                         



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek üzere
TÜRK SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİNE


    ………………………. Tarihinden bu yana …………………………………………….. uhdesinde vekil ebe/ kamu çalışanı olmayan statüde kamuda çalışmaktayım. Kadrolu personellerle aynı görevi ifa etmeme, aynı riskleri paylaşmama rağmen iş güvencesinin olmaması nedeniyle mağduriyet yaşamaktayım. Bu konunun çözümü adına yasal bir düzenleme yapılması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu pozisyonlara geçirilmem konusunda girişimlerde bulunulmasını talep etmekteyim.

	Bilindiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız 05.12.2017 tarihli açıklaması ile 4/C kadrolu personel ile taşeron firma çalışanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/B sözleşmeli kadroya geçirileceği belirtilmiştir.Biz de Vekil ebe, kamu çalışanı olmayan aile sağlığı çalışanları olarak ………………… yıllık çalışmamızın, emeğimizin  karşılığında  iş bu kadroya geçirilme planına dahil edilerek iş güvencesinden faydalanmak, tarafımıza kadro verilmesini istiyoruz. Zira sağlık hizmeti bir ekip işidir.Ekibin etkin ve verimli çalışabilmesi bu ekibi oluşturan personelin moral ve motivasyonunun yüksek olmasına bağlıdır. Yaptığımız işin ağırlığı ve riski göz önüne alındığında, emeğimizin karşılığı olarak kadrolu çalışanlar gibi aynı statüyü hak ettiğimiz anlaşılacaktır.Tarafımıza kadro verilememesi karşısında motivasyonumun olumsuz etkilenmemesi ve çalışma şevkimizin kırılmaması mümkün değildir. Bu nedenle adaletli bir çalışma ortamı yaratılması adına sayın Cumhurbaşkanımızın açıklama yaptığı 4/C statülü personele ve taşeron firma çalışanlarına kadro verilmesi planına dahil edilmemiz hakkaniyete uygun düşecektir.

Anayasaya göre, Sosyal devlet, kişi ve toplum yararı arasında denge kuran, toplumsal dayanışmayı üst düzeyde gerçekleştiren, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak, eşitliği, sosyal adaleti sağlayan, çalışma hayatının gelişmesi için önlemler alarak çalışanları koruyan devlettir.Yine Anayasamızın “A. Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49. Maddesi: “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” Şeklindedir.

 	Sonuç olarak; Sağlık Bakanlığı uhdesinde her türlü olumsuz koşula rağmen, özveri ile çalışan bizlerin ; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara geçirilme yönündeki  haklı talebimizin değerlendirilmesini ve biz Vekil Ebe, Hemşire /Kamu dışı Aile Sağlığı çalışanlarına sahip çıkılarak bizlere de kadro verilmesini arz ve talep ederiz…./……/……
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