneği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları
Hastanesi, pandeminin patronlara verdiği haklar kullanılarak, hastaların ve sağlık emekçilerinin
durumu göz önünde bulundurulmadan, fiziki şartlarının yetersizliği gerekçe gösterilerek
kapatılma kararıyla karşı karşıya kaldı.

Bir süredir bu karara karşı çalışanların kendi içlerinde organize olarak başlattıkları hukuki
mücadele sonucunda, Derneğin Sağlık Bakanlığı’na yaptığı kapatılma başvurusu üzerine alınan
kapatma kararının askıya alınması başarıldı. Ancak Derneğin kapatılma konusundaki ısrarlı
çalışmaları üzerine, hastane emekçileri Patronların Ensesindeyiz Sağlık Emekçileri Dayanışma
Ağı’na ulaştılar. Hemen sonrasında gerçekleştirdiğimiz hastane ziyaretinde işin iç yüzü biraz
daha anlaşılır oldu. Hastane sahibi konumunda bulunan derneğin mevcut yönetimi, hastanenin
fiziki yetersizliklerini gidermeye çalışmak yerine, ticari kaygılar güderek hastanenin kapatılması
yönünde çaba harcamaya devam etti.

Gerçekleştirdiğimiz ilk görüşmenin ardından durumu hemen kamuoyuyla paylaşarak ve ATO,
TTB, Genel Sağlık İş gibi emek örgütlerine bilgi vererek olayın duyulmasını ve kamuoyu
oluşmasını sağlamaya çalıştık. Hastane emekçileriyle yapılan görüşmelerde, hem avukat
arkadaşlarımız hukuksal hakları konusunda bilgilendirmelerde bulundu, hem de birlikte neler
yapabileceğimiz üzerine fikir alış verişleri gerçekleştirildi. Hastane emekçileriyle bir basın
açıklaması yapılmasına karar verildi. Yapılacak bu basın açıklamasına ATO, TTB ve Genel
Sağlık İş Sendikası davet edildi. Bununla birlikte, Hastane çevresinde bildiri dağıtımı yapılarak,
mahalle halkına ve esnaflara da basın açıklamasının duyurusu yapılmış oldu. Gerçekleştirilen
açıklamaya ATO, TTB ve Genel Sağlık İş Sendikası’nın temsilcileri dışında, Hastane’ye ismi
verilen Prof. Dr. Nusret Karasu’nun oğlu Cem Karasu’da destek verdi. 

Basın açıklamasından birkaç gün sonra da ATO ve TTB’de ortak bir basın toplantısı
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gerçekleştirerek, yaşanan bu pandemi sürecinde göğüs hastalıkları ile ilgili artış beklenirken,
Nusret Karasu Hastanesi’nin önemli bir görev üstlenebileceğini, Sağlık Bakanlığı’ndan
Hastanenin kapatılmaması ve burada çalışan sağlık personeline haklarının yeniden verilmesi
yönünde çaba göstermelerini beklediklerini söyleyerek,  gelişmelerin takipçisi olacaklarını
belirttiler.

Sürecin başından beri hastane emekçileriyle düzenli görüşmelerimiz devam ediyor. Son olarak  1
Mayıs gününde de Hastane’ye giderek çalışan arkadaşlarımızla bayramlaşmış olduk. PE Sağlık
Emekçileri Dayanışma Ağı olarak devam eden hukuki ve her türlü mücadelelerinde hastane
emekçilerinin yanlarında olacağız.
 

 Ayrıntılar için lütfen tıklayınız!                                                                      

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 4D’li Hemşirelerin
Hak Arama Mücadelesi Sürüyor!

Kısa bir süre önce yaşadıkları hak kayıpları nedeniyle biraraya gelen ve PE Adana Sağlık
Emekçileri Dayanışma Ağı ile taleplerini kamuoyuna ilan eden 4D'li hemşirelerin mücadelesi
sürüyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde görev yapan 4/D’li hemşire ve diğer
yardımcı sağlık personellerinin toplu iş sözleşme süreci yaklaşırken ortaya koydukları
mücadeleden geri adım atmayacaklarını ifade ettiler. Daha önce yetkili sendika ile görüşüp ,
taleplerini karşılamayacak bir sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini dile getiren sağlık emekçileri bir
dizi mücadele başlıklarını önlerine koymuş oldular.
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Geçtiğimiz günlerde hastanede haklarını ve taleplerini içeren bir bildiri çalışması yapan sağlık
emekçileri, şimdi de düzenli aralıklarla bülten yayımlamaya karar verdiler. Üniversite ve hastane
içerisinde görev yapan diğer meslek grupları ile dayanışma halinde olduklarını belirten sağlık
emekçileri, bültenler aracılığı ile hem üniversite rektörlüğüne toplu iş sözleşmesinin bir oldu-bitti
ile işçilerin aleyhine olmasına izin vermeyecekleri mesajını iletmiş olacaklarını  hem
de  üniversite içerisinde dayanışmayı büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdiler.
 
Sağlık emekçilerinin yürüttüğü mücadele sonucunda, 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında
verilmeyen enflasyon zammı ve yüzdelik farkı alacakları mayıs ayı içerinde ödeneceği rektörlük
tarafından taahhüt edildiği belirtildi.
 

 Ayrıntılar için lütfen tıklayınız!                                                                      

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İşçileri Komiteleşti!

 
Geçtiğimiz nisan ayında toplu iş sözleşmesi ile ortaya çıkan hak kayıplarına karşı PE İzmir
Sağlık Emekçileri Dayanışma Ağı ile biraraya gelen ve bir talepler metni yayınlayan D.E.Ü.T.F.
Hastanesi'nden işçiler, komiteleşerek yollarına devam etme kararı aldılar.

Komite adına bir sağlık emekçisi görüşlerini paylaşarak süreci özetledi;
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Pandeminin başından beri geçen 1 yılı aşkın sürede ülkemizde olan adaletsizlik, hukuksuzluk,
emek düşmanlığı hastanemizde de kendini iyice  hissettirmeye başladı. Yönetimin iş  barışını 
bozacak yaklaşımları, pandemi sürecini yönetememesi biz sağlık çalışanlarını en çok yoran
şeyler oldu. Son dönemde hastanemizde çalışan işçiler adına Türk Sağlık İş sendikasının
imzaladığı toplu iş sözleşmesi bardağı taşıran son damla oldu. Sendika, toplu iş sözleşmesi 
öncesi bazı üyeleri ile yaptığı görüşmeler sonucu ortaya koydukları sözleşmede işçilerin birçok
hakka sahip olacaklarını bildirdi. Bu, hastanemizde çalışan işçilere bir umut oldu. Fakat
sendikanın yönetimle oturduğu masada işçilerin hazırladığından farklı sözleşmeye imza atıldı.

Bu sözleşmede isçiler  bilimsel temellere dayanmayan gruplandırmalara göre maaş zammı aldı,
ellerinde olan sosyal haklarını kaybetti, hizmet zamlarını alamaz oldular. Buna karşı ses çıkaran
işçileri ise sendikanın yöneticisi susturmaya ve bu anlaşmayı  kabul etmeye zorladı. Bizler
haklarından vazgeçmemek adına işçi komitesi kurarak haklarımızı arayamaya devam ediyoruz.
Komitemizle beraber  hazırladığımız taleplerimizi içeren metnimizle yöneticilerle görüşme talep
etsek de bu kabul edilmedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çöküntünün işçilerin üzerine yıkılmaya çalışılmasına, bizlerin
boğazından kesilmesine biz Dokuz Eylül İşçi Komitesi olarak  kabul etmiyor hakkımız olanı
almak için mücadele etmeye  devam ediyoruz. Pandemi koşullarının bu kadar ağır geçtiği bir
ülkede işçi düşmanı ne sendika ne de yönetici istemiyoruz. 
 

 Ayrıntılar için lütfen tıklayınız!                                                                      
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