
Güvenceli Bir İş,
Güvenli Bir Ortamda
İnsanca Çalışmak ve

İnsan Onuruna Yaraşır Bir Ücret

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET
EMEKÇİLERİ SENDİKASI

İZMİR ŞUBESİ



Aile Sağlığı Merkezleri’nin bazılarında Aile 
Hekimleri tek başına çalışmakta, başta aşılama, 
izlem ve salgın kontrol hizmetleri olmak üzere 

hizmetin bütününde aksamalar olmaktadır.

Aile Sağlığı Merkezleri’nin tümü Aile Sağlığı 
Çalışanları ile birlikte çalışacak şekilde yeterli insan 

gücü sağlanmalıdır.

Daha Fazla Sağlık Çalışanı 
İstihdam Edilsin!



Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına 
karşı Aile Sağlığı Merkezi düzeyinde önleyici, 

caydırıcı tedbirlerin alınmasını, sağlık çalışanlarına 
yönelik yasa tasarısı önerilerimizin eksiksiz olarak 

hayata geçirilmesini, Aile Sağlığı Merkezleri’nin 
güvenliğinin Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle 
sağlanmasını, her ASM’ye bir güvenlik elemanı 

kadrosunun sağlanmasını talep ediyoruz

Sağlık Çalışanlarına 
Şiddete
Caydırıcı Ceza!



Ücretli İzin Hakları 
Kısıtlanmamalı

feshine neden olacak istirahat izin sürelerini
kısıtlayan düzenlemelerin kaldırılmasını, eğitim
amaçlı ve idari izinler dahil kazanılmış evrensel
hakların tam olarak yaşama geçirilmesini talep
ediyoruz.

ASM çalışanlarına ücretli izin
haklarının hiçbir koşulda
kısıtlanmamasını, yıllık
izinlerin 657 sayılı yasada da
yer aldığı gibi ertesi yıla
devredilmemesini, sözleşme



Sağlık 
Merkezleri 

Fiziksel 
Olarak 

Yetersiz
ASM’lerin standart projeler dahilinde, A sınıfı 

statüsünde, kamu binalarında hizmet vermesi, ortak 
kullanılacak demirbaş ve tıbbi malzemelerin 

sağlanması, yenilenmesi, binaların her türlü bakım 
onarım ihtiyacının zamanında ve tam olarak 

sağlanmasını istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu talebimizin karşılanması 
amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle 

yapılmasını, ayrıca depreme karşı bina güvenliği tespit 
edilmiş veya edilecek olan deprem riskli ASM 

binalarının güçlendirilmesi, güçlendirilmiyorsa güvenli 
yerlere taşınmasını acilen talep ediyoruz.



İnsanca
Yaşanılabilir Ücret
Birinci basamak planlamasında “Sıfır nüfus”, “sanal 

ASM”, “nüfusa oranla maaş” anlayışından derhal 
vazgeçilmelidir. Sıfır nüfusta çalışan 

ebe/hemşirelerin asgari ücretin altında maaş alması 
kabul edilemez!

Sağlık emekçileri, insanca yaşanabilir ücret 
alabilmesi için birbirinden nüfus almaya çalışmak 

zorunda bırakılmamalıdır.  Bölge tabanlı, eşit işe eşit 
ücret anlayışıyla, insanca yaşanabilir ücret 

sağlanmalı, birinci basamak esas görevi olan 
koruyucu sağlık hizmetine yeterince zaman 

ayırabilmelidir..

İnsanca
Yaşanılabilir

Ücret
İstiyoruz

Sağlıkta
Şiddet
Sona
Ersin!

ASM’lere
Yeterli Sayıda

Ekipman
Verilsin



Covid – 19 Meslek Hastalığı Kabul Edilmelidir

Pandemi boyunca yalnız bırakılıp kendi kaderlerine terk 
edilen ASM çalışanları Covid – 19 ile mücadele ederken 

yaşamlarını yitirdiler ve yitirmeye devam ediyorlar.
Büyük bir özveriyle çalışan ASM çalışanlarına yeterli 

sayıda ve nitelikte KKE sağlanmalıdır.

İlliyet bağı aranmaksızın tüm sağlık emekçileri için 
Covid – 19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli, bunun 

için gerekli yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.



Pandemi döneminde yitirdiğimiz tüm sağlık 

emekçilerine saygıyla…

www.ses.org.tr
www.sesizmir.org.tr

facebook.com/sesizmirsube
twitter.com/sesizmir

instagram.com/sesizmirsube/
youtube.com/user/sesizmir1

0533 498 42 51
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