ÖZ-SAĞLIK İŞ SENDİKASI OLARAK
İSTİSNASIZ TÜM TAŞERONLARIN KADROYA ALINMASI İÇİN
MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

Kadro geçişlerinden, dokuzyüz binden fazla taşeron işçi memnunken, birçok kurumda ve farklı
çalışma tipinde olan taşeron çalışanların sorunları devam ediyor.
KHK kapsamı dışında kalan ve kadro alamayacak olan birçok çalışan maalesef işsiz kalma riski
ile karşı karşıyalar.
Hizmet alım ihaleleri ile tam zamanlı olarak hastanelerde çalışmakta olan, asıl işi yürüten,
1- Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) İşçileri, Çağrı Merkezi İşçileri, Laboratuvar İşçileri, Radyoloji ve
Görüntüleme Merkezi İşçileri, Sterilizasyon İşçileri, Yemekhane İşçileri, Şoför İşçiler, Bilgi İşlem Merkezi
İşçileri, Danışmanlık Hizmetleri, KİT çalışanları,
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı İşyerlerinde Ek Ders Saat Ücreti Karşılığında
Çalışan Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Öğretmen, Sağlık Personeli, Usta Öğretici vs,
3- Hizmet Alımı Yoluyla Olmasına Rağmen Sosyal Tesis Gelirleri İle Finanse Edilen İşçiler in
tamamı hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul
edilmediğinden kadro kapsamı dışında kaldıkları gibi, ilgili kamu kurumlarının ihaleleri yenilemeyecek
olmaları da işçilerin işsiz kalma riski ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur.
Öte yandan birçok kurumda taşıt alımı ihaleleri kapsamında görev yapan şoförler, sağlık
sektöründe çalışan ve tıbbi cihaz bakım ve onarım işinde görevli çalışanlar da kapsamda değiller.
Aynı kurumda aynı işi yapıyor olmalarına rağmen farklı taşeron kapsamında oldukları için kadro
alamıyor olmaları KHK aykırılık teşkil etmese de vicdanlara aykırı düşmektedir.
Daha burada sıralayamadığımız birçok kurumda çalışmakta olan ve asıl işi yapan adı taşeron
olmasa da sistem olarak taşeron gibi çalışan veya geçici çalışanlar için işçi kadrosu verilmemesi de
vicdanları yaralamaktadır.
Hatta öyle ki bazı taşeron çalışanlar kapsamda olup olmadığını yönetmeliklerden tam olarak
çıkaramamakta, gerek Bakanlığa gerekse idarelere sormaktadırlar. Fakat yönetmelikleri çözümlemek
oldukça zor olduğundan bize ulaşan işçi kardeşlerimize yardımcı olmaktayız.
HAK-İŞ/Öz Sağlık İş Sendikası olarak, Kadroya alınacak olan 900.000 taşeron emekçisi
kardeşlerimiz ve aileleri adına sevinç duyarken, aynı kararname ile kapsam dışında yukarıda bir
bölümünü açıkladığımız, yaklaşık 50.000 emekçi kardeşimizin de kadroya alınması hususunda
işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yönünde mücadelemize kararlılıkla devam
edeceğiz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu konuya gerekli
duyarlılığın gösterileceğine ve vicdanları rahatsız eden bu eksikliğin en kısa zamanda giderileceğine
inanıyoruz.
İSTİSNASIZ, TÜM TAŞERONLARA KADRO VERİLMELİDİR.

