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Teşkilat Eğitim Toplantılarımızı Gerçekleştirdik Sendikamız tarafından 
düzenlenen Teşkilat Eği-

tim Toplantıları 4 ayrı 
grupta tamamlandı. İlk 
2 grup toplantılarımız 

Alanya’da gerçekleşirken 
3. ve 4. grup toplantılarımız 
Kızılcahamam’da yapıldı.

Sağlık-Sen’den 
TTB’ye Suç Duyurusu

Kadınlar Komisyonumuzdan
"Gelişen Türkiye, Güçlü Kadın Çalıştayı"

Engelliler Komisyonumuzdan
"İnanıyorsan Engel Tanımazsın!" Forumu4» 36»

24»

30»

Sağlık çalışanları ve 42 meslek örgütü, Sağlık-
Sen’in öncülüğünde, Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda 
‘vatan sevgisi imandandır’ temasıyla bir araya geldi. 

Terörle mücadeleye destek amacıyla gerçekleştirilen 
programda, sağlık çalışanları ayrıca terörle mücadelede 
yer almak için Sağlık Bakanlığı’na dilekçe verdi. 39»

Vatan Sevdalısı Sağlıkçılar Ankara’da Buluştu
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Türlü türlü sözler, cümleler olduğu gibi çeşit çeşit de sus-
malar vardır. Konuşmak kadar susmak da anlamlıdır. Yerine 
ve durumuna göre değişir hangisinin daha anlamlı olacağı.

Atalarımız “sükût altındır” demez mi? Nasıl altın olur ki 
suskunluk?  

Yalanın, iftiranın, gıybetin bini bir paraysa bu ucuz söz 
sahib(ler)ini muhatap almazsan senin sükûtun altındır. Hattâ 
altından da değerlidir.

Lakin bu demek değildir ki; her suskunluk sözden kıymet-
lidir. Biz biliriz ki "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" 
Hakkı yenen bir masumun sessiz çığlığı arşı alayı titretir. Kimi 
feryat figan eder tek kişi duymaz, kimi öyle bir susar ki sus-
kunluğunun şiddeti sağır eder kulakları. Mesele ne susmak 
ne de konuşmak.  Mesele özüyle sözünü bir tutup lisan-ı hal 
eyleyebilmek. 

Sözün ilk çıkacağı yer gönüldür. Buradan hareketle kişi-
nin dediğinin yanı sıra haline, durumuna bakar ona göre hü-
küm veririz çoğu kez. Söz ve fiil örtüşüyorsa ne alâ, aksi halde 
hafife alınmayacak bir sorunumuz var demektir. 

Her duyduğuna inanır mı insanoğlu? İnanmaz elbet. 
Dinler, akabinde sorar soruşturur, sonra bir hükme varır. Yani 
konuşanın, anlatanın haline bakar.  Gözü, kulağı nerde, aklı 
neyin peşinde bunların hepsini bir araya getirerek sözün sa-
hibine itibar eder.

Ancak; sadece söylenen söze bakar da kişinin duruşuna, 
tavrına bakmaz isek çoğu kez yanılırız. Sükût nasıl altın ise 
söz de öyledir, yeri geldiğinde. Bu gücü sayesinde yalana dahi 
çok rahat inandırabilir sizi. 

Gönülden söylenmeyen sadece dilde olan sahte sözler 
söyleyenin maharetiyle(!) sihirler, büyüler aldatabilir sizi. Bu 
durum öyle bir hale gelebilir ki; birileri yalanına, iftirasına 
inandırabiliyorken, siz gün gibi gerçekleri izah etmekte biçare 
kalırsınız.

 Aldanmamak için sadece söze değil sözün çıktığı yere, 
söylenmeden önceki haline, söylenme anına ve dahi söylen-
dikten sonrasına bakmalısınız. Az, çoğun delilidir. Buradan 
hareketle yalanın, hıyanetin, iftiranın azı olmaz diyebiliriz.

Sözün sahibinin beyanı uygulamalarıyla uyuyor, lisan-ı 
hal ile konuşuyorsa itibar etmeli, değilse uzak durmalısınız. 
Yani lisan-ı hal ile söylenen sözler en kıymetli kelimelerdir. 
Lisanı hal tercüman istemez. 

Sözümüz halimiz olmalı, haline bürünemeyeceğimiz sözü 
bırakın sarf  etmeyi, yanından dahi geçmemeliyiz. Söz gönül-
den çıkmalı ve samimi olmalı. Tınısı hoş, içi boş olmamalı.

İletişim dilden kulağa değil, gönülden gönüledir!
Bir Hadisi Şerifle yazımızı noktalayalım; “Bir adamın di-

linin güzelliği, güzel konuşması onun güzelliğindendir” 
Karakteri güzel adam çirkin laf  etmez. Rabbi vermiştir 

ona bu kabiliyeti, çok güzel konuşanlar vardır. Dargınları ba-
rıştırırlar, gamlı, kederli müminleri neşelendirirler. Güzel laf  
etmek Yaradan’ın lütfudur. Adama ısınmak istemiyorsun ama 
öyle güzel konuşuyor ki hayran bırakıyor kendine, kalbin ısı-
nıyor sen istemesen de. 

Peygamber Efendimiz(sav) bu laf  güzelliği kabiliyetinden 
olursa, “Karakterinin güzelliğine işarettir.  Bu şekilde değil de 
insanlara kendini satmak için büyük görünmek için cümleler 
kurarsa Yaradan bunlara buğz eder” buyuruyor.

Ez cümle: Derviş bilir dervişi, Hakk yoluna durmuşu.
Selâm eylemi ve söylemi birbirini tamamlayan ve Hakk 

yoluna duranların üzerine olsun...
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İdris BAYKAN
Genel Başkan Yardımcısı

(Basın ve İletişim)

Lisan-ı Hal

'Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Po-
litika Sertifika Programı'nın ikincisi için 
Ankara’ya gelen 23 ülkeden 25 sendika-
nın temsilcileri sendikamızı ziyaret etti. 

Memur-Sen ve TODAİE öncülüğünde 
geçtiğimiz hafta başlayan, Uluslararası 
Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika 
Programı’nın ikincisi için Türkiye’ye ge-
len sendika temsilcilerine Genel Başkan 
Yardımcımız Mustafa Örnek, sendika-
mız ve SASAM Enstitümüzün faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. 

SAĞLIKTA TÜRKİYE AB 
ÜLKELERİYLE YARIŞIYOR
Mustafa Örnek, temsilcilere Sağlık-
Sen’in Türkiye’de sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanlarının yetkili sendikası 
olduğunu, 245 binden fazla üyemizle 
ülkemizin en büyük sendikalarından biri 
olduğumuzu ifade etti. Türkiye’deki sağ-
lık hizmetleriyle ilgili temsilcilere bilgi 
veren Örnek, vatandaşların verilen hiz-
metten üst düzeyde memnun olduğunu 
ancak sağlık çalışanlarının fazla iş yükü 
nedeniyle problem yaşadığını dile ge-
tirdi.  Örnek, Türkiye’nin sağlık hizmeti 
alanında Avrupa Birliği ülkeleriyle yarış-
tığını belirtti. Ülkemizde AB’nin 4’te 1’i 
kadar sağlık personelinin çalıştığını ha-

tırlatan Örnek, bu duruma rağmen sağ-
lık hizmetlerinden vatandaşların yüzde 
76 gibi bir oranla memnun olduğunu 
ifade etti.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
POLİTİKALARINA AKADEMİK 
BAKIŞ AÇISI
Ülkemizin sağlık ve sosyal hizmet po-
litikalarına katkı sunmak için SASAM’ı 
kurduğumuzu belirten Örnek, sorunla-
rın tespiti, çözüm önerileri ve politika 
geliştirilmesi konularına akademik bakış 
açısı kazandırdığımızı kaydetti. Mustafa 
Örnek, SASAM’ın sağlık, sosyal politika 
ve işgücü politikalarına ilişkin küresel öl-
çekte ve Türkiye ölçeğinde kanıta dayalı 
bilgi ürettiğini de belirterek, SASAM’ın 
faaliyet alanları içerisinde; kongre, 
sempozyum, konferans, seminer, çalış-
tay, arayış toplantıları gerçekleştirmek 
olduğunu dile getirdi. 

Memur-Sen Dış İlişkiler Uzmanı Uğur 
Müftüoğlu’nun da yer aldığı ziyarette 
SASAM Sağlık Politikaları Direktörü Prof. 
Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sosyal Politika-
lar Direktörü Dr. Özcan Kars, SASAM İş 
Gücü ve Sendikal Haklar Direktörü Doç. 
Dr. Mehmet Merve Özaydın ve SASAM 
Uzmanı Mehmet Gözlü de yer aldı.

23 Ülkenin Sendika
 Temsilcilerinden Sendikamıza Ziyaret  
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EMEĞİMİZ
KUTSALDIR!

  Yaklaşık üç asırlık bir kesintinin ardından ken-
di medeniyet tasavvurumuzu yeniden hatırlamak ve 
inşa etmek bakımından çok hayati bir yol ayrımına 
gelmiş bulunuyoruz. Yakaladığımız bu tarihi imkânı 
ıskalayacak ve kaybedecek olursak,  yine başka mil-
letlerin kapısını aşındırmak ve yüzyıllar boyu bekle-
mek zorunda kalabiliriz.

İşte bu yol ayrımında her birimize hem bireysel 
hem de kurumsal olarak çok önemli görevler düşü-
yor. Bu ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşların-
dan Sağlık-Sen’in üyeleri olarak her birimiz, yüce 
dinimizin değerler manzumesi çerçevesinde yüksek 
idealler yüklenmeli, hakikati aramak, bulmak ya da 
en azından hakikatin ve hikmetin yolculuğunu yap-
mak adına çok ince bir muhasebeyle bütün olup-bi-
tenlerden, önce kendimizi sorumlu tutmalıyız.      

Sezai Karakoç’ un dile getirdiği; “Kaç aç varsa 
hepsi ben / Kaç hasta varsa hepsi ben / Kaç liman 
önlerinde dönen/ İşsiz hamal hepsi ben…” duygusu-
nu, sadece kişisel bir sorumluluk olarak değil toplum-
sal bir bilinç, bir değer olarak taşımak ve paylaşmak 
zorundayız. Bu, aynı zamanda bizlerin toplumun 
vicdanı olma sorumluluğunun da bir gereğidir. Bu 
tavır, davranış ve tutumu bireysel olmanın ötesinde 
kurumsal bir duyarlılık haline getirmek yine hepi-
mize düşen önemli bir görevdir. Aslında gerek çatı 
kuruluşumuz Memur-Sen gerekse Sağlık-Sen Ailesi 
olarak çok kritik safhalarda bu sınavı yani toplumun 
vicdanı olma sınavını başarıyla vermek için elimiz-
den geleni yaptık.

Bin yıl sürmesi planlanan 28 Şubat zulmüne var 
gücümüzle direnip nice bedeller öderken, 15 Tem-
muz hain FETÖ darbe girişimini bertaraf  etmek 
ve milletimizi büyük bir fitneden kurtarmak uğruna 
meydan nöbetleri tutarken ve işte bugün Kahraman 
Mehmetçiğimiz Afrin’ de yedi düvele karşı destan 
yazmaya başladığında ona en güçlü desteklerden bi-
rini yine biz verirken,  yüklendiğimiz o ağır sorumlu-
luğun idrakiyle hareket ettik.

103. yıldönümünü kutladığımız Çanakkale 
Zaferi’nin Anadolu insanının kardeşliği, dayanış-
ması, inancı, sabrı, cesareti, umudu ve azminin bu-
luşması ile elde edildiği muhakkaktır. Aynı şekilde 
15 Temmuz’da ülkemizin işgalden kurtarılması da 
Afrin’deki askeri başarı da millet olarak bizlerin aynı 
ruh ikliminde buluşmasının bir sonucudur. O yüzden 
“Çanakkale Ruhu” diye nitelendirdiğimiz paha biçi-
lemez bu mirasa sahip çıkabilmemiz gerekmektedir.

Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi inancı ta-
şırlarsa taşısınlar dünya mazlumlarının feryatlarını 
hiçbir zaman duymazlıktan gelmedik, en ağır iş-

kence, zulüm ve katliamlara bile kör ve sağır kesilen 
sömürgeci egemenlere inat, dünyanın vicdanı ol-
mayı şeref  bildik. Bugün bu bilinci taşıyan kuşağın 
yoğrulmasında en büyük emeğe sahip olanlardan 
Merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek’ in 70’li yıl-
larda tüm Anadolu’yu karış karış dolaşarak verdiği 
seri konferanslardan biri “Dünya Bir İnkılap Bekli-
yor” başlığını taşıyordu. Gerçekten de bugün adil bir 
dünyaya olan ihtiyaç had safhadadır. Bunu gerçek-
leştirmesi umulan,  özlenen o medeniyet beklenirken, 
düşünmemizi ve üretmemizi engelleyen, enerjimizi 
tüketen, dolayısıyla önümüzü tıkayan ne kadar en-
gel varsa hepsini elimizin tersiyle itip hakikati arayıp 
bulma ve tüm insanlığa sunma yolculuğunu bir an 
önce başlatmalıyız.

Çalışanlarımızı ve toplumumuzu ilgilendiren 
hemen her sorunlu alanda yapmış olduğumuz bü-
tün araştırma, analiz, çalıştay, panel, sempozyum ve 
ardından sunduğumuz çözüm önerileri, hassasiyeti-
mizin bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Ayrı-
ca, sendikal çalışma alanımızda gerçekleştirdiğimiz 
nitelikli ve bilimsel temelli tüm çabalar, üyelerimiz 
başta olmak üzere kendi insanımızın, kendi toplumu-
muzun ve daha büyük ölçekte tüm insanlığın huzur 
ve mutluluğunu sağlama gayreti ile ilgilidir. Çünkü 
Sağlık-Sen olarak bizler, sağlık ve sosyal hizmet ça-
lışanlarımızın emeği son derece “önemlidir, özeldir 
ve hatta kutsaldır” diyoruz. Bu bilinçle hastalarımız 
için şifa, dertlilerimiz için deva, garibe, yetime, yok-
sula uzanan şefkat eli oluyoruz. Sağlık çalışanlarımız 
geçen yıl 715 milyon hastamızın sağlığına kavuşması 
için var gücü ile çaba gösterdi. Hastanelerimizde 4 
milyon 800 bin ameliyat gerçekleştirildi. 1 milyon 
309 bin bebek dünyaya “merhaba” dedi. Tüm bu 
sağlık hizmetlerinin ardında sağlık çalışanlarımızın 
fedakarlığı ve alın teri var. Sosyal hizmet çalışanları-
mız, bin 300 kuruluşta 15 bin çocuğumuza, 144 hu-
zurevinde 13 bin 700 yaşlımıza hizmet sundu,  285 
bin bakıma muhtaç engellimizin sesine kulak verdi. 
Sosyal hizmet çalışanlarımızın ülke insanımıza gös-
terdiği vefasına müteşekkiriz.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, 81 ilimiz-
den gelen Şube Başkanlarımızla ve yaklaşık 900 kişi-
den oluşan Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve temsilci-
leri ile birlikte Sağlık Bakanlığımız organizasyonu ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ev sahipliğinde Külliye’de gerçekleştirilen “14 Mart 
Tıp Bayramı” etkinliğine katıldı. 2014 yılında ev sa-
hipliğini yaptığımız Sağlık-Sen programımızda sağlık 
çalışanlarımızı “Sizler umudun adısınız!” sözleriyle 
taltif  eden Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sefer mil-
letin evinde yine sağlık çalışanlarımızın kendilerini 
özel hissedeceği çok önemli mesajlar verdi. Sağlık 

çalışanlarının maruz kaldığı şiddet konusunda son 
derece keskin ifadeler kullandığı konuşmasında 
sağlıkta şiddetin terör eylemlerinden bir farkının ol-
madığını ifade etmesi müthişti. Ortaya koyduğu bu 
kararlı tutumun, özellikle sağlık çalışanlarına şiddet 
uygulayanların daha ciddi yaptırımlarla karşılaşma-
sı için önümüzdeki günlerde hukuki süreçlerde yeni 
bir düzenlemenin de habercisi olduğunu düşünüyo-
ruz. Sağlık çalışanlarımızın emeklilik haklarında da 
iyileştirmelerin olması için çalışmaların yapıldığını 
söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, yine 2014 yılın-
da ev sahipliği yaptığımız Sağlık-Sen programımız-
da sözünü verdiği “yıpranma payı” konusunda da 
son sözünü söyledi. Açıklamalarından da anlaşılaca-
ğı üzere artık tüm gözler TBMM’de olacak.

“Yıpranma Payı” sürecini yeniden değerlen-
direlim diye şöyle bir geriye dönüp bakalım ister-
seniz. Unutmayalım! 17/25 Aralık FETÖ hukuk 
darbesinin etkileri ile boğuşan ülkemizde 4 seçim, 
1 referandum, 1 kanlı darbe girişimi yaşadık.  Çok 
zor günlerdi. Çok badireler atlattık, çok hainler gör-
dük. Hepsinde de devletimizin yanında yer aldık. 
Bu olağan dışı süreçlerde “Önce devletin bekası, 
milletin huzuru!” diyerek bize verilen sözü sabırla 
bekledik. Yaşanan bunca sıkıntıya rağmen sağlık 
çalışanlarımızı önemseyen Sayın Cumhurbaşka-
nımızın “Yıpranma Payı” sözünü yerine getiriyor 
olmasına elbette ki minnettarız. Hayata geçmesi 
müjdelenen yıpranma payı sendikacılığımız adına 
son derece önemli ve değerli bir kazanımdır. Çünkü 
bu kazanım 500 bine yakın sağlık çalışanımızı ilgi-
lendirmektedir.

Elbette sendikacılık bir mücadele işidir.  Hak 
arama ve hak alma yolculuğumuzda yıpranma pa-
yının kısa süre sonra hayata geçecek olması bizle-
re yepyeni kazanımlar için önemli bir motivasyon 
kaynağı olacaktır. Yıpranma payının olası eksiklik-
lerinin giderilmesi için sendikal mücadelemiz tered-
dütsüz şekilde ve aynı kararlılıkla devam edecektir. 
Bu arada, bilinsin isterim! Sağlık çalışanlarımız, 
yoğun sendikal baskılarımız neticesinde her fırsatta, 
her kazanımımıza karşın kamu kaynaklarının etkin 
kullanımını gerekçe gösteren Maliye Bakanlığı bü-
rokratlarının ipe un sererek gönülsüzce nihayete er-
direcekleri  “Yıpranma Payı” çalışmalarındaki işgü-
zarlıklarına karşı da son derece tepkilidir. Anlaşılan, 
Maliye bürokratlarının masa başındayken sağlık 
çalışanlarımızın neler çektiğini, ne sıkıntılar yaşa-
dığını, hangi çalışma ortamlarında hangi bedelleri 
ödediğini görmeleri pek mümkün olmuyor. Allah, 
hepsine sağlıklı bir ömür versin… Çünkü sağlık, pa-
rayla ölçülemeyecek kadar değerli…
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Terörle mücadeleyi savaş olarak gören 
ve hemen sona erdirilmesini isteyen Türk 
Tabipler Birliği(TTB) hakkında suç duyuru-
sunda bulunuldu. Sağlık-Sen tarafından ya-
pılan suç duyurusunda, TTB’nin söz konusu 
açıklamayla, Türk Ceza Kanunu’nun 215. 
Maddesindeki ‘Suçu ve suçluyu övme’, 216. 
Maddesinin birinci fıkrasındaki ‘Halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik’ ve 302. Maddedeki ‘Dev-
letin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ 
suçları işlediği belirtildi.

Burada konuşan Memur-Sen Genel Baş-
kan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, ülkemizin her kritik aşamasında bazı 
sözde meslek örgütlerinin terör dili kullana-
rak terör savunuculuğu yaptığını söyledi. Bu 
örgütlerden birinin de Türk Tabipler Birliği 
olduğunu dile getiren Memiş, “Milli konu-
larda, milletimizin ve temsil ettiği hekimlerin 
yanında duruş sergileyemeyen Türk Tabipler 
Birliği (TTB), yaptığı açıklamayla terörle mü-
cadeleyi savaş olarak nitelemiş ve bu müca-
delenin hemen sona erdirilmesi çağrısında 
bulunmuştur. Sağlık-Sen olarak söz konusu 
açıklamayı şiddetle ve lanetle kınıyor, terör 
ve terör örgütlerini destekleyici bu açıklama-
dan dolayı cumhuriyet savcılarımızı göreve 
çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

İsminin başında Türk olan Tabipler 
Birliği’nin, yaptığı açıklamayla terörle müca-
deleyi bir savaş ve halk sağlığı sorunu olarak 

görüp, hemen sona ermesini 
istediğini aktaran Memiş, “Bu ül-

kenin bir halk sağlığı sorunu varsa o da Türk 
Tabipler Birliği’dir. İsminin başında Türk olan 
bu örgüt ne yazık ki, terör örgütlerinin savu-
nuculuğunu yapmakta, teröristlerin yaşama 
hakkını savunmaktadır. Bu örgüte tavsiye-
miz, ilgili makamlara da çağrımız; tabipler 
birliğinin ismindeki Türk ifadesinin çıkarılma-
sıdır” dedi.

Tabipler Birliği’nin, temsilcisi olduğunu 
iddia ettiği hekim camiasıyla hiçbir ortak 
yanı olmadığını da hatırlatan Metin Memiş, 
terörle mücadelede ülkesinin çıkarlarını sa-
vunmayan, milletinin yanında olmayan, dok-
torların görüşler ve düşüncelerinin aksine, 
terör diliyle konuşarak teröre hizmet eden 
bu örgütün derhal kapatılması gerektiğini 
kaydetti.

Terör dili kullanarak teröre hizmet eden 
Tabipler Birliği’ne en güzel cevabı, bu mes-
lek örgütünün şubelerinin verdiğini belirten 
Memiş, “Tabipler Birliği’nin açıkladığı görü-
şe katılmayan illerdeki temsilcileri, terörle 
mücadelede hükümetimizin yanında olduk-
larını, bütün hekimlerin ülkemizin birlik ve 
beraberliği için elinden geleni yapmaya hazır 
olduğunu açıklamışlardır. Bu ülkede yaşayıp, 
başkalarının borazanı olmayı gelenekselleş-
tirenler ya bu huylarından vaz geçsin ya da 
kimin adına çalıştıklarını, kimden yana ol-
duklarını açıklasın” ifadelerini kullandı.

Metin Memiş, konuşmasında, terörist-
lerle mücadele edilirken yaşama hakkı konu-
sunda şahin kesilenlerin, teröristlerin saldırı-
ları, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı 
haince, kahpece katletmesi karşısında ne-
den dut yemiş bülbüle döndüklerini de açık-
lamaları çağrısında bulundu.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak daima 
milletin ve milletin seçtiklerinin yanında ol-
duklarını söyleyen Memiş, her türlü darbe 
girişimini, terör eylemlerini ve teröristleri 
lanetleyip kınadıklarını ifade etti.

Sağduyulu, ülkesi ve milletinin yanında 
olan hekimlerimizi de terör savunucusu bu 
sözde meslek örgütüne karşı tepkilerini gös-
termeye çağıran Memiş, “Biz vatanını, mille-
tini seven, demokrasi ve cumhuriyetini koru-
mak için ölüme göze almış sağlık çalışanları 
olarak, her türlü terörle mücadelede dev-
letimizin yanında olduğumuzu bir kez daha 
hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş ve genel mer-
kez yönetim kurulu üyeleri, suç duyurusu di-
lekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
verdi. Basın açıklamasına Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş’le birlikte Genel Baş-
kan Yardımcıları Kemal Çırak, Himmet Bayar, 
İdris Baykan, Mustafa Örnek, Kadınlar Ko-
misyonu Başkanı Burcu Gülcan ve Engelliler 
Komisyonu Başkanı Kemal Ergün’ün yanı sıra 
Şube Başkanları ve sağlık çalışanları katıldı.  

Terörle mücadeleyi savaş olarak gören 
görüp, hemen sona ermesini 

istediğini aktaran Memiş, “Bu ül

Sağlık-Sen’den 
TTB’ye Suç 

Duyurusu 
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Genel Başkanımız Metin Memiş, Kanal 
24 TV’de Helin Aslan’ın sunduğu Mode-
ratör programına konuk oldu. Metin Me-
miş, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) terör-
le mücadeleyi savaş olarak nitelendiren 
Zeytindalı Harekâtı açıklaması ile ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu.

TTB’nin STK kisvesine sığınıp hekim-
ler adına konuştuğunu söyleyen Genel 
Başkanımız Memiş, Türkiye’nin vatanse-
ver hekimlerinin terör sevici TTB Merkez 
Konseyinin yanında yer almadıklarını be-
lirtti.  Sağ duyulu hekimlere çağrıda bu-
lunduğunu ifade eden Metin Memiş, va-
tansever hekimlerin Tabip Odalarına üye 
olarak TTB seçimlerinde etkin olmaları 
gerektiğini söyledi.  Memiş, “TTB Merkez 
Konseyi, terör sevicilerin elinden kurtarıl-
malıdır” dedi.

Türkiye’nin terörle mücadele ettiği za-
man TTB’nin barış çığırtkanlığı yaptığını 
ifade eden Memiş, teröristlerin bu ülkenin 
insanlarını katletmeye başladığı dönem-
de TTB’nin hiçbir zaman tepki gösterme-
diğine dikkat çekti. “Yasin Börü’nün kur-
ban eti dağıtırken teröristler tarafından 
şehit edilmesine tepki göstermediler” 
diyen Memiş, “Yine Diyarbakır’da Abdul-
lah Birol kardeşimiz terör örgütü tarafın-
dan katledilmişti, o zaman terör örgütünü 
kınayamadılar. Cizre’de terörle mücadele 
sürecinde Cizre Devlet Hastanesi’ne 22 
adet roket isabet etti. Son roket 14 dok-
torumuzun bulunduğu doktorlar odasına 
düştü ve Allah’tan patlamadı. O zaman 
bile bu malum yapı PKK terör örgütünü 
kınayamadı” şeklinde konuştu. TTB’nin 
Türkiye’nin terörle mücadele sürecinde 
teröristlere ilk defa destek vermediği söy-
leyen Memiş, daha öncede Cizre’de terör 
operasyonları devam ederken TTB’nin 

Türkiye devletinin bölgeye sağlık hizmeti 
vermediğine yönelik bir rapor hazırladığı-
nı ve bu raporu Lancet dergisinde yayın-
lattıklarını ifade etti. Ülkemizi yurt dışına 
karşı TTB’nin karaladığını aktaran Memiş, 
“Yalan yanlış ifadelerle bizim ülkemizi kü-
çük düşüren bu Tabipler Birliği’nin mutla-
ka gözden geçirilmesi gerekiyor. Dün söy-
ledik, bugün de söylüyoruz, eğer yapılarını 
değiştirmezlerse yarında söyleyeceğiz. Si-
vil toplum kisvesi altına sığınıp bu ülkenin 
tabipleri adına cümle kurmak kimsenin 
haddine değildir” diye konuştu. TTB’nin 
yaklaşık 60-70 bin üyesinin bulunduğunu 
ve yapılan seçimlere yüzde 10’luk, yüzde 
15’lik kesimin katıldığını söyleyen Metin 
Memiş, ancak bu kurumun tüm hekimler 
adına konuşarak terör örgütlerine destek 
verdiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz cuma günü Sağlık-Sen ola-
rak Ankara Adliyesinde savcılığa TTB’nin 
açıklaması hakkında suç duyurusunda 
bulunduğumuzu hatırlatan Memiş, “Sa-
vaş içerisindeymişiz gibi ülkemizi küçük 
düşürmeye çalışanlarla ilgili gereken iş-
lemler yapılmalı” dedi. “Milli ve yerli bir 
Türk Tabipleri Birliği’nin oluşması için 
vatansever hekimlerimizin destek ver-
mesini talep ediyoruz” şeklinde konuşan 
Memiş, “Sağduyulu hekimlerimiz Tabipler 
Odasının seçimlerine müdahil olmuyor. 
TTB 1953 yılında kurulmuş resmi bir ku-
rum ve doktorların zorunlu ödediği aidat-
larla terör dilini kullanan bir yapıya sahip. 
Sağduyulu hekimlerimiz bu kurumu maa-

lesef terör sevicilerin elinden kurtarmak 
için ciddi bir mücadele vermedi.  Birinci, 
olarak bu örgütün içinde teröre destek 
veren kim varsa hakkında gereken işlem 
cumhuriyet savcılarımız tarafından yapıl-
malı. İkinci, olarak sağduyulu hekimle-
rimiz odalara üye olarak TTB’nin milli ve 
yerli olması için oda seçimlerine katılmalı. 
Bu yapının vatana milletine katkı sunan, 
Türkiye sağlığına katkı sunan bir kurum 
haline gelmesi için hekimlerimize çağrıda 
bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Merkez yönetiminin tutumu nede-
niyle hekimlerin TTB’nin seçim sürecine 
katılmak istemediğini aktaran Memiş, 
TTB’nin bugüne kadar meslek mensupla-
rının sorunlarıyla alakalı hiçbir çözüm or-
taya koymadığını söyledi. Bu nedenler yü-
zünden sağduyulu hekimlerin bu yapının 
içinde yer almak istemediğini söyleyen 
Memiş, “Ama bunlar gerekçe olmamalı 
ve bu yapının sağduyulu hekimlerimizin 
eline geçmesi sağlanmalı. Hekimlerimizin 
büyük çoğunluğu vatanını milletini seven 
insanlardan oluşuyor. Buradan bütün sağ 
duylu hekimlerimize çağrıda bulunuyo-
rum, TTB’nin yaptığı alçak açıklamalara 
karşı durmalıyız. TTB’nin içerisinde mer-
kez yönetime karşı duran bazı odalar var, 
bu odalarımız yapılan açıklamaya ciddi 
tepki gösterdi. Aslında yapının tamamı 
onların elinde değil. Bu süreçten sonra 
sağduyulu hekimlerimiz sadece elini de-
ğil gövdelerini taşın altına koymalı” diye 
konuştu. 

Memiş: 
TTB Merkez 

Konseyi, Terör 
Sevicilerin 

Elinden 
Kurtarılmalı! 

Genel Başkanımız Metin Memiş, Kanal 24 TV’de Helin 
Aslan’ın sunduğu Moderatör programına konuk oldu. 
Metin Memiş, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) terörle 
mücadeleyi savaş olarak nitelendiren Zeytindalı Harekâtı 
açıklaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haberin detayı için 
Akıllı Telefonunuzdan 
kare kodu okutunuz
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Sağlık-Sen'den 
Sınır Bölgesine Ziyaret
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Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Kemal Çırak ve Himmet Bayar’la birlikte 
Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı’ Harekâtına ve bölgede 
görev yapan sağlık çalışanlarına destek vermek için 
Kilis’te ziyaretlerde bulundu.

Gaziantep’ten onlarca araçla oluşturulan ve Türk 
bayraklarıyla donatılan konvoyla Kilis’e giden Memiş, 
112 ve UMKE ekipleriyle Kilis Devlet Hastanesi çalışan-
larıyla bir araya geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve 
İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir’i de ziyaret 
eden Memiş, çalışmalar hakkında bilgi aldı, her zaman 
hem sağlık çalışanlarının hem de terörle mücadelede 
güvenlik güçlerinin yanında yer aldıklarını kaydetti.

Sınırın sıfır noktasında konuşlanan UMKE ve 112 
ekiplerini ziyaretinde konuşan Genel Başkanımız Metin 
Memiş, özellikle sınırlarımızın ötesindeki terörle müca-
delede Kilis’in stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. 
Ülkemizin bütün dış güçlerin saldırısına maruz kaldı-
ğını belirten Metin Memiş, Türkiye’ye diz çöktürmek 
isteyenlerin hüsrana uğradığını ifade etti. Zeytin Dalı 
Harekâtıyla terörle mücadele sürecinde büyük bir adım 
atıldığını kaydeden Memiş, içimizdeki bazı yapıların bu 
sürece darbe vurmak istediğine dikkat çekti. Memiş, 
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yaptığı açıklamayla canı 
pahasına terörle mücadelede yer alan sağlık çalışanla-
rını ve hekimlerimizin destansı mücadelesine gölge dü-
şürmeye çalıştığını ifade etti.

“Terörle mücadeleye savaş deyip, bunu bir halk sağ-
lığı sorunu gibi gösterip, bir an önce sona erdirilmesi 
çağrısında bulunuyorlar” diyen Memiş, “İsminin başın-
da Türk olan Tabipler Birliği, son açıklamasıyla sabrımızı 
taşırmıştır. Bu ülkenin vatansever hekimlerini temsil et-
meyen, milli bir duruş sahibi hekimlerimizin görüşleri-

ni yansıtmayan bu örgüt terör diliyle konuşarak teröre 
destek vermektedir” dedi. Sağlık-Sen olarak bu örgüte 
hak ettiği tepkiyi gösterdiğimizi belirten Metin Memiş, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli cevabı vererek, duy-
gularımıza tercüman oldu” diye konuştu. TTB Merkez 
Konseyinin kendi ideolojik saplantılarını tüm hekimle-
rin düşüncesiymiş gibi dikte etmeye çalıştığını söyleyen 
Memiş, “Sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz bu ülke için 
seve seve canlarını ortaya koymaktadır. Hendek terörü 
ile mücadele ederken, güvenlik güçlerimizin hemen 
arkasında bu sağlık çalışanları vardı. Bu sağlık çalışan-
ları yaşatmak için oradaydı. Sınırımızın ötesinde devam 
eden operasyonlarda da yine sağlık çalışanlarımız gü-
venlik güçlerimizin hemen ardında, onların yarasını sa-
rıyor, onları yaşatmak için canını ortaya koyarak buraya 
gönüllü olarak geliyorlar” ifadelerini kullandı. Savaşın 
devletler arasında olacağına dikkat çeken Memiş, terö-
ristlere karşı verilen mücadelenin ise terörle mücadele 
olduğunu ve bu mücadelenin ülkemiz üzerinde gözü ve 
emeli olan son terörist yok edilinceye kadar süreceğine 
vurgu yaptı. 

TTB hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu, 
bunun ardından soruşturma açıldığını ve üst yönetimin 
gözaltına alındığını hatırlatan Memiş, bu milletin ek-
meğini yiyen kimsenin bu ülkeye ihanet etmeye hakkı 
olmadığını, bunu yapanların da hak ettiği cezaya çarptı-
rılacağını ifade etti.

Genel Başkanımız Metin Memiş, Kilis’teki UMKE ve 
112 ekiplerini de ziyaret ederek, her zaman onların ya-
nında olduğumuzu ifade etti. Canı pahasına sınırın iki 
tarafında da görev yapan sağlık personelinin bu çalış-
masının takdire şayan olduğunu belirten Memiş, bütün 
sağlık çalışanlarıyla gurur duyduğunu kaydetti.
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VALİ TEKİNARSLAN: SAĞLIK 
ÇALIŞANLARIYLA GURUR DUYUYORUZ

Genel Başkanımız Metin Memiş Kilis zi-
yareti kapsamında Vali Mehmet Tekinarslan’ı 
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Tekinars-
lan, ülkesi ve milleti için canını ortaya koyan 
bir sağlık ordusu olduğunu söyledi. Terörle 
mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir 
özveriyle görev yaptığını ifade eden Teki-
narslan, sağlık çalışanlarıyla gurur duydu-
ğunu ifade etti. Metin Memiş’in, bir sendika 
başkanı olarak sağlık çalışanlarını ziyareti-
nin önemli olduğunu söyleyen Tekinarslan, 
“Ülkemiz, terörle ve terör örgütleriyle bir 
mücadele içinde. Milletimiz bütün unsurla-
rıyla bu mücadelede devletinin yanında yer 
almaktadır. Bu mücadelemiz, terör unsurları 
tamamıyla yok edilene kadar sürecek” dedi. 

Genel Başkanımız Metin Memiş de ko-
nuşmasında, sağlık çalışanlarının terörle mü-
cadelede üstlendiği görevin önemine vurgu 
yaptı. Vali Tekinarslan’ın her zaman sağlık 
çalışanlarının yanında olduğunu, sorunlarıy-
la yakından ilgilendiğini belirten Memiş, “Bu 

mücadele ülkesi ve milleti için gözünü kırp-
madan ölüme koşan güvenlik güçlerimizin, 
sağlık çalışanlarının ve bu mücadele görev 
yapan bu milletin her ferdinin bu gayretiy-
le başarıyla sonuçlanacaktır. Sağlık çalışanı 
arkadaşlarımız burada böyle bir özveri ile 
çalışırken, Tabipler Birliği çıkıyor, bu müca-
deleye savaş diyor, bir an önce sona ermesi 
çağrısında bulunuyor. Bu kabul edilebilir bir 
durum değildir” şeklinde konuştu. 

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DEMİR’E ZİYARET

Genel Başkanımız Metin Memiş daha 
sonra, Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet 
Metin Demir’i de ziyaret etti. Sağlık çalışan-
larının çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi 
alan Memiş, her zaman sağlık çalışanlarının 
yanında yer alan Demir’e teşekkür etti. 

İl Sağlık Müdürü Demir de, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağlık 
çalışanlarının 7 gün 24 saat sahada olduğu-
nu söyleyen Demir, “Arkadaşlarımız gerek 
güvenlik güçlerimizin gerekse vatandaşları-
mızın yaralarını sarmak için canları pahasına 

görev yapıyor. Biz her zaman çalışanlarımız-
la birlikteyiz. Sizin ziyaretiniz de bu açıdan 
önemli” dedi. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA 
GELDİ

Genel Başkanımız Metin Memiş, ziyaret 
kapsamında Kilis Devlet Hastanesi çalışan-
larıyla da bir araya geldi. Burada konuşan 
Memiş, sağlık çalışanlarının terörle müca-
delede güvenlik güçlerinin hemen arkasın-
da sağlık çalışanlarının olduğunu kaydetti. 
Bu bölgede görev yapmanın zorluğuna işa-
ret eden Memiş, “Burada mücadele etmek, 
vatan sevgisinin bir göstergesidir. Hastane-
ye bomba düştüğünde, yaralanan bebeği 
alıp, burayı terk etmemek yaşatma arzu-
sunun destansı bir örneğidir. Kilis Devlet 
Hastanesi’ne bomba düştüğünde hemen 
buraya geldik, sağlık çalışanı arkadaşları-
mızın yanında olduk. Bütün sağlık çalışanı 
arkadaşlarımızın kahramanlık hikayelerine 
şahitlik ettik” dedi.

Haberin detayı için 
Akıllı Telefonunuzdan 
kare kodu okutunuz
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Başkanlar Kurulu toplantımız, Ulusla-
rarası Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları 
Sendikaları Sempozyumu’nun gerçekleş-
tirildiği Alanya’da yapıldı. Genel Başkanı-
mız Metin Memiş, başkanlar kurulunun 

açılışında, sendikamızın ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi. 

Sağlık-Sen’in kurumsallığını tamam-
lama noktasında önemli adımlar attığını 
söyleyen Memiş, “Kadınlar ve Engelliler 
Komisyonumuz kuruldu. Kendi mekanında 
hizmet veren şube sayımız sürekli artıyor. 
SASAM olarak, gündem belirleyen, akade-
mik ve bürokratik camiada takdirle karşı-
lanan çalışmalara imza atıyoruz. Sağlık ve 
sosyal hizmet politikalarına katkı sunuyo-
ruz” şeklinde konuştu. 

Ülkemizin yanı sıra, dünya mazlum ve 

mağdurlarını ilgilendiren konulara karşı 
da hassasiyetle yaklaştığımızı ifade eden 
Memiş, “Biz Türkiye olarak dünya mazlum 
ve mağdurlarının umuduyuz. Umudunu 
Türkiye’ye bağlayan insanların varlığını bil-
mek sorumluluğumuzu daha da artırıyor. 
Bu sebeple, kamu görevlilerimiz, üyeleri-
miz ve ülkemiz için sendikacılık yaparken, 
gönül coğrafyamızın uzandığı yerleri de 
ihmal edemeyiz. Bu hem insani, hem de 
imani sorumluluğumuzdur” dedi. 

Başkanlar Kurulu’nda söz alan Genel 
Başkan Yardımcıları ve şube başkanlarımız 
da görüşlerini dile getirdi.

Başkanlar Kurulu 
Toplantımızı Gerçekleştirdik 
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Biri Döner Sermaye Dedi mi 
Emek Hırsızı Var Diye Bağırmak İstiyorum! 

Semih DURMUŞ
Genel Başkan Vekili

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 
(ASPB) ek ders karşılığı görev yapan çalı-
şanlar Genel Başkanımız Metin Memiş’i 
ziyaret ederek sorunlarını ve kadro talep-
lerini iletti. 

Genel Başkanımız Metin Memiş, 
ASPB’de ek ders karşılığı çalışanların, vekil 
ebe ve hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı 
merkezi çalışanlarının kadro mağduriye-
tinin giderilmesi gerektiğini belirtti. ASPB 
ek ders karşılığı görev yapan çalışanların 
sorunlarını ve kadro taleplerini yakından 
takip ettiğimizi aktaran Memiş, Sağlık-Sen 
olarak her platformda bu talebi gündeme 
getirdiğimizi söyledi.  ASPB’de ek ders kar-
şılığı görev yapanların, vekil ebe ve hem-
şireler ile kamu dışı aile sağlığı merkezi 
çalışanlarının kadroya alım sürecine dâhil 
edilmemesinin bir eksiklik olduğunun altını 

çizen Memiş, maaş ve özlük hakları kapsa-
mında adaletin sağlanması için bu mağdu-
riyetin giderilerek bu meslek gruplarına da 
kadro verilmesi gerektiğini dile getirdi. 

ASPB ek ders karşılığı tam zamanlı ça-
lışanlar, 81 ilden meslektaşları tarafından 
hazırlanan dilekçeleri Aile Sosyal Politika-
lar Bakanlığı’na ulaştırılmak üzere Genel 
Başkanımız Memiş’e teslim etti. Kadro alım 
sürecine dâhil edilmek istediklerini ifade 
eden ASPB ek ders karşılığı çalışanlar, maaş 
ve özlük hakları noktasında yaşadıkları 
mağduriyetin giderilmesini talep ettiklerini 
söylediler. 81 ilden meslektaşlarını temsi-
len ziyarete geldiklerini belirten ASPB ek 
ders karşılığı çalışanlar kadro talepleri için 
sendikamızdan ve Genel Başkanımız Metin 
Memiş’ten destek istediklerini ifade ettiler.

ASPB’deki Kadro Mağduriyeti 
Giderilmeli

Sağlık-Sen olarak 
askeri hastanelerin 
Sağlık Bakanlığı’na 
devredilmesiyle bir-
likte genel idare hiz-
metleri sınıfından 
yardımcı hizmetler 
sınıfına atanan ve 
hak kaybına uğrayan 
üyemiz adına açtığı-
mız davayı kazandık.

GATA Komutanlığına bağlı Elazığ As-
ker Hastanesi'nde genel idare hizmetleri 
sınıfında terzi olarak görev yapan üyemiz 
askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na 
devredilmesiyle birlikte Elazığ Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne yardımcı hizmet-
ler sınıfında terzi olarak atanarak hak 
kaybına uğramıştı. Üyemizin yaşadığı 
hak kaybını gidermek için Sağlık-Sen ola-
rak Elazığ 2. İdare Mahkemesine açtığı-
mız dava sonuçlandı. Yardımcı hizmetler 
sınıfında terzi olarak atanması üzerine 

hizmet sınıfının genel idare hizmetleri 
sınıfı olarak düzeltilmesi istemiyle açtığı-
mız davayı haklı bulan mahkeme Sağlık 
Bakanlığının uygulamasını hukuka aykırı 
bularak üyemizin genel idare hizmet-
leri sınıfında geçirilmesine karar verdi. 
Mahkemenin bu kararı 669 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uyarınca askeri 
hastanelerden Sağlık Bakanlığı'na geçiş 
yapan ve hak kaybına uğrayan üyemiz ile 
aynı durumda olan personel hakkında 
emsal teşkil edecektir.

Devrolan Hastanelerin Hizmet 
Sınıfı Sorununa Olumlu Karar 

Performans sisteminin mantığı çok çalışana çok 
ücret az çalışana az ücret ödemektir. Amaç dok-
torları maksimum performans ile çalışmaya teşvik 
etmektir. Performans mantığı teoride doğru gibi 
görünse bile pratikte beklenen sonucu vermemiştir.

Çünkü bu hüküm sadece aynı hastanede aynı 
branşta çalışan doktorlar için geçerlidir.

Farklı hastanede çalışan doktorlar için 
bu hükmün hiçbir geçerliliği yoktur. Aynı 
hizmeti üretmiş olan doktorlar bile bir-
birinden çok farklı ücret almaktadırlar. 
Daha da kötüsü az çalışan doktorun çok ücret al-
ması, çok çalışan doktorun ise az ücret almasıdır.

Sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında 
çalışanlar için ise durum çok daha vahimdir. Zaten 
bu grup döner sermaye sistemi için de bir anlam 
ifade etmemektedirler. Az da çalışsa az ücret almak-
tadır çok da çalışsa az ücret almaktadır.

Genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfında çalı-
şanlar kötünün de kötüsü durumundadır. Ne yapar-
larsa yapsınlar, alacakları ücret değişmemektedir. 
Onlarında döner sermaye sistemi içerisinde hiçbir 
değeri yoktur. Ek ödemenin üzerinde bir ücret al-
maları mümkün değildir.

Mevcut performans sistemi büyük bir aldatma-
cadan ibarettir.

Doktorlar aldatılmaktadır.
Hastalar aldatılmaktadır.
Kurumlar aldatılmaktadır.

Hâsılı kelam tüm sağlık çalışanları aldatılmak-
tadır.

Eğitimi aynı, unvanı aynı, hizmet yılı aynı ve 
hizmeti aynı olan çalışanların birbirinden farklı üc-
ret almaları emek hırsızlığıdır. Bu yapılanlar emek 
hırsızlığından başka bir şey değildir.

Bu durum sadece Sağlık Bakanlığı’na has bir 
durumdur.

Tüm bakanlıklarda aynı unvanda olanlar ve 
aynı hizmeti verenler eşit ücret alırken Sağlık 
Bakanlığı’nda farklı ücret almaktadırlar.

Eşitler arasında bile adaleti sağlayamayan bir 
sistem içerisinde çalışanların çalışma barışından söz 
etmek mümkün değildir.

Bu yönetmeliğin kurgusu kalmalı içeriği nitelikli 
bir şekilde değişmelidir.  Emeğin esas alındığı ada-
letli bir sistem inşa edilmelidir.
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Türkiye’nin Her Yerinde Sizlerleyiz
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız 81 mil-

yon ülke insanımıza gece-gündüz demeden hizmet 
ediyor. Zor şartlar altında yetersiz istihdama, ağır 
çalışma koşullarına, artan iş yüküne rağmen sabır-
la, büyük bir özveri ve fedakârlıkla bunu başarıyor-
lar. O yüzden sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımı-
zın aldığı maaşlarla vatandaşlarımıza sağladıkları 
hizmetin karşılığının ödenebildiğini söyleyemeyiz. 

Türkiye’nin dört bir tarafında sizlere misafir 
oluyor, teşkilat ziyaretlerimizde hemen her şehri-
mize giderek sizlerin azmine bizzat yerinde şahit 
oluyoruz. Görüyoruz ki meslektaşlarımız, bu aziz 
millete yüreğiyle, vefasıyla, umuduyla bağlıdır. Acil 
servislerde, yoğun bakımlarda, 112 komuta kontrol 
merkezlerinde, idari birimlerde, huzurevlerinde ve 
sevgi evlerinde siz değerli üyelerimizi ziyaret ediyor, 
sorunlarınızı yerinde görüyoruz. Sahada sizleri dik-
katle dinliyor ve Ankara’ya döndüğümüzde yetkili-
lere sizlerin cümlelerini aynen aktarmayı da görev 
biliyoruz. Bu ziyaretler esnasında beklentileriniz-
de, taleplerinizde ve önerilerinizde özellikle birkaç 
hususun altını tekrar çizdiğinizi görüyoruz. Sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanları, iş yükü altında artık 
bir tükenmişlik yaşıyor. Bunun için özellikle önü-
müzdeki süreçte istihdamın artırılmasına yönelik 
ciddi adımların atılmasını şart görüyoruz. Emekli 
olduğunuzda yaşanabilir ve güvenli koşulların siz-
lere sağlanması için de ek ödemelerin emekliliğe 
yansıtılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alı-
yor. Sendikal faaliyetlerde daha aktif  şekilde çalı-
şabilmemiz için örgütlenme hakkının geliştirilmesi 
gerekiyor. Bu bağlamda kurum idarecileri tarafın-
dan sendika odalarımızın fiziki şartlarının uygun 
şekilde sağlanması, iyileştirilmesi ve sendikal izin 
sürelerinin de verimli kullanılabilmesi için gerekli 
duyarlılığın gösterilmesini istiyoruz. 

Sağlık-Sen olarak sizlerden aldığımız güç ve 
desteğe layık olmak için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. 2018 yılı yine Sağlık-Sen’imizin 
sendikacılık adına ezberler bozduğu bir yıl olacak. 
Bugün 250 bini aşan üye sayısı ile Türkiye’nin en 
büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan sendi-
kamızın bu başarısının altında elbette ki siz değerli 
şube başkanlarımızın, yönetim kurulu üyelerimi-
zin, ilçe ve işyeri temsilcilerimizin üstün gayreti 
vardır. Bu nedenle sizlerin emeğinin hiçbir şekilde 
zayi edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Çalışanla-
rımızın alın terini korumak için kutsal bir müca-
dele ortaya koymaktan geri durmayan Sağlık-Sen 
neferlerimizin çabalarını hangi gerekçe ile olursa 
olsun değersizleştirmeye çalışanlara karşı da asla 
tahammülümüz olamaz. Sağlık-Sen Genel Mer-
kezi olarak üyelerimizin her türlü sıkıntısı ve derdi 
ile yakından ilgilenmeye, onlara karşı yapılabilecek 
haksız uygulamalara ve baskılara da karşı durmaya 
devam edeceğiz.

Kemal ÇIRAK
Genel Başkan Yardımcısı

(Teşkilatlanma)

Sendika-
mız radyoloji 
teknisyenle-
rinin fiili hiz-
met zammı 
mağduriyet-
lerini giderdi. 
2008 yılı öncesi göreve başlayan radyo-
loji teknisyenlerine verilmeyen 360 güne 
90 gün fiili hizmet zammını yargı yoluyla 
yeniden kazandık.     

Bilindiği üzere 5510 sayılı kanuna tabi 
olarak çalışıp fiili hizmet süresi zammın-
dan yararlanan röntgen teknisyenlerinin 
360 gün için eklenen 90 günlük fiili hiz-
met süresinde kesintiler yapılmakta idi.

Üyemiz Sermin Parkın adına açtığı-
mız davada 2008 tarihinden sonra 5510 
sayılı kanuna tabi çalışmalarının da daha 
önce yürürlükte olan 5434 sayılı kanuna 
göre değerlendirilmesi ve bu doğrultuda 
fiili hizmet süresi zammından yararlandı-
rılması talebiyle dava açtık.

Talebi görüşen Edirne İdare Mahke-
mesi, 2008 tarihinden önce 5434 sayılı 
kanun yürürlükteyken göreve başlayan 
röntgen teknisyenlerinin bu kanuna tabi 
olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle 
(01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı ka-
nun yürürlüğe girmiş ve 5434 sayılı ka-
nun mülga olmuş olsa dahi) fiili hizmet 
süresi zammından kişinin kesintisiz ya-
rarlanması gerektiği, 5510 sayılı kanun 
kapsamında değerlendirilen çalışmaları 

ve kesinti yapı-
lan uygulamayı 
hukuka uygun 
bulmayarak ip-
tal kararı verdi.

M a h ke m e , 
kararında ayrıca, 5510 Sayılı Kanun’un 
geçici 4. Maddesinde; Bu kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce göreve 
başlayanların, fiili hizmet süresi zammı 
hakkındaki uygulamaların daha önce-
den yürürlükte olan 5434 Sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca işlem yapılacağının 
hüküm altına alındığına vurgu yaptı.

Bu kararla birlikte 5434 sayılı kanu-
na tabi olarak örneğin 20 yıllık çalışması 
olan bir röntgen teknisyeni, 4 yıla bir yıl 
(360 güne 90 gün) olarak verilen yıpran-
ma payı sonucunda emekliliğe 5 yıl daha 
erken hak kazanmış olacak ve emekli ik-
ramiyesi ve emekli maaşı da bu doğrul-
tuda hesaplanacaktır.

Bu durumda olan röntgen teknis-
yenlerinin aynı haktan faydalanmak 
için dava açmaları gerekmekle beraber 
kazandığımız bu dava diğer davalar için 
emsal teşkil edecektir. Bu süreçte, sen-
dikamız dava açacak üyelerimize hukuki 
destek verecek, ayrıca genelin bu haktan 
faydalanması için SGK’ya başvurumuzu 
gerçekleştirdik. Bu hususta çalışmaları-
mız devam etmekte olup üyelerimiz bil-
gilendirilecektir.

Radyoloji Teknisyenlerinin 
Fiili Hizmet Zammı 

Mağduriyetini Giderdik 
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Genel Başkanımız Metin Memiş, Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu 
(SADEFE) tarafından düzenlenen “Sürdürü-
lebilir Sağlık Finansmanı İçin Hasta Güvenli-
ği” ana temalı I. Uluslararası Hasta Güvenliği 
ve Sağlık Finansmanı Kongresi’nde konuştu.

Genel Başkanımız Metin Memiş, vatan-
daşın sağlık hizmeti alımı ve memnuniyeti-
nin 2002 yılından günümüze büyük bir artış 
gösterirken sağlık çalışanlarının istihdam ve 
çalışma koşulları konusunda sıkıntılar çekti-
ğini ifade etti.  Sağlık çalışanlarının çalışma 
hayatlarının yeterince zor olduğunu belirten 
Metin Memiş, yoğun iş temposu nedeniyle 
bazı yerlerde çalışanların kendisine, ailesine 
ve sosyal çevresine hiç vakit ayıramadığını 
söyledi. Bu durumun çalışanların memnuni-
yetsizliğine ve motivasyon düşüklüğüne yol 
açtığını aktaran Memiş, sağlık personelleri-
nin tükenmişlik sendromu yaşamakta oldu-
ğunu dile getirdi. Kamu personeli içerisinde 
24 saat hizmet veren birkaç meslek gru-
bundan birisinin de sağlık çalışanları oldu-
ğunu ifade eden Memiş, “Çalışan güvenliği 
ve hakları kapsamında sağlık çalışanlarının 
çalışma hayatlarının da iyileştirilmesine yö-
nelik uygulamaların ivedilikle başlatılması ve 
bu süreçte kararlı olunması gerektiğine ina-
nıyoruz” dedi.

BÜYÜYEN BÜTÇE SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINA YANSIMAMAKTA

Sağlık personeline yapılan her türlü şid-
dete karşı daha ciddi önlemler alınması 
gerektiğini söyleyen Metin Memiş, “Sağlık 
çalışanlarımıza yönelik artan şiddet vakaları 
hepimizi derinden üzmekte ve işimizle ilgili 
bizleri endişelere sürüklemektedir” şeklin-
de konuştu. Memiş, 24 saat hizmet verilen 
laboratuar, acil servis, radyoloji, evde bakım 
hizmetleri, gezici sağlık hizmetleri ve 112 
acil sağlık hizmetlerinde neredeyse hiçbir 
güvenlik önleminin alınmadığını belirterek 
bu konuda çalışanların da güvenliğinin ön 
planda tutulmaması gerektiğini vurguladı. 
Sağlıkta hizmet alımının yılda yüzde 2’ler-
den, yüzde 9’lara, hasta memnuniyetinin 

ise yüzde 30’lardan, yüzde 74’lere 
çıktığını hatırlatan Metin Memiş,  “Su-
nulan hizmet, sağlık hizmetlerinin de 
bütçesini büyütmüştür. Ancak, bu büyüyen 
bütçe, hizmet sunumunu gerçekleştiren ve 
hastaların memnuniyetini artıran sağlık ça-
lışanlarına yansımamaktadır” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZ ARDI 
EDİLMEMELİ

Sağlık hizmetlerinin finansmanı konu-
şulurken, bu çarkın en önemli zinciri olan 
sağlık çalışanlarının göz ardı edilmemesi 
gerektiğini söyleyen Memiş, “Sağlık perso-
nelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine 
yönelik yapılacak işlemler nedeniyle karşı-
laşılan maliyetler toplam sağlık finansmanı 
içerisinde çok büyük bir yer kaplamayacağı 
bilinmelidir. Bu maliyetler hasta güvenliği 
ihlalinde yaşanacak olan maliyetlerin yanın-
da oldukça küçük bir miktar olacaktır” ifa-
delerini kullandı. Memiş, yapılan akademik 
çalışmalar sonucu yeterli sağlık personeli 
istihdamı ve uygun çalışma koşulları sağlan-
ması durumunda hasta güvenliğinde önemli 
iyileştirmelerin yapılacağını söyledi. “Geliniz 
hasta güvenliği ve sağlık finansmanıyla ilgili 
düzenlemelere çalışanlarımızın özlük hak-
larını iyileştirmekten ve yeterli istihdam ve 
çalışma koşullarını sağlamaktan başlayalım” 
diyen Memiş, “Umut ediyorum ki bu yön-
de yapılacak çalışmalar hem çalışanlarımızı 
hem de vatandaşlarımızı oldukça memnun 
edecektir. Düzenlenen bu kongrenin hayırlı 
sonuçlara vesile olmasını diliyor, emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Genel Başkanımız Metin 
Memiş’in yanı sıra kongreye Ak 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. 
Dr. Orhan Koç, Genel Başkan Veki-
limiz Semih Durmuş, Genel Başkan 

Yardımcılarımız Himmet Bayar, İdris Baykan, 
Mustafa Örnek, Abdülaziz Aslan, Dünya Sağ-
lık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, 
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Şube Başkan-
larımız ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
de katıldı.

Memiş: Sağlık Çalışanlarının 
Çalışma Koşulları İyileştirilmeli 
Genel Başkanımız Metin Memiş, Sağlık ve Sosyal Hizmet-
ler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) tarafından düzen-
lenen “Sürdürülebilir Sağlık Finansmanı İçin Hasta Gü-
venliği” ana temalı I. Uluslararası Hasta Güvenliği ve 
Sağlık Finansmanı Kongresi’nde konuştu.

Kongrede SASAM Enstitümüz de stand açarak 
katılımcılara çalışmalarımız hakkında bilgi verdi.
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Koşmakla Mükellefiz 

Sendikamız ta-
rafından düzenlenen, 
Uluslararası Sağlık ve Sosyal Hiz-
met Çalışanları Sendikaları Sempozyumu, 
Alanya’da yapıldı. Sempozyumun açılışında 
konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili 
ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
başta sağlık sorunları olmak üzere her türlü 
olumsuzlukla mücadeleyi göze alarak, bütün 
mazlum ve mağdurların yardımına koşmak-
la mükellef olduklarını söyledi. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın ise konuşmasında, 
yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti. 
Yalçın, sempozyuma gelenlere hitaben de; 
önemli bir ülkede olduklarını, sağlık ve sos-
yal hizmet çalışanları sendikaları bakımın-
dan da Türkiye’nin en büyük sendikasının 
misafiri olduklarını ifade etti.

MEMİŞ: BAŞKALARI AÇKEN TOK 
YATMAKTAN KAÇINAN BİR İNANÇTAN 
GELİYORUZ

Sempozyumun açılışında konuşan Sağlık-
Sen Genel Başkanı Metin Memiş, çalışma ha-
yatındaki zorlukları aşmak, daha nitelikli, gü-
venli ve huzurlu çalışma ortamları sağlamak, 
çalışanların emeğinin ve hakkının korunması 
için örgütlenme mücadelesi veren sendikacı 
dostlarıyla bir arada olduklarını kaydetti. Sem-
pozyumun; dünyanın neresinde olursa olsun 

hak-
s ı z l ı ğ a , 
zulme uğrayan 
ve türlü mağduriyetler 
yaşayan insanların dostu, güven 
duyduğu ülke olan Türkiye’de gerçekleş-
tirildiğini belirten Memiş, “Bizler, başkaları 
açken tok yatmaktan kaçınan bir inançtan 
geliyoruz. Bütün insanlığın, dünyanın kardeş 
ve ‘göklerin hepimizin ortak tarlası olduğu’ 
gerçeğinden ve bilincinden yola çıkarak, 
hangi kıtadan, hangi ülkeden gelmiş olursak 
olalım, insanlığın tüm dertleriyle, sıkıntıla-
rıyla ve tabii ki bunların çözümleriyle ilgili or-
tak düşünce ve projeler geliştirmek için var 
gücümüzle çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Bugün burada yurt dışından birçok sendi-
kacıyla ortak bir çalışma yaptıklarını söyleyen 
Memiş, “Sağlık-Sen olarak yurt dışı dayanış-
maya son derece önem veriyoruz. Sendikalar 
olarak ortak sorunlarımıza, birlikte mücade-
le ederek, ortak çözümler bulmalıyız. Umut 
ediyorum ki çalışanların sendikaları olarak 
birbirimizin tecrübelerinden yararlanacağız. 
Bu amaçla bundan sonra da eğitim ve işbirli-
ği anlaşmalarıyla aramızdaki ilişkileri gelişti-

re -
c e ğ i z .” 
Dedi. Sempozyu-
ma 20 farklı ülkemizden 
40’a temsilcinin katıldığını söyleyen 
Memiş, bütün katılımcılara da teşekkür etti.

BOMBALARIN PARÇALADIĞI İNSANLARIN 
FERYADINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 
hem de ülkemizin en büyük konfederasyonu 
ve sendikaları olarak bu duyarlılığın örnek-
lerini başarıyla verdiklerine inandığını söy-
leyen Memiş, göç yolculuğunda denizlerde 
hayatını kaybeden çocuk cesetlerinin sade-
ce ülkemizin sahillerine değil aynı zamanda 
yüreklerimize vurduğunu ifade etti. Sınırları-
mızın yanı başındaki coğrafyada atılan bom-
baların parçaladığı kadın ve çocuklardan 
yükselen feryatları en çok kendilerinin duy-
duğunu söyleyen Memiş, “Bütün bunları el-
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bette dünya tarihi kaydedecek ve zamanında 
gerekli tedbirleri almayanları, sağır ve dilsiz 
kesilenleri asla affetmeyecektir” dedi.

Kuruldukları günden beri sağlık ve sos-
yal hizmet çalışanlarının yanı sıra tüm kamu 
görevlilerinin mücadelesini sürdürmeyi, sivil 
toplum ve demokrasi mücadelesiyle birlikte 
devam ettirmeyi davaları olarak kabul ettik-

lerini söyleyen Memiş, “Ülkemizin en büyük 
sivil toplum kuruluşlarından biri olarak; geç-
mişte yaşadığımız her türlü zorluğa rağmen 
katettiğimiz mesafeyi, bugün üstlendiğimiz 
sorumluluğu ve bundan sonra yürüyeceği-
miz yolu görerek; sendikal mücadelemize 
ve sivil toplumun gelişmesine azami katkılar 
sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi vur-
gulamak isterim. Ülkemizin en büyük Sağlık 

ve Sosyal Hizmet çalışanları sendikası olarak; 
dost ve kardeş ülkelerdeki partnerlerimiz-
le eşit paydaşlık çerçevesinde ikili ve çoklu 
temaslarımızı daha ileri noktalara taşımak 
ve karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunarak 
geleceğe dönük projeler üretmek suretiyle 
önce çalışanlarımız olmak üzere, insana, in-
sanlığa dair faydalar sağlama kararlılığı için-
deyiz” şeklinde konuştu. »
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ALİ YALÇIN: GÖZYAŞINI, ALIN TERİ 
MÜCADELESİ DURDURUR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 
konuşmasında, sendikal örgütlülüğün ve 
hak mücadelesinin önemine dikkat çekti. 
Dünyada dökülen mazlum ve mağdur göz-
yaşının, alın teri mücadelesi ile duracağına 
inandığını söyleyen Yalçın, “Bizler emeğin 
temsilcileriyiz. Ekmek mücadelesi veriyoruz. 
Bizim örgütlülüğümüz, mücadelemiz, üyesi 
olduğumuz sivil toplum kuruluşlarının dav-
ranışlarına sunacağımız katkı, dünyadaki göz 
yaşının da durmasını sağlayacaktır.” İfadele-
rini kullandı.

Bugün ülkemizin hemen yanı başında bir 
acı, savaş ve trajedinin yaşandığını söyleyen 
Yalçın, “Savaş devam etse de, kesintisiz bir 
hizmet, aksamaksızın sürüyor. Sağlık çalışan-
larımız, o savaş ortamında bile kendi canla-
rını hiçe sayarak başkasını yaşatmaya çalışı-
yor” dedi.

Dünyanın Suriye’de bir imtihan verdiğini 
söyleyen Yalçın, egemen devletlerin, orada 
terör örgütleri üzerinden bir dizayn çalışması 
içinde olduğunu ifade etti. Terör örgütlerinin 
finanse edildiğini, silahlarla donatıldığını söy-
leyen Yalçın, Suriye’deki durumun başlangıç 
noktasından çok farklı bir mecraya geldiğini 
vurguladı. Yalçın, “Terör örgütlerine 1300 Tır 
silah teslim eden ABD’nin, kendi müttefiki 
olan bir ülke ile çalışmak yerine, çelme tak-
mak, acı ve gözyaşını yükseltme tavrı acı ve 
ibretle izlenmektedir” dedi.

KONULARA ÜLKEMİZ BOYUTUYLA 
BAKMIYOR, BÜTÜN MAZLUMLARA EL 
UZATIYORUZ

Konulara sadece ülkemiz boyutuyla bak-

madıklarını söyleyen Yalçın, “Dünyanın ne-
resinde bir mazlum, bir mağdur varsa ona 
kol kanat geren bir anlayıştayız. Arakan’da, 
Bosna’da, Somali’de, Yemen’de, Mısır’da ne-
rede sancılı bir bölge varsa ona karşı duyarlı 
olmuş, karınca kararınca elini cebine atmış, 
ekmeğini bölmüş bir ailenin mensubuyuz. 
Bunu yaparken, mensubu olduğumuz dini-
mizin buna ciddi bir katkısı var. Ancak dini bir 
sunuş yapmıyoruz. Nepal’da bir afet meyda-
na geldiğinde de yardımcı olduk. Kimsenin 
dili, dini, ırkına bakmayız. Mazlumun dini, 
dili, ırkı sorulmaz. Biz emek örgütüyüz. Biz; 
gözlerimizin rengi farklı olsa da gözyaşları-
mızın aynı olduğunu biliyoruz. Alın terimiz 
aynı renk. Olaya insan boyutuyla bakmak 
gerekiyor. Sadece kendini düşünen, kendini 
merkeze alan yaklaşımlar, dünyaya saadet 
getirmedi, felaket getirdi. Önemli bir kitleyiz. 
Alın teri mücadelesi veriyoruz. Emeğimizin 
karşılığını istiyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz” 
şeklinde konuştu.

Sempozyuma; Azerbaycan, Tacikistan, 
Özbekistan, Kazakistan, Moldova, Kırgızis-
tan, Rusya, Ukrayna, Karadağ, Makedonya, 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Sırbis-
tan, Endonezya, Somali, Sudan, Gana, Pakis-
tan, Sudan ve Cezayir olmak üzere 20 ülke-
den temsilci katılıyor.

EYÜP GÜMÜŞ: SAĞLIKLI YAŞAM 
SÜRESİNİN UZATILMASI İÇİN 
ÇALIŞACAĞIZ

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp 
Gümüş ise konuşmasında, sağlıkta yaşanan 
dönüşüm ve gelecek vizyonuna yönelik de-
ğerlendirmelerde bulundu. Sempozyumun, 
sağlık sendikalarının vizyonunun tartışılması 
açısından önemli olduğunu söyleyen Müste-
şar Gümüş, toplantının hayırlı olmasını dile-
di. Tecrübe paylaşımı ve bir araya gelmenin 
önemine değinen Gümüş, sempozyumun 
Türkiye’nin sağlık hizmetlerindeki başarısı-
nın yurt dışına aktarılması ve sağlık turizmi 

konusunda yaptığı çalışmalara da katkı yapa-
cağına olan inancını dile getirdi.

Türkiye’de sağlık sistemi ve hizmetleri-
nin 2002 yıllarından günümüze dek sürekli 
gelişerek devam ettiğini söyleyen Gümüş, 
“Yıllardır bu sistemin içinde olan biri olarak, 
bu gelişimden bahsetmek istiyorum. Farklı 
sağlık hizmeti sunan kurumlar vardı, bunlar 
birleştirildi. Polislerin, PTT’cilerin hastaneleri 
vardı, bunlar tek çatı altında toplandı. Önü-
müzdeki iki yıl içinde yenilenmiş hastanele-
re kavuşuyoruz. Bugüne kadar hastaneleri-
mizin sayılarını artırdık. Şehir hastanelerini 
kuruyoruz. Bu şehir hastanelerinde tam do-
nanımlı sağlık çalışanları hizmet veriyoruz” 
şeklinde konuştu.

2018, 2020 yıllarına ait vizyon açıkladık-
larını söyleyen Müsteşar Gümüş, hedeflerin-
den birinin de sağlıklı yaşam süresini uzat-
mak olduğunu kaydetti. Hastalıklı yaşamın 
kimseye faydası olmadığını söyleyen Gümüş, 
“Edebali’nin o sözünde olduğu gibi, devletin 
yaşaması için insanın yaşaması lazım. Tedavi 
kolay ama, tedbir alarak hastalanmayı önle-
mek, sadece bakanlığın değil, bütün kurum 
ve sivil toplum örgütlerinin hedefi olmalı” 
dedi.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan 
dönüşümün mimarının sağlık çalışanları ol-
duğunu söyleyen Gümüş, çalışan memnuni-
yetini artırmanın da öncelikleri arasında yer 
aldığını ifade etti ve ilgili düzenlemenin en 
kısa zamanda yapılacağını kaydetti.

Sendikamız tarafından düzenlenen Ulus-
lararası Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları 
Sempozyumumuz gerçekleştirilen oturum-
ların ardından işbirliği anlaşmalarının imza-
lanmasıyla sona erdi.
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Cuma namazının ardından İHH ve Memur-
Sen’in çağrısıyla Ankara'da Hacı Bayram 
Camii’nde bir araya gelen STK temsilcileri 
ve vatandaşlar, ABD'nin Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma planını tel’in etti. 
Eylemde konuşan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, “Kudüs, direnişin en strate-
jik, en önemli hattıdır. Kudüs düşerse direniş 
hattı çöker. Bu böyle bilinmelidir. O nedenle 
her kim kendisini antiemperyalist olarak, sö-
mürge karşıtı olarak tanımlıyorsa, onları ve 
tüm Müslüman dünyayı Kudüs direnişi etra-
fında kenetlenmeye çağırıyoruz” dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ta-
nıma planı Ankara'da Hacı Bayram Camii’nde 
Cuma namazının ardından protesto edildi. 
Eyleme Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen yönetim kurulu üyeleri, sendika 
başkanları, Şanlıurfa Milletvekili Sağlık-Sen 
onursal Başkanı Mahmut Kaçar, İHH Ankara 
Temsilcisi Mustafa Sinan ve çok sayıda STK 
Temsilcisi katıldı.

Protesto eyleminde konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kudüs, direnişin 
en stratejik, en önemli hattıdır. Kudüs düşer-
se direniş hattı çöker. Bu böyle bilinmelidir. 
O nedenle her kim kendisini antiemperyalist 
olarak, sömürge karşıtı olarak tanımlıyorsa, 
onları ve tüm Müslüman dünyayı Kudüs di-
renişi etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz” 
dedi.

ABD SÜREKLİ KAOS ÜRETİYOR
ABD’nin barışı sabote eden bir ülke olduğunu 

belirten Yalçın, “ABD Başkanı Donald Trump, 
İslam dünyasından ve uluslararası toplum-
dan gelen tepkileri hiçe sayarak Kudüs'ü 
İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdı ve Tel 
Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e ta-
şınacağını açıkladı. ABD bu tavırla, BM Gü-
venlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu 
Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini 
geçersiz sayan 478 sayılı kararını yok saymış-
tır. Böylece ABD emperyalizmi, BM’nin ken-
disi için pragmatist bir aparattan başka bir 
anlam ifade etmediğini yeniden ilan etmiş 
oldu.  Gücün haklılığına dayanan bu anlayış 
tekrar göstermiştir ki “dünya beşten büyük-
tür” iradesi hayati önemdedir ve sahip çıkıl-
malıdır. ABD bu kararıyla sadece bugünün 
çatışmalarını körüklememiş, yarının barışını 
da sabote etmiştir. ABD’nin amacı, çok açık-
tır ki, iktidarını sürdürebilmek için bir sürekli 
kaos ortamı üretmektir” dedi.

ABD, Siyonizme Verdiği Destekle Kudüs’ü Ka-
ranlığa Çevirmeyi Planlıyor

“Kudüs, İslam’ın, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin 
mukaddes mekânıdır” diyen Yalçın, “Kudüs, 
Peygamberlerin hatırasını barındıran bir silm 
/ barış şehridir. Kudüs, dinlerin bir arada ya-
şama tecrübesinin en muhteşem örneğidir. 
Kudüs, selim aklın, bilgeliğin kentidir. Buna 

karşılık geçmişte nasıl Haçlı vahşeti barış 
kenti Kudüs’e zulüm ve vahşet getirdiyse, 
bugün de emperyalist Batının ve ABD’nin 
Siyonizm’e verdiği destek Kudüs’ü zulmün 
ve karanlığın mekanına dönüştürüyor. 
ABD’nin bu ahlaksız ve hukuksuz çıkışı ile 
Kudüs yeni bir zulüm ve işgal tehdidi altına 

girmiştir” şeklinde konuştu.

ŞEYTANİ PLANI REDDEDİYORUZ
Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dün-
yanın karşı çıkmasına rağmen, ABD’nin bu 
meş’um Kudüs kararını İslam dünyasına yeni 
bir meydan okuma olarak görüyoruz. Bu gi-
rişim, Filistin’deki işgal sorununun çözümü 
için atılacak bütün adımları boşa çıkarmaya 
yönelik şeytani bir ataktır. ABD’nin kararı, 
Siyonist terörizmi ve Kudüs işgalini açıkça 
destekleme ve meşrulaştırma girişimdir. 
ABD’nin bu hamlesi, sapık Armegedon inan-
cıyla bütün dünyayı ateşe atmaya hazırlanan 
Siyonist ve Evanjelik Neo-con’ların gözü dön-
müşlüğüne yol açmaktır.  ABD’nin bu ahlak-
sız tasarrufu aynı zamanda, çökmekte olan 
köhne dünya düzeninin temsilcisi ABD oli-
garşisinin yaşadığı iktidar çatışmasını gizle-
me çabasıdır. Bu karar sadece Kudüs ile ilgili 
değildir, bu karar son zamanlarda yaşanan 
diğer gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde, 
ABD emperyalizminin İslam dünyasını dizayn 
etme girişimlerinin yeni ve daha cüretkar bir 
hamlesidir. ABD’nin Kudüs’ün işgaline ve İs-
lam dünyasının dizaynına yönelik bu planlı 
ve ahlaksız politikalarını şiddetle reddediyor 
ve kınıyoruz.”

Yalçın: Kudüs Düşerse Direniş Hattı Çöker 
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Anadolu’ya ilk ayak bastığımız günden bu yana, nice kahramanları-
mız yüreğimizde, dilimizde destanlaştı, nice şehitler verdik ve onları kah 
türkülerimizde kah şiirlerimizde kah ninnilerimizde dilden dile, gönülden 
gönüle anlata anlata, göz yaşlarımızı yüreğimize akıtarak bugünlere taşı-
dık. Şairin o meşhur mısrasında dile getirdiği gibi ”toprak eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır” dedik, onu korumak uğruna milletçe çok ağır bedeller 
ödedik.

Dünyanın bu en kıymetli coğrafyasını vatan kılmak uğruna yüzyıllar 
boyunca ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Harbi’nde mil-
yonlarca şehidin kanıyla bu toprakları yoğururken, gerek  cephede en önde 
gerekse cephe gerisinde, hiç korkmadan en şedit düşmana karşı en kuvvetli 
mukavemeti onların yani kadın kahramanlarımızın gösterdiğini unutabi-
lir miyiz? Anadolu’nun İslamlaşması sürecinde Bacı teşkilatlarımızın hem 
bizzat savaşan Alperenlere hem de geride kalanlara ulaştırdıkları hayati 
derecede önemli yardımlar unutulur gibi değildir.

O soğuk kış günlerinde kağnısına yüklediği cephanenin ıslanmaması 
için, donması pahasına çocuğunun üzerindeki örtüyü çıkarıp cephanenin 
üzerine örten Şerife Bacıların hakkı nasıl ödenebilir?

Erzurum tabyalarını savunan Nene Hatunları, cepheden cepheye 
koşan Kara Fatmaları, İzmir’in işgaline karşı destansı bir mücadele veren 
Halime Çavuşları, İnebolu-Ankara ikmal hattının en cesur neferlerinden 
Hafız Selma Hanım ve daha nice kadın kahramanlarımızı unutmak müm-
kün mü? 

İşte şimdi yine, tabiri caizse yedi düvele karşı, bu aziz topraklar üze-
rinde dimdik ayakta kalmanın mücadelesini, ebediyyen bağımsız yaşama-
nın savaşını veriyoruz.

Afrin harekatı başladığında sınır ilimiz Kilis’e hem sağlık çalışanla-
rımıza hem de Mehmetçiklerimize destek olmak, daima onların yanında 
bulunduğumuzu bildirmek ve aynı zamanda (112 ve UMKE) ekiplerimizi 
ziyaret için gittik. Sınır boyundaki atmosferi gördüğümüz o an duygulan-
mamak gururlanmamak elde değildi. Herkes kendinden o kadar emin ki, 
sanki yıllar boyunca mütemadiyen yapılmakta olan bir seferin rahatlığını 
hissettiriyorlar. Halbuki orada bir savaş var her an atılan roketlerle birileri 
ölebilir veya yaralanabilir. Fakat Allah onların kalbindeki korkuyu söküp 
atmış, şehadet için adeta yarışan ve ölüme meydan okuyan Mehmetçik-
lerimiz var.  

Sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettiğimizde şahit olduğumuz vakur du-
ruşları, görevlerinin idraki içinde, büyük bir şevk ve azimle 24 saat aralıksız 
çalışan bacı kardeşlerimizin sağa sola koşuşturmaları bizleri ayrıca gurur-
landırdı. Bacı kardeşlerimizin savaş bölgesine gitmek için gösterdikleri 
istek hatta araya birilerini koyarak  “benim de orada bulunmam lazım, 
diğer arkadaşlarımdan daha tecrübeliyim, oraya  mutlaka ben  gitmeli-
yim” diyerek ulvi bir irade ortaya koymaları, tarihle bugün arasında çok 
güçlü bir bağ kuruyordu. 

Bu bacılarımızın çatışma bölgesinde sıkılan kurşunları, atılan bom-
baları hiçe sayarak yaralı askerlerimize müdahale etmek için gözü kapalı 
çatışmanın içine dalmaları, tıpkı kurtuluş savaşındaki Şerife Bacıları, Kara 
Fatmaları hatırlatıyor bize.

Orada sağlık çalışanlarımızla hasbihal ederken; “ bizden ne istersi-
niz” dediğimizde, “ Biz buradan gitmek istemiyoruz, savaş bitene kadar 
burada kalmak istiyoruz, bizlere dua edin yeter”  demeleri karşısında göz-
yaşlarımızı tutmak mümkün olamazdı.

Daha sonra Vali Bey’i ziyaret ettiğimizde, onun da sağlık çalışanla-
rımızın fedakarlıklarından övgüyle bahsetmesi, hanım kardeşlerimizin 
cephede verdikleri destansı mücadeleyi dile getirmesi bizi ayrıca gurur-
landırdı.

Hastane ziyaretlerimizde de aynı cesaretin örneklerini, aynı duruşu 
gördük. Sağlık çalışanlarımızın bombalara ve kurşunlara rağmen hiçbi-
rinin bir şikayette bulunmadan “Biz buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz ya 
şehit oluruz ya da gazi” deyişleri, her türlü takdir ve hayranlığı hakediyor-
du doğrusu.

Bir hanım kardeşimiz göz yaşları içinde anlatmıştı: “Hastane bahçesi-
ne düşen bir bombanın etkisi ile bütün servisler boşaltılıyor ama benim ser-
visim yoğun bakım olduğu için boşaltılması zor ve hastalarımı terketmem 
mümkün değil. Onların başından hiç ayrılamazdım, ölürsek de onlarla be-
raber ölmeye razı ve hazırdım” demesi oradaki herkesin gözlerinden yaşla-
rın akmasına sebep oluyor , aynı zamanda sağlık çalışanlarımızın umudun 
adı, hayatın adı olduklarını bir kez daha ispatlıyordu.

İşte Afrin’de, Fatih’in Yavuz’un torunları, Sağlığın Kahramanları Ba-
cılarımız, Mehmetçiklerimizle omuz omuza adeta destan yazıyorlar. Şerife 
Bacıların asla bitmeyeceğini, bu topraklar üzerinde daima var olacaklarını, 
milletimizin müsterih olmasını bildiriyorlar bizlere.

Bu vesileyle; Afrin Harekatı’nda şehit olan Mehmetçiklerimize, sağlık 
çalışanlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Gazi olan kardeşlerimize de 
acil şifalar diliyorum.

Himmet BAYAR
Genel Başkan Yardımcısı

(Mali İşler)

Genel Başkanımız Metin Memiş, Ağrı’da 
elektrik teline takılan güvercini kurtar-
mak için çıktığı direkte akıma kapılarak 
ellerini kaybeden Ramazan Taşdemir ile 
AK Parti İl Kongresi’nde bayrakları top-
larken elektrik akımına kapılan Harun 
Polat’ı tedavi gördükleri Gülhane Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. 
Ağrı Şube Başkanımız Fevzi Mağal ile bir-
likte gerçekleştirilen ziyarette Genel Baş-
kanımız Memiş, tedavi süreçlerine yöne-
lik bilgi aldı. 

Her iki gencimizin tedavi sürecinde her 
zaman yanlarında olacağını söyleyen 
Memiş, “Ramazan Taşdemir kardeşimiz, 
bir canlıyı kurtarmak isterken bu talihsiz 
kazayı yaşadı. Yaşatma gayreti, millet ola-

rak bizim medeniyet değerlerimizde var. 
Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı, ama 
maalesef bazen kaçınılmaz oluyor. Karde-
şimize acil şifalar diliyorum. Her zaman 
yanında olacağız, tedavi sürecini de takip 
edeceğiz” şeklinde konuştu. 

AK Parti kongresinde, elektrik direklerine 
asılan bayrakları toplarken akıma kapı-
larak yaralanan Harun Polat’ı da ziyaret 
eden Memiş, geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Polat’ın Kick Boks yapma isteğine 
karşılık,  kendisine bu konuda destek ola-
caklarını söyleyen Memiş, tedavi boyun-
ca hem sürecin takipçisi olacaklarını hem 
de ellerinden gelen yardımı yapacaklarını 
kaydetti.

Metin Memiş, Taşdemir ve Polat’ı 
GATA’da Ziyaret Etti 

Genel Başkanımız Metin Memiş, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Himmet 
Bayar ve Mustafa Örnek ile birlikte AK 
Parti Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti.

Ziyarette sendikamızın ve SASAM’ın 
çalışmaları hakkında bilgi veren Me-
miş, Sağlık Okur Yazarlığı Araştırması 
Burdur Pilot Uygulaması, Sağlık Çalı-
şanlarının Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkla-

rının Geliştirilmesi, Sağlık Sistemi Yıllık 
İzlenme ve Değerlendirilme Raporu, 
Sağlık Çalışanları İçin Çalışan Dostu 
Kurum ve Yönetici Okulu projelerini de 
hayata geçireceğimizi ifade etti.

SASAM Enstitümüzün şehir hasta-
neleriyle ilgili bir ekip oluşturduğunu 
aktaran Memiş, yapımı devam eden ve 
biten şehir hastaneleriyle ilgili Necdet 
Ünüvar’la bilgi alışverişinde bulundu.

ASPB’deki Kadro Mağduriyeti Giderilmeli

Şerife Bacılar Biter mi?
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Kadınlar 
Komisyonumuzun 
Eğitim Projesinin 
Sertifika Töreni 
Yapıldı 

Kadınlar Komisyonumuzun Ankara Kal-
kınma Ajansı’nın desteğiyle düzenlediği 
“Örgütsel Temsil ve Yönetimin Temelleri ile 
Kadınların Statüsündeki Değişim” eğitim 
projesinin sertifika töreni gerçekleştirildi. 
Ankara’da 3 günlük eğitim sürecinden ge-
çen yaklaşık 100 sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanı kadına, katılım sertifikası verildi. 
Programda konuşan Genel Başkanımız Me-
tin Memiş, eğitim projesinin Türkiye gene-
linde 10 ilde yaklaşık 500 kadını kapsayacak 
şekilde genişletileceğini ifade etti. Sertifika 
törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 
Sağlık-Sen’in her zaman kadınların yaşadığı 
sorunlara karşı duyarlı olduğunu, kadınlar 
komisyonunun kurulmasının önemli oldu-
ğunu söyledi. Jülide Sarıeroğlu, kadınların 
yönetim kademelerinde yer alması için 
adım atması gerektiğine dikkat çekti. Kadın-
ların çalışma hayatıyla aile hayatı arasında 
kalmaması için düzenlemeler yaptıklarını 
aktaran Sarıeroğlu, bu doğrultuda kadınlara 
doğum izni, süt izni verildiğini hatırlatarak 
kamu kurumlarında kreşlerin arttırılması 
için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

SUT FİYATLARINDA REFORM OLACAK 
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Bakan Sarıeroğlu, sağlık çalışanları-
nı mağdur eden Sağlık Uygulama Tebliği 
(SUT) fiyatlarıyla ilgili bakanlık olarak re-
form olacak çalışmalar gerçekleştirecek-
lerini söyledi.  Sarıeroğlu, SUT fiyatlarıyla 
ilgili bakanlık olarak reform olacak çalış-
malar gerçekleştirmek üzere olduklarını 
söyledi. Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlık-
larla birlikte yaklaşık 1 aydır SUT fiyatları 
üzerinde çalıştıklarını ifade eden Jülide 
Sarıeroğlu, gerçekleşecek değişiklikle bir-

likte sağlıktaki hizmetlere büyük katkı sağ-
lanacağını belirtti.  Yıpranma payı hakkında 
da bilgi veren Sarıeroğlu, “Partimizin Genel 
Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, yıpranma 
payı konusunda bir önceki Sağlık-Sen top-
lantısında açıklamada bulunmuştu, Sağlık 
Bakanımız da bu konuda çalışmaların sür-
düğünü ifade ediyor” dedi. 

MEMİŞ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN EN 
BÜYÜK AKTÖRÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız 
Metin Memiş, “Örgütsel Temsil ve Yöneti-
min Temelleri ile Kadınların Statüsündeki 
Değişim” eğitim projesinin sendikamız için 
büyük önem taşıdığını söyledi. Metin Me-
miş, Türkiye genelinde 10 ilde eğitim pro-
jesinin devam edeceğini ve yaklaşık 500 
kadını kapsayacağını belirtti.  Metin Memiş, 
gerçekleştirilecek projelerle birlikte kadın-
ların hem örgütsel yapı içerisinde hem de 
çalışma hayatı içerisinde etkin bir şekilde 
yer almasını amaçladığımızı ifade etti. Sağ-
lık mesleğinin kutsallığına vurgu yapan Me-
tin Memiş, terör bölgelerinde, 15 Temmuz 
darbe girişimi sırasında sağlık çalışanlarının 
canlarını hiçe sayarak hizmet verdiklerini 

belirtti. Sağlık çalışanlarının büyük fedakar-
lık göstererek çalıştığını ifade eden Memiş, 
sağlıkta yaşanan büyük dönüşümün en bü-
yük aktörü olarak sağlık personellerini gös-
terdi.

Adaletsiz döner sermaye sistemine de 
değinen Metin Memiş, “Döner sermaye 
sisteminin daha adaletli bir hale gelme-
si içinde bütün paydaşlar olarak bir araya 
gelerek çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. SUT 
fiyatları uzun yıllardır sağlık çalışanlarını 
mağdur ediyor. Fedakar bir şekilde çalışan 
sağlık personelleri hak ettikleri döner ser-
maye ücretini alamıyor, bazı arkadaşlarımız 
bu ücretten hiç yararlanamıyor. Döner ser-
maye ücretlerinin adaletli bir şekilde veril-
mesi için SUT fiyatları arttırılmalı” şeklinde 
konuştu.  

GÜLCAN: KADINLARIN LİDERLİK 
VASIFLARI ÖN PLANA ÇIKARILMALI

Programda konuşan Kadınlar Komisyo-
nu Başkanımız Burcu Gülcan ise, komisyo-
nun kadınların teşkilatlarda ve toplumsal 
hayatta daha aktif rol alması amacıyla ku-
rulduğunu ifade etti. 81 ilde aktif olarak 
Kadınlar Komisyonu kurulmasının tamam-
landığını dile getiren Gülcan, ‘Örgütsel 
Temsil ve Yönetimin Temelleri ile Kadınların 
Statüsündeki Değişim’ eğitim projesinin 
sağlık ve sosyal hizmet kadın çalışanları için 
büyük önem taşıdığını kaydetti. “Kadın ol-
manın zor olduğu dünyamızda, çalışan ka-
dın olmak çok daha zor” diyen Gülcan, “Biz 
kadınların çalışma hayatında en zorlandığı 
konuların başında kreş sorunu gelmektedir. 
Bu konuda Sayın Bakanım sizlerin desteğini 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 
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2017’nin Son KPDK Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 
toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlık’ta 
gerçekleştirildi. Toplantıda Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in tekliflerini 
sıraladı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 
toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili ve Genel Başkanımız Metin Me-
miş ile Sendika Genel Başkanlarının katılımıyla 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ger-
çekleştirildi. 

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Toplu Sözleşme metninde 
çalışma konuları başlığı altında toplanan hü-
kümlerle ilgili olarak başlatılmış çalışmaların 
31 Aralık 2017 tarihine kadar sonuçlandırıla-
rak 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren kamu 
görevlilerinin lehine hayata geçirilmesi zorun-
luluğunu son kez yineliyoruz. Bununla birlikte, 
gerek KPDK gündemine getirilerek üzerinde 
değerlendirmeler yapılan konular, ülkemizde 
ve dünyada yeni gelişmelerin olması, ekono-
mik parametrelerdeki değişiklikler, döviz kur-
lardaki hareketlilik, enflasyonun ürettiği baskı, 
sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu sözleş-
melerde yer almamakla birlikte Bakanlığınız 
dâhil ilgili kurumlara yazılı ya da sözlü olarak 
iletilen tekliflerimizin de 2018 yılı Mart ayında-
ki gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma 
Kurulu toplantısına kadar birlikte oluşturaca-
ğımız ortak çözüm noktalarında sonuçlandırıl-
ması teklifimizi ifade ediyoruz” dedi.

1. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.
2. 4/C, 4/B, vekil ebe-hemşireler, kamu görevlisi 
olmayan aile sağlığı çalışanları ve Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığında ek ders karşılığı görev yapan 
meslek elemanları kadroya geçirilmelidir. 
3. Sözleşmeli iken kadroya geçenlere uygulanan 5 yıl 
nakil yasağı toplu sözleşme ile mahalli idarelerde ça-
lışanlar açısından kaldırılmıştır. Başta üniversitelerde 
olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışanlar da bu nakil yasağından dolayı mağdur ol-
maktadır. Bu yasak kaldırılmalıdır.
4. Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’nda nöbet üc-
retleri ek ders ücreti üzerinden ücretlendirilmekte-
dir. Bu sistem nedeniyle nöbet ücretleri eksik öden-
mekte ve icap nöbet ücretleri ödenememektedir. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 657 sayılı 
Kanunun ek 33. Maddesine eklenmesi bu sorunu 
çözecektir. 
5. Kadroya geçirilen sözleşmeli personelden, maaş-
ları döner sermayeden ödenen memur kadrosuna 
atananlar, maaşları genel bütçeden ödenen memur 
pozisyonuna geçirilmelidir.
6. Sabit ek ödemeler diğer kurumlarda olduğu gibi 
Sağlık Bakanlığında da gelir vergisinden muaf olma-
lıdır. 
7. Hekimlerin ek ödemelerinin bir kısmı garanti gelir 
adı altında emekliliklerine yansımaktadır. Tüm sağlık 
çalışanlarının ek ödemelerinin emekliliğe yansıması 
sağlanmalıdır
8. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş açılmalıdır. 
Yeterli sayı sağlanamadığı için (50 ve üzeri) kreş açı-
lamayan kurumlar için merkezi bir alanda kreş açıl-
malı ve ücretsiz servis sağlanmalıdır. Bu kreşlerde 24 
saat hizmet verilmelidir. Ayrıca kadın kamu görevli-
lerine 0-6 yaş grubuna giren çocukları için 300 TL 
kreş yardımı yapılmalıdır.

9. Bakanlar Kurulu’nca Hazine Payı yüzde 1 olarak 
belirlenmesine rağmen, döner sermaye bütçesin-
den yüzde 15 kesinti yapılmaktaydı. Açtığımız da-
vada Danıştay bu maddenin iptaline karar verdi. 
Buna rağmen Bakanlığın talimatı üzerine kurumların 
dağıtılabilir tutarı %39’un üzerinde belirlememesi 
sağlanmıştır. Söz konusu Danıştay kararı gereğinin 
yerine getirilmesi sağlanmalı ve dağıtılabilir döner 
sermaye tutarı %46,5 olarak uygulanmalıdır. 
10. IV. Dönem Toplu Sözleşmede icap nöbet ücretle-
rinin tüm sağlık çalışanlarına ödenmesi için düzenle-
me yapılması hususu karara bağlanmıştır. En kısa sü-
rede bu yönde düzenleme yapılması sağlanmalıdır. 
11. Ambulans kazalarında kasko hasarı ödese de 
değer kaybı şoförden rücu edilmekte. Bu soruna çö-
züm bulunmalı, ya şoförden değer kaybı alınmamalı 
ya da kaskonun içerisine dahil edilmelidir. 
12. “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yerine “Aile Sağlığı 
Çalışanı” unvanları kullanılmalıdır. 
13. Vekil ebe/hemşire ve kamu görevlisi olmayan 
aile sağlığı elemanlarının görevlerinin sona ermesi 
halinde kıdem tazminatı/iş sonu tazminatı almaları 
sağlanmalıdır.
14. Yükseköğretim kurumlarında çalışanların kadro/
görev unvan katsayıları Yönetmelikle esnek belirlen-
diğinden her üniversitede farklı katsayı uygulaması 
mevcuttur. Aynı görevi yürüten üniversite hastane-
lerinde çalışanların katsayılarının eşit olduğu ortak 
bir çalışma yapılmalıdır. 
15. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çok az sayıda 
personelle hizmet yürüttüğünden personel ihtiyacı-
nı taşeron, ek ders karşılığı meslek elemanı ve AS-
DEP gibi usullerle karşılamaktadır. Bu da sorumluluk 
ve yetki karmaşasına sebep olmaktadır. Bakanlığa 
yeterli sayıda personel alımı sağlanmalıdır.

SAĞLIK-SEN OLARAK KPDK’da DİLE GETİRDİĞİMİZ TALEPLER



20 MART 2018

Nasıl ilaçların ve gıdaların neredeyse tamamının son kullanma 
tarihleri mevcutsa, sistemlerin de son kullanma tarihleri olmalıdır. Son 
kullanma tarihi geçmiş ilaçları ve gıdaları kullanmanın fayda yerine za-
rara neden olacağını hepimiz biliriz ve bu hususa özellikle dikkat ederiz. 
Bu doğrultuda sağlıkta dönüşümden sonra sağlık sistemimizin önemli bir 
unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sistemi de artık fayda 
ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar üzerinde motivasyonsuzluk 
kaynağı haline gelmiştir.

Demek ki son kullanma tarihi geçmiş olan performansa dayalı ek 
ödeme sistemimizi de değiştirmenin hatta tamamen sil baştan kurgu-
lamanın zamanı gelmiştir. Bilindiği üzere döner sermaye sistemi uzun 
süredir bir motivasyon kaynağı değil memnuniyetsizliği artıran bir unsur 
haline gelmiştir. Döner sermayenin bu kadar tartışılmasının arkasında 
da adaletsiz bir uygulama haline gelmesi vardır. 

Sağlık çalışanları üzerinde yapılan anketlerin büyük bir kısmında 
en çok zikredilen sorun adaletsiz döner sermaye sistemidir. Peki, döner 
sermaye sistemi nasıl bu hale gelmiştir. Sistemin miadını doldurmasının 
en önemli sebepleri ve dayanakları şu şekildedir:

-Sistem niteliğe değil niceliğe önem verdiğinden, hastalar, hasta-
lıklar, hizmet çıktıları, kalite değil, tamamen sayılar konuşulmaktadır. 
Çalışanların ücretlerinin temel belirleyicileri de yine sayı odaklı kurgu-
landığından sunulan sağlık hizmetinin çıktıları ve nitelik üzerinde du-
rulmamaktadır.

-Dağıtılabilir döner sermaye, toplam ciro(toplam tahakkuk mikta-
rı) üzerinden belirlendiğinden ilaç, tıbbi malzeme, tetkik gibi giderlerde 
kontrolsüzlüğe ve ülke genelinde sağlık giderlerinin artışına sebep ola-
bilmektedir.

-Döner sermaye üzerinde giderek artan mali yükler(hizmet alım gi-
derleri, maaşını döner sermayeden alan çalışanlar, zorunlu vergi kesinti-
leri, yatırım giderleri, stajyer ücretleri, sabit ek ödemeler, nöbet ücretleri, 
mesleki sorumluluk sigortası, mahkeme giderleri) hastanelerin borçluluk 
sürelerini yaklaşık 180 güne çıkarmıştır. 

-Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabın-
da hazine hissesi %15 yerine, %1 hesaplanması kazanımı elde edilmişse 
de Bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda %46,5 yerine %39,5’u esas 
almaktadır. Dağıtılan tutarlarda Türkiye ortalaması %37’nin altına 
düşmüştür.

-SUT fiyatları 13 yıldır artırılmamıştır. Dağıtılabilir döner ser-
maye tutarı SUT fiyatlarına göre hesap edilen toplam ciro baz alınarak 
belirlendiğinden, 13 yıldır aynı hizmeti sunan bir hastanede dağıtılabilir 
tutar 13 yıldır değişmemektedir. 

-Sabit ek ödemeler diğer kamu görevlilerinde gelir vergisi matra-
hına dâhil edilmezken, Sağlık Bakanlığı’nda gelir vergisine tabidir. Bu 
durum hem bütçede hem de çalışanlarda ciddi maddi zarara sebep ol-
maktadır.

-Sabit ek ödemelerin vergilendirilmesi hususunda net tutara vergi 
eklenip brüt tutar belirlendiğinden bütçeye ek yük oluşturmakta ve alına-
cak sabit üstü döner sermaye tutarını düşürmektedir.

-Döner sermaye tutarları, sabit ek ödemelerle mahsup edilmekte ve 
sabit üstü alınacak tutarlar belirlenmektedir. Sabit ek ödemeler gün geç-
tikçe döner sermaye havuzunun daha büyük kısmını kaplamaya başla-
mıştır. Çünkü sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında 
artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise 13 yıldır artmamaktadır. Sonuç 
olarak birkaç yıl içerisinde hekimler dâhil tüm çalışanlar sadece sabit ek 
ödemeye mahkûm kalacaktır.

-Çalışanlar arasında sadece sabit ek ödeme üstü alınan tutarlar dö-
ner sermaye olarak algılanmaktadır. Bu doğrultuda genel idari hizmet-
ler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü 
alamamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, 
hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Çalışanla-
rın neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir.

-Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmadığından, 
yanlış uygulamalar ve yönelimler artmıştır. Örneğin, hasta veya hasta-
lık odaklı değil puan odaklı bakış, idarelerin puan üretebilecek konum-
da olan ama ortalamanın altında kalan hekimleri keyfi olarak hastane 
ortalamasına yükseltmesi, %20 ek puanların sistemin dışına çıkılarak 
keyfiyetle belirlenmesi, hastane borçlarının çalışana ödenecek döner ser-
mayeye yansıtılması gibi yanlış uygulamalar gün geçtikçe artmaktadır.

-Özelikle hekimlerde döner sermaye tutarları toplam gelirin büyük 
kısmını oluşturduğundan, hekimler adeta birbirleriyle yarışır bir hale 
gelmiş ve rekabet ortamı iş barışını bozmuştur.

Sonuç olarak döner sermaye sisteminin son kullanma tarihi çoktan 
geçmiştir. Daha fazla sağlığa zarar vermemesi için acilen sistemin tama-
men değişmesi şarttır. Bu konuda sendikamızın ve Sasam Enstitümüzün 
çalışmaları ve model önerileri mevcuttur. Bu önerilere; http://www.
sasam.org.tr/wp-content/uploads/2017/07/DSCalistay.pdf linkinden 
ulaşabilirsiniz.

Döner Sermaye Sistemi 
Miadını Doldurmuş

Mustafa ÖRNEK
Genel Başkan Yardımcısı
(Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

Entegre Hastanelerin Acil Nöbet 
Ücreti Sorunu Çözüldü

Entegre hastanelerdeki acil servis çalı-
şanlarının nöbet ücretlerindeki acil farkı 
sorununu çözüme kavuşturduk. Sağlık 
Bakanlığı’na yazdığımız yazı sonrası, Yö-
netim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgili 
birimlere bir yazı göndererek, entegre 
hastanelerin acil servislerinde çalışanların 
nöbet ücretlerinin ‘acil farkı’ hesaplanarak 
yüzde 50 artırımlı ödenmesi gerektiğini 
bildirdi.

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Ekim 2017 
tarihinde, birimlere gönderdiği e posta ile, 
entegre hastanelerin acil hizmeti kapsa-
mında tutulan nöbetlere ilişkin, ‘acil farkı’ 
ödenmesi konusunda, ikinci bir yazıya ka-
dar beklenmesini istemişti.

Bunun üzerine Sağlık-Sen olarak, bakanlı-
ğa yazdığımız yazıda, ‘bünyesinde acil ser-
vis bulunmasına rağmen, entegre sağlık 

hizmeti sunan devlet hastanelerinde acil 
servis çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nö-
bet ücreti verilmediğini belirterek, bu yan-
lışlığın düzeltilmesini istedik.

İlgili yazımız üzerine, Yönetim Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü mağduriyeti sona erdi-
recek bir görüş yazısı yayınladı. Söz konu-
su yazıda, ‘entegre ilçe devlet hastaneleri 
bünyesindeki birinci seviye acil servisle-
rin veya birinci seviye acil servis donanım 
standartlarını haiz acil ünitelerinin acil 
sağlık hizmeti sunulan acil birimler kapsa-
mında değerlendirileceği mütalaa edildiği’ 
belirtildi.

Yine söz konusu yazıya göre, Ekim 2017 ta-
rihinden itibaren acil hizmeti kapsamında 
tutulan, ancak acil farkı ödenmeyen nö-
betlerin ücretleri yüzde 50 artırımlı öde-
necek.

Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı (ASPB) KİK Toplantıları yapıl-
dı. Sağlık Bakanlığı Ekim ayı KİK Toplantısı, 
Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel 
Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek’in ka-
tılımıyla yapıldı. Sağlık Bakanlığı adına top-
lantıya Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Dr. Mehmet Bahattin Akgül ve bürokratlar 
katıldı.  ASP Bakanlığı KİK toplantısına ise 
sendikamız adına Genel Başkan Yardım-
cılarımız Mustafa Örnek ve İdris Baykan, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına 
toplantıya Müsteşar Yardımcısı Mustafa 
Karaman ve bürokratlar katıldı. 

Kurum İdari Kurul Toplantıları, 4688 Sa-
yılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme 
Kanunu’na göre, Nisan ve Ekim aylarında 
olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. Toplan-
tılarda, ilgili hizmet kolunda çalışan kamu 
görevlilerinin çalışma koşulları, talep ve 
haklarıyla ilgili konular ele alınıyor. Top-
lantı, hizmet kolundaki yetkili sendika ile 
bakanlık bürokratları arasında yapılmak-
ta. Sendika tarafından toplantıya gün-
dem edilen talepler, ilgisine göre bakanlık 
tarafından çözüme kavuşturulmakta ya 
da Kamu Personeli Danışma Kurulu veya 
Toplu Sözleşme’ye yönlendirilmekte.
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Memur-Sen 26. Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı Yapıldı 

Memur-Sen 26. Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı, Memur-Sen’e bağlı sen-
dikaların genel başkanları, genel başkan 
yardımcıları ve komisyon başkanlarının 
katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi. Çalış-
maların değerlendirildiği ve yeni yılda ya-
pılacakların planlandığı toplantıda günde-
me ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Memur-Sen 26. Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı Ankara’da gerçekleştiril-
di. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcıları Metin Memiş, Günay Kaya, Meh-
met Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Hacı 
Bayram Tonbul, Büro Memur-Sen Genel 
Başkanı Vecdi Yanbaz, Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Mürsel Turbay, Toç-Bir-Sen Genel 
Başkanı Hüseyin Öztürk, Bayındır Memur-

Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Bu-
dak, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı 
Can Cankesen ve Kültür Memur-Sen Genel 
Başkanı Mecit Erdoğan katıldı.2017’nin 
değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda 
konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, 2017’de tüm zorluklara rağmen 
Memur-Sen’in büyümeye devam ettiğini 
ve  önümüzdeki yıllarda da bu büyümenin 
devam etmesi için çalışmaların süreceğini 
ifade etti.

 “Önümüzdeki yıl çalışma hayatı açı-
sından da Türkiye açısından da çok 
önemli tartışmalara gebe” diyen Yalçın, 
“Türkiye’nin siyasal zemindeki tartışması 
seçimler olacaktır. Önümüzdeki yıl yapıla-
cak olan çalışmaların, sosyal maliyet üret-

memesi açısından, ortak aklın işletildiği, 
istişarelerin yapıldığı ve tarafların fikirleri 
alınarak planların hayata geçirildiği bir ze-
minde yapılması gerekir. Bu konudaki uya-
rılarımıza devam edeceğiz. Çalışma haya-
tına ilişkin de fikirlerimizi beyan edeceğiz. 
Önümüzdeki yılda en kıymetli yapılacak iş, 
kamunun yapılandırılması noktasında liya-
kat temelli bir sistemin oluşturulmasıdır. 
Kamu görevlisi alımlarında öncelik liyakat 
olmalıdır” şeklinde konuştu.Toplantıda 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların yönetim 
kurulu üyeleri de konuşmalarıyla katkıda 
bulundu.

Memur-Sen üyelerinin alışverişlerinde 
faydalanacağı Motif Kart da toplantının 
gündem maddelerindendi. Kart çalışması-
nın sona gelindiği vurgulandı ve çok yakın-
da hizmete gireceği belirtildi.

Toplantıda Memur-Sen Konfederasyo-nu’nun yeni 
hizmet binasına ilişkin Genel Başkan Yardımcımız 

Mustafa Örnek de bilgi paylaşımında bulundu.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısında Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Hazır Bulundu.
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Ağrı, Ankara 1 Nolu,  Ankara 2 Nolu, Antalya, 

Ardahan, Batman, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzu-
rum, Gaziantep, İzmir 2 Nolu, Kars, Konya, Mer-

sin, Rize, Sakarya, Samsun, Tokat ve Yalova Şube-
lerimizin İl Divan Kurulu Toplantıları yapıldı. 
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Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan 

Yardımcımız Kemal Çırak'la birlikte Ankara 1 No’lu Şu-
bemizin İl Divan Toplantısına katıldı. Toplantıya ayrıca 
Memur-Sen Onursal Genel Başkanı ve AK Parti Millet-
vekili, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu da katıldı.

ANKARA 1 NOLU ŞUBE

Mersin Şube Başkanlığımız tarafından düzenle-
nen İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Vekilimiz Se-
mih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcımız Abdülaziz 
Aslan katıldı.

MERSİN ŞUBE
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Yardımcımız Kemal Çırak’la birlikte, Ağrı şubemizin İl 
Divan Kurulu toplantısına katıldı. 

AĞRI ŞUBE
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Yardımcımız Kemal Çırak’la birlikte, Ağrı şubemizin İl Yardımcımız Kemal Çırak’la birlikte, Ağrı şubemizin İl Yardımcımız Kemal Çırak’la birlikte, Ağrı şubemizin İl Yardımcımız Kemal Çırak’la birlikte, Ağrı şubemizin İl 

Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu 
toplantısına Genel Başkanımız Metin Memiş ve Ge-
nel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak katıldı.

ARDAHAN ŞUBE
Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu 

toplantısına Genel Başkanımız Metin Memiş ve Getoplantısına Genel Başkanımız Metin Memiş ve Getoplantısına Genel Başkanımız Metin Memiş ve Ge
nel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak katıldı.nel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak katıldı.nel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak katıldı.

Genel Başkanımız Metin Memiş, Bingöl Şubemi-
zin İl Divan Kurulu toplantısına katıldı.

BİNGÖL ŞUBE
Genel Başkanımız Metin Memiş, Bingöl ŞubemiGenel Başkanımız Metin Memiş, Bingöl ŞubemiGenel Başkanımız Metin Memiş, Bingöl ŞubemiGenel Başkanımız Metin Memiş, Bingöl ŞubemiGenel Başkanımız Metin Memiş, Bingöl ŞubemiGenel Başkanımız Metin Memiş, Bingöl Şubemi--

Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak Çorum Şu-
bemizin İl Divan Kurulu Toplantısına katıldı.

ÇORUM ŞUBE

Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli 
Şubemizin İl Divan Kurulu Toplantısına katıldı. 

Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu Ardahan Şubemizin düzenlediği İl Divan Kurulu 
toplantısına Genel Başkanımız Metin Memiş ve Getoplantısına Genel Başkanımız Metin Memiş ve Ge--

Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli 
DENİZLİ ŞUBE

Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan 
Yardımcımız İdris Baykan’la birlikte Samsun Şubemi-
zin İl Divan Kurulu Toplantısına katıldı.

SAMSUN ŞUBE

Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz 
tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz Genel Başkanımız Metin Memiş, Tokat Şubemiz 
TOKAT ŞUBE
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dikamızın çalışmaları değerlendirilirken sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına yönelik 
istişareler gerçekleştirildi. İl Divan Toplantıları-

na katılan Sendikamızın Genel Merkez Yönetimi 
şubelerimizin taleplerini ve görüşlerini alarak ge-
rekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.Şubelerimizin İl Divan Kurulları GerçekleştirildiŞubelerimizin İl Divan Kurulları GerçekleştirildiŞubelerimizin İl Divan Kurulları GerçekleştirildiŞubelerimizin İl Divan Kurulları Gerçekleştirildi

Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımızın düzenlediği 
İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Vekilimiz Semih 
Durmuş ve Genel Başkan Yardımcımız İdris Baykan 
katıldı.

ANKARA 2 NOLU ŞUBE

Genel Başkanımız Memiş, Erzurum Şubemizin 
Sarıkamış’ta düzenlediği İl Divan Kurulu toplantısına 
katıldı.

ERZURUM ŞUBE

Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, Him-
met Bayar ve Mustafa Örnek, Yalova Şubemizin İl Di-
van Kurulu Toplantısına katıldı.

YALOVA ŞUBE
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Genel Başkanımız Metin Memiş Antalya Şube 

Başkanlığımız tarafından düzenlenen İl Divan 
Toplantısı’na katıldı. 

ANTALYA ŞUBE

Genel Başkan Yardımcımız İdris Baykan Rize 
Şube Başkanlığımız tarafından düzenlenen İl Divan 
Toplantısı’na katıldı. 

RİZE ŞUBE

Genel Başkanımız Metin Memiş Antalya Şube Genel Başkanımız Metin Memiş Antalya Şube Genel Başkanımız Metin Memiş Antalya Şube Genel Başkanımız Metin Memiş Antalya Şube Genel Başkanımız Metin Memiş Antalya Şube Genel Başkanımız Metin Memiş Antalya Şube 
Başkanlığımız tarafından düzenlenen İl Divan Başkanlığımız tarafından düzenlenen İl Divan Başkanlığımız tarafından düzenlenen İl Divan Başkanlığımız tarafından düzenlenen İl Divan 

Batman Şube Başkanlığımız tarafından düzenle-
nen İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Yardımcıları-
mız Himmet Bayar ve Mustafa Örnek katıldı.

BATMAN ŞUBE

Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, HimGenel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, Him
met Bayar ve Mustafa Örnek, Yalova Şubemizin İl Dimet Bayar ve Mustafa Örnek, Yalova Şubemizin İl Dimet Bayar ve Mustafa Örnek, Yalova Şubemizin İl Di
van Kurulu Toplantısına katıldı.van Kurulu Toplantısına katıldı.van Kurulu Toplantısına katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek, Sakar-
ya Şubemizin İl Divan Kurulu Toplantısına katıldı.

SAKARYA ŞUBE

Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımızın düzenlediği Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımızın düzenlediği Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımızın düzenlediği Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımızın düzenlediği Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımızın düzenlediği Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımızın düzenlediği 
İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Vekilimiz Semih İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Vekilimiz Semih İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Vekilimiz Semih 
Durmuş ve Genel Başkan Yardımcımız İdris Baykan Durmuş ve Genel Başkan Yardımcımız İdris Baykan Durmuş ve Genel Başkan Yardımcımız İdris Baykan 

Batman Şube Başkanlığımız tarafından düzenleBatman Şube Başkanlığımız tarafından düzenleBatman Şube Başkanlığımız tarafından düzenleBatman Şube Başkanlığımız tarafından düzenleBatman Şube Başkanlığımız tarafından düzenleBatman Şube Başkanlığımız tarafından düzenle
nen İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Yardımcılarınen İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Yardımcılarınen İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Yardımcılarınen İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Yardımcılarınen İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Yardımcıları
mız Himmet Bayar ve Mustafa Örnek katıldı.mız Himmet Bayar ve Mustafa Örnek katıldı.mız Himmet Bayar ve Mustafa Örnek katıldı.mız Himmet Bayar ve Mustafa Örnek katıldı.mız Himmet Bayar ve Mustafa Örnek katıldı.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Başkan 
Yardımcımız Kemal Çırak Kars şubemizin İl Divan Ku-
rulu toplantısına katıldı. 

KARS ŞUBE

Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Kemal Çırak, Himmet Bayar ve Mus-
tafa Örnek ile birlikte Konya Şubemizin İl Divan Top-
lantısına katıldı. 

Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, HimGenel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, HimGenel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, Him-
met Bayar ve Mustafa Örnek, Yalova Şubemizin İl Dimet Bayar ve Mustafa Örnek, Yalova Şubemizin İl Dimet Bayar ve Mustafa Örnek, Yalova Şubemizin İl Di--

Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan 
KONYA ŞUBE

Sarıkamış’ta düzenlediği İl Divan Kurulu toplantısına Sarıkamış’ta düzenlediği İl Divan Kurulu toplantısına Sarıkamış’ta düzenlediği İl Divan Kurulu toplantısına 
katıldı.katıldı.



24 MART 201824 MART 2018Teşkilat Eğitim Toplantılarımızı Gerçekleştirdik

Sendikamız tarafından düzenlenen Teşkilat Eğitim Toplantıları 4 ayrı grupta tamam-
landı. İlk 2 grup toplantılarımız Alanya’da gerçekleşirken 3. ve 4. grup toplantılarımız 
Kızılcahamam’da yapıldı.

1. Grup Eğitim Toplantısı
Alanya

2. Grup Eğitim Toplantısı
Alanya

Teşkilat eğitim toplantılarında konuşan 
Genel Başkanımız Metin Memiş, Memur-
Sen ve Sağlık-Sen olarak her alanda öncü ol-
mamız gerektiğini söyledi. Milli şuur ve me-
deniyet mefkuresinin zor zamanlarda ortaya 
çıkan hasletler olarak kalmaması gerektiğini 
söyleyen Memiş, bu hasletlerin toplumsal 
hayatın bütün alanlarında öncü bir düşünce 
olarak varlığını hissettirmesi gerektiğini kay-
detti. 

MEMİŞ: HAK MÜCADELESİNİ 
SORUMLULUK ŞUURUYLA YAPIYORUZ

Memur-Sen ve Sağlık-Sen hareketinin 
güçlü teşkilatı ve bir milyonu aşan üyesiyle 
milli şuurun en güçlü savunucusu olduğunu 
söyleyen Memiş, “Çalışma hayatında, eği-
timde, sosyal hayatta, millet tasavvurunun, 
farklılıkları zenginlik sayan milli kültürün, 
sosyal adaletin, toplumsal dayanışma iklimi-

nin hakim olması için öncü olmalıyız.” şeklin-
de konuştu.

Hizmet kolumuzda emeğimizle, hak mü-
cadelemizle yolumuza devam ederken, bize 
yakışanın bu temel ilkelerle hareket etmek 
olduğunu söyleyen Memiş, hak mücadelesi-
ni; sorumluluk şuuruyla birlikte ele alıp, hik-
met, adalet, iffet ve şecaat üzerine üzerine 
inşa ettiğimizi ifade etti. Bunların bütünü-
nün erdemli insanı, erdemli bir hayatı orta-
ya çıkardığını söyleyen Metin Memiş, emek 
mücadelemizi de, egemenlik mücadelemizi 
de, kültür ve medeniyet mücadelemizi de 
bu anlayış çerçevesinde yürütme gayreti 
içinde olduğumuzu dile getirdi. Bu anlayışın 
Memur-Sen’in kuruluşundan bu güne böyle 
devam ettiğini belirten Memiş, bugüne ka-
dar emanetini yüklendiğimiz çalışanlarımızın 
hak mücadelesinde hiçbir zaman geri adım 

atmadığımızı vurguladı.

Sendikal kazanımlarımızın sadece sonuç 
olmadığını, üstün ve kararlı mücadelelerin 
yaşandığı bir süreç olduğuna dikkat çeken 
Memiş, esas olanın mücadele azminin kay-
bolmaması olduğunu kaydetti.

KADRO, YIPRANMA PAYI, ADALETSİZ 
DÖNER SERMAYE SİSTEMİNİN 
DEĞİŞMESİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK

4/C’lilerin 4/B’ye alınmasının Memur-
Sen’in bir talebi olduğunu söyleyen Memiş, 
taşeronlara kadro verilmesi sürecinde vekil 
ebe hemşire, kamu dışı ASE ve ASPB’deki 
ek ders karşılığı çalışanların kadroya dahil 
edilmemesinin kabul edilemez olduğunu, 
bunun mücadelesini vermeye devam edece-
ğimizi dile getirdi.

Yıpranma payının bütün sağlık çalışanla-
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rını kapsayacak şekilde yasalaşması gerek-
tiğini de söyleyen Genel Başkanımız Me-
miş, “Sözünü Cumhurbaşkanımızın verdiği 
yıpranma payı, maalesef eski Türkiye’den 
kalma bürokratik oligarşi yüzünden gecikti. 
2018’de bunun hayata geçmesini sağlayacak 
bir sürecin içindeyiz. Bizim isteğimiz yıpran-
ma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsa-
yacak şekilde hayata geçmesidir” dedi.

Sağlık çalışanlarının tamamının memnun 
olmadığı adaletsiz döner sermaye sistemi-
ni de eleştiren Memiş, bütün çalışanların 
emeğinin karşılığını aldığı bir sisteme acilen 
geçilmesi gerektiğini belirtti. Çalışan moti-
vasyonunu artıracak döner sermayenin mo-
tivasyon azaltıcı noktaya geldiğine değinen 
Metin Memiş, mevcut sistemin çalışma ba-
rışını da bozduğunu kaydetti. Sağlık çalışan-
larının büyük bir özveriyle çalıştığını ve yıp-
randığını söyleyen Memiş, yeni istihdamlar 

sağlanarak iş yükünün hafifletilmesi gerekti-
ğini belirtti.

ŞİDDET SONA ERMELİ
Sağlıkta şiddetin de mutlaka sona erme-

si gerektiğini söyleyen Memiş, “Yapılacak 
yasal düzenlemelerle şiddet uygulayanların 
tutuklu yargılanmasının sağlanmalıdır. Yine 
şiddet uygulayan kişilerin sağlık harcama-
ları bir süreliğine ki bizim önerimiz 6 aydır; 
SGK tarafından ödenmesin ve bu kişilerden 
alınsın. Bu tür caydırıcı tedbirlerin mutlaka 
hayata geçmesi gerekmektedir. Hastanelerin 
güvenlik önlemleri de artırılmalı, girişlerde 
mutlaka x-ray cihazları bulundurulmalıdır” 
şeklinde konuştu.

YETENEKLİ VE DONANIMLI BİR TEŞKİLAT 
OLMAZSA OLMAZIMIZ

Kurumsal kültürümüz içinde eğitim prog-

r a m l a r ı m ı z a 
her zaman çok 
büyük önem 
verdiğimizi de 
belirten Memiş, 
yetenekli ve do-
nanımlı bir teş-
kilatın olmazsa 
olmazımız oldu-
ğunu, Sağlık-Sen, 
mefkuresinin her 
zaman; bilginin, 
hikmetin ışığında 
yetişmiş kadrolar 
istediğini kay-
detti. »
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YALÇIN: SENDİKACILIĞI ÇAĞI 
KURTARMANIN EYLEMİ GÖRDÜK

3. Grup Teşkilat Eğitim Toplantımızda ko-
nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ise Memur-Sen’in sendikacılıkta bir çığır aç-
tığını söyledi. Kurucu Genel Başkanımız Mer-
hum Mehmet Akif İnan’ın sendikacılığı ‘çağı 
kurtarmanın bir eylemi’ olarak tanımladığını 
hatırlatan Yalçın, “Allah’a hamd olsun. Bugün 
sabah, Memur-Sen’in mayasını çalmış, yedi 
güzel adamdan biri, düşünce, fikir ve aksiyon 
adamı Merhum Mehmet Akif İnan’ın adına 
kurduğumuz vakfımızın açılışını Başbakanı-
mız, bakanlarımız, siyasi partilerimizin genel 
başkanları ile birlikte açtık. Şu anda Sağlık-
Sen’in teşkilat eğitimi toplantısının açılışına 
katıldığımız bu salonda, az önce de Memur-
Sen’in uluslararası bir sempozyumunun açı-
lışını yaptık. Bir günde üç program, Allah’a 
hamd olsun. Memur-Sen her alanda, her 
kolda çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde ko-
nuştu.

Sağlık-Sen’in, Memur-Sen ailesinin en 
büyük teşkilatlarından biri olduğunu söy-
leyen Yalçın, teşkilat eğitimlerinin sendikal 
bilinç ve anlayışa katkı sunacağına inandığını 

belirtti. Memur-Sen olarak sendikacılığı dar 
bir alana, ücret boyutuna hapsetmediğimi-
zi söyleyen Yalçın, ülkemiz, milletimiz, İslam 
dünyasındaki mağdur ve mazlumların yanı 
sıra dünya mazlumlarının da sesi olduğumu-
zu ifade etti. Teşkilatın ve temsilcilerin, sen-
dikanın uç beyleri olduğunu söyleyen Yalçın, 
“Sizler bulunduğunuz kurumlarda Memur-
Sen’i, Sağlık-Sen’i temsil ediyorsunuz. Bu 

davanın uç beylerisiniz. Çağı kurtarmanın 
eyleminde hepimize büyük sorumluluk dü-
şüyor. Bu teşkilat toplantıları bilincimizi ar-
tırmamız, heyecanımızı tazelememiz için bir 
fırsattır. Bu toplantıların düzenlenmesinde 
emeği geçen başta genel başkan, genel mer-
kez yönetim kurulu ile katılımınızdan dolayı 
da siz şube başkanlarımıza, uç beylerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.

Alanya’da düzenlediğimiz 1. Grup Teş-
kilat Eğitim Toplantısında AK Parti İstanbul 
Milletvekili Metin Külünk, ‘Yerlilik ve Mil-
lilik’ konulu konferansta konuştu.  İslam İş-
birliği Teşkilatı’nın İstanbul’da aldığı “Doğu 
K u d ü s ’ ü n 
F i l i s t i n ’ i n 
başkenti ol-
ması” kararı-
nın tarihi bir 
adım oldu-
ğunu işaret 
eden Metin 
Külünk, “Son 
yüzyılın ‘one 

minute’dan sonra, ‘dünya 5’ten büyüktür’den 
sonra yani bir iddianın, dünyanın güç merke-
zine yönelik en kökten itirazın ete ve kemiğe 
büründüğü gündür bugün” dedi. 

2. Grup Teşkilat Eğitim Toplantımızda ise 
Gazeteci, Yazar Yusuf Kaplan, ‘Küresel Kriz 
ve Medeniyet Fikri’ konusunda konferans 
verdi. İslâm dünyasının, tarihinin en zorlu 
dönemini yaşadığını aktaran Yusuf Kaplan, 

Türk iye’nin 
ve diğer İs-
lam ülkele-
rinin kendi 
m e d e n i y e t 
modelini ge-
liştirme çabası 
içinde olması 
gerektiği be-
lirtti.

Külünk, “Son 
yüzyılın ‘one 

içinde olması 
gerektiği be
lirtti.

Metin KÜLÜNK
İstanbul Milletvekili

Yusuf KAPLAN
Gazeteci - Yazar

1. ve 2. Grup Teşkilat Eğitim Toplantılarımız 
Alanya'da Gerçekleşti

»
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Kızılcahamam’da gerçekleştirdiğimiz Teşkilat Eğitim Toplantımızda Kamu De-
netçiliği Kurumu Başkanı Avukat Şeref Malkoç konferans verdi. Kamu Denetçi-
liği Kurumu (Ombudsmanlık) hakkında da bilgi veren Malkoç, vatandaşların 
kamu kurumlarıyla ilgili şikâyetlerinde, yargı yoluna gitmeden Kamu Denetçiliği 
Kurumu’na başvurulabileceğini söyledi.

Şeref MALKOÇ
Kamu Başdenetçisi

Eğitim Programlarımızda Ge-
nel Başkan Yardımcımız Musta-
fa Örnek; Sendikal Mevzuat ve 
Bakanlık Uygulamaları, Doç. Dr. 
Mehmet M. Özaydın; Değerler 
Sendikacılığı ve Saha Uygulama-
ları, Eğitimci Rahim Aladağ; Stres 
Yönetimi, Gelişim Uzmanı Mu-
hammet Alpkent; Proaktif İnsan 
Modeli ve Motivasyon, Çalışma 
Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin; 
Kamuda Etkili Sendikacılık ve 
Temsil, Eğitimci Mahmut Satılış 
da Farkındalık ve Değerlerimiz 
konusunda sunumlar gerçekleş-
tirdi.

Eğitimlerin ardından gerçek-
leştirdiğimiz elektronik sınavla 
birlikte dereceye giren katılımcıla-
ra ödüller verildi. 

Mustafa ÖRNEK
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN

Mahmut SATILIŞ
Eğitimci

Tarkan ZENGİN
Çalışma Hayatı Uzmanı

Muhammed ALPKENT
Gelişim Uzmanı

Rahim ALADAĞ
Eğitimci

Serdar Tuncer  ve 
ekibi şiir dinletisi ile 
programımıza renk 

kattı.

Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın'ın Değerler Sendikacılığı ve Saha 
Uygulamaları sunumunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi 

tiyatro ekibi, skeçlerle programa katkıda bulundu.

Kızılcahamam’daki Toplantılarla 
Teşkilat Eğitim Toplantılarımız Tamamlandı
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Memur-Sen Kadınlar 
Komisyonu 
Teşkilat Eğitim 
Programı 
Gerçekleştirildi 

Memur-Sen Kadın Komisyonları 
Teşkilat Eğitim Programı, Ankara’da 
yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Ve-
kili ve sendikamız Genel Başkanı Metin 
Memiş, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Habibe Öçal, sendikamız Kadınlar 
Komisyonu Burcu Gülcan’ın da katıldığı 
program iki gün sürdü.

SAĞLIK-SEN TEŞKİLATLARI BULUŞTU
Memur-Sen Kadın Komisyonları Teşkilat 
Eğitim Programı’nın ardından Genel Baş-
kanımız Metin Memiş ve Kadınlar Komisyo-
numuz, şubelerimizin Kadınlar Komisyonu 
yönetimleriyle bir araya geldi. Toplantıda 
konuşan Genel Başkanımız Metin Memiş, 
sendikamızın üyelerinin ve hizmet kolu 
çalışanlarının yüzde 60’ını kadınların oluş-
turduğunu ifade ederek kadınların çalışma 
hayatında daha çok yönetim kademelerin-
de görev almaları için mücadele vermesi 
gerektiğini ifade etti. Kadınların iş gücü-
ne katılmasının memnuniyet vermesine 
karşın, iş hayatına girdiklerinde mobbing, 
taciz, ağır çalışma şartları gibi sorunların 
karşılarına çıktığını ifade eden Memiş, “Bu 
bağlamda kadınlarımızın çalışma hayatına 
teşvik edilmesi kadar, çalışma hayatındaki 
kadınlarımızın da sorunlarının giderilmesi-
ni de önemsemeliyiz.” dedi.  

Kadınlar Komisyonu Başkanımız Burcu Gül-
can ise sendikamızın kadın teşkilatlarının 
81 ilde örgütlenmesi için bu tür toplantı-
ların büyük bir önem taşıdığını ifade etti. 
Sağlık-Sen olarak bütün şubelerde Kadın 
Komisyonları'nın oluşturulması için tüm 
hızıyla çalışmalara devam ettiklerini ifa-
de eden Gülcan böylelikle kadın istihdam 
oranının en fazla olduğu sağlık ve sosyal 
hizmetler iş kolunda, kadın çalışanların var 
olan talep ve sorunlarını daha hızlı çözüme 

kavuşturmak iste-
diklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Halkla 
İlişkiler Daire Başkanı Tol-

ga Akkuş, toplantının ardından Ka-
dınlar Komisyonu teşkilatımıza sos-
yal medya eğitimi verdi.

Teşkilat Eğitim Programı, Ankara’da 
yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Ve

diklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Halkla 

Vekil Ebe ve Hemşirelerden 
Sağlık-Sen’e Ziyaret 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve-
kil ebe ve hemşireler Genel Başkanımız 
Metin Memiş’i ziyaret etti. Sorunlarını 
ve kadro taleplerini ileten vekil ebe ve 
hemşireler, Türkiye genelinde meslektaş-
ları tarafından yazılan dilekçeleri Sağlık 
Bakanlığı’na ulaştırılmak üzere Genel Baş-
kanımız Memiş’e teslim etti.  

Vekil ebe ve hemşirelerin meslektaşları 
ile aynı şartlara sahip olması gerektiğini 
ifade eden Metin Memiş, maaş ve özlük 
hakları kapsamında adaletin sağlanması 
için vekil ebe ve hemşirelere kadro veril-
mesi gerektiğini söyledi. Sağlık-Sen olarak 
her platformda vekil ebe ve hemşirelerin 
kadro hakkını gündeme getirdiğimizi ak-
taran Memiş, “Hemşirenin ve ebenin ve-
kili olmaz, aslı olur" dedi. “Arkadaşlarımız 
yıllardan beri bu hizmetleri sürdürüyorlar. 

Birçok haklarını elde ettik, kadroya geç-
meleri içinde çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz” diyen Memiş, “Kimsenin uğramadığı 
beldelerde, köylerde can siperane bir şe-
kilde sağlık hizmeti veren arkadaşlarımızın 
sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuş-
tu.

Tüm meslektaşlarını temsilen ziyarete gel-
diklerini belirten vekil ebe ve hemşireler 
kendilerinin asıl işi yaptıklarını belirterek 
tüm vekil ebe ve hemşirelerin kadroya ge-
çirilmesi gerektiğini söylediler. Türkiye ge-
nelinde sağlık evlerinde, köylerde hizmet 
veren meslektaşlarının yazdığı dilekçeleri 
Memiş’e ileten vekil ebe ve hemşireler 
kadro talepleri için sendikamızdan ve Ge-
nel Başkanımız Metin Memiş’ten destek 
istediklerini ifade ettiler.   
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STK ve Hareketlerinin 
Devletlerle Olan İlişkileri

STK ile devletler arasındaki temel bir fark vardır. Bu farkın gözden 
kaçırılmaması, unutulmaması gerekir. STK’lar devlet olmadıkları ve dev-
let yönetmedikleri için olayları milli ve ulusal çıkarlar zaviyesinde ele al-
mazlar. Doğaları gereği idealisttirler çünkü değerler manzumesi üzerinde 
hadiseleri analiz ederler, saf  ve duru bir bakışları olur, analizlerine çıkar 
karışmamıştır, tahlilleri saf  ve paktır.

Ancak bütün STK ve hareketlerinin, çıkar ilişkilerinden uzak dur-
duğunu iddia edemeyiz. Devletlerle karşılıklı çıkar ilişkisine giren yapılar 
kuşkusuz sözü edilen ideali ve duruluğu yitirir.  Zaten çıkar ilişkisine karış-
mış STK’ların söylemleri ve icraatları bu durumu ele verir. 

Devletlerle çıkar ilişkisi kuran STK lar bu ilişkiler sayesinde istikbal 
bulabilirler. Aldıkları destek ile güçlerini, etkinliklerini bir kaç kat arttıra-
bilirler, itibarları yükselebilir, güç ve güçlenme açısından başarılı bir profil 
görüntüsü verebilirler. Bu durum üye ve sempatizan sayısında önemli bir 
artışa sebep olabilir. Bütün bu kazanımlar bir STK ve hareket için istikbal 
hükmündedir ama neye karşılık? Elbette ki istiklalinin yitirilmesine kar-
şılık. Devletler ile çıkar ilişkisi geliştiren bir hareket artık birçok konuda 
inandığını değil, inanmadığını savunmak durumunda kalabilirler. İnan-
dıklarının yanında inanmadıklarını icra etmeyi maslahat ile izah etme du-
rumuna düşebilirler. Bağımsız özgün ve inandığı değerlerden neşet eden 
politikalar üretemez ve savunamaz.

Milli ve ulusal çıkar zaviyesinden bakmak ve buna göre politika belir-
lemek devlet olmanın doğasının gereğidir. Daha iyimser bir tabirle sorum-
lulukların gereğidir. Devletlerin sorumluluğu ile STK’ların sorumluluğu 
birbirinden önemli ölçüde fark ettiğine göre bu ikisi arasında yaklaşım 
farkının olması da doğaldır. STK ile devletin nitelikleri ve üstlendikleri so-
rumluluklar arasındaki farkın mahiyeti STK’ların devletler ile çıkar ilişkisi 
içine girmemesini gerektiriyor. 

STK’ların en temel belirleyici ve ayırt edici özelliği olaylara sadece 
ve sadece inandıkları değerler zaviyesinden bakmak ve güçlerinin yettiği-
ni yapmaktır. Devletlerin politikalarına eklemlenmiş STK’lar kaçınılmaz 
bir netice olarak bu temel özelliklerini büyük ölçüde yitirirler. STK’larda 
olaylara politik çıkar zaviyesinden bakarsa çıkar ile kirlenmemiş saf  de-
ğerler manzumesini haykıracak ve hatırlatacak kimler kalır geriye?

Devletlere ve devlet yöneticilerine hakkı kim söyleyecek o zaman?
Bütün STK’lar sultanların arkasında saf  tuttuğu zaman sultanlar 

karşısında hakkı haykıracak kim olacak?
STK’ların devletlerle ilişkisi; eleştiri, uyarı, ikaz, itiraz ve nasihat te-

melinde olmalıdır. STK’ların devletleri eleştirebilmesi onu ikaz edebilme-
si, onunla çıkar ilişkisine girmediği zaman mümkün olur.

STK’larla herhangi bir devlet arasında inanç, fikir ve ideal birliği 
veya yakınlığı olsa bile STK’ların devletlerle çıkar ilişkisinden uzak dur-
ması zaruridir. Çünkü ekseriyetle devletler zaman içerisinde fasid olur ve 
kendilerine bağlı STK’ları da ifsad eder.

STK’ların safiyettin muhafazası, asli görevlerini yerine getirebilmesi, 
devletlerin çıkar ilişkilerinden uzak durmasını gerektiriyor yoksa STK’lar 
artık inandığı hakkı haykıran bir yapı olmaktan uzaklaşır ve devletlerin 
kullandığı taşeron hükmüne girer. Kullanılan bir araç konumuna girmek, 
düşmek STK’lar için esef  verici bir durum olsa gerek. 

Memur-Sen ve Sağlık-Sen, oligarşik yapılara ve güç odaklarına da-
yanan, hizipçiliğe açık sendikal anlayışı eski Türkiye’den kalma diyerek 
elinin tersiyle itmiştir. Gücünü ve meşruiyetini sadece ve sadece üyele-
rinden ve değerlerinden alan erdemliler hareketi olarak birinci derecede 
korunması gerekenin istikbal değil istiklal olduğu ilkesini savunmuştur. 
Çünkü istiklalden mahrum bir istikbal ancak ve ancak zahiri ve dünyevi 
bir başarıya yol açabilir. Oysa istikbal, istiklal şartıyla güzeldir. İstiklalsiz 
bir istikbal STK’ları inhirafa sürükler, mensuplarının ahiretini tehlikeye 
atar, ikisi arasında bir tercih gerektiği zaman tereddütsüz istiklalden yana 
tercih koymak STK’ların şiarı olmalıdır. Bu yaklaşımı sergileyebilmek zor 
ama değerlidir düsturunu sergilemiştir.

İç ve dış meselelerdeki politik duruşlarını kendileri belirlemeliler ve 
inandıkları değerler manzumesi üzerinden tayin etmeliler, kararlarını 
bağımsız alabilmelidirler, inanmadıklarına hayır inandıklarına evet di-
yebilmelidirler. Bu iradeyi ve özgünlüğü de ancak devletlerden bağımsız 
yapılarını ve çıkar ilişkilerini korudukları zaman ortaya koyabilirler şiarını 
savunmuştur.

Kendi payımıza geçmişte olduğu gibi bu günde küresel ve bölgesel 
güçlerin çıkar eksenli siyasetlerine alet olmayacağımızı, devletlerin siya-
setlerine eklemlenmeyeceğimizi ilkesini savunarak Yüce Mevlâ’nın ken-
dilerine lütfettiği aklı ve düşünme gücünü kullanarak sorunlarını analiz 
eden söz ve siyaset araçlarıyla da o sorunlarını çözen erdemli insanlar 
olarak Türkiye sendikacılığında değişime ve dönüşüme öncülük ederek 
çığır açmıştır. 

Selam ve dua ile…

Abdülaziz ASLAN
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)

Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazarak, 
sağlık çalışanlarının tamamının mem-
nun olmadığı mevcut performans sis-
teminin acilen değiştirilmesini istedik. 

Döner sermaye sisteminin, sağ-
lıkta dönüşümün birinci aşamasında, 
artan iş yükü sebebiyle çalışanların 
motivasyonunu artırmak için hayata 
geçtiğini hatırlattığımız yazımızda, son 
dönemde artan maliyetler karşısında 
neredeyse hiç artmayan, sürekli dü-
şüş gösteren döner sermaye tutarları-
nın motivasyon azaltan bir uygulama-
ya dönüştüğünü vurguladık.

Yazımızda, mevcut döner sermaye 
sisteminden bütün sağlık çalışanları-
nın rahatsız olduğunu da belirterek, iş 
barışının bozulduğunu dile getirdik ve 
acilen sağlık çalışanlarının hak ettikle-
ri döner sermayeyi almalarını sağlaya-
cak yeni sistemin hayata geçirilmesini 
talep ettik.

Döner sermaye miktarlarının art-
mamasının sebeplerine de vurgu yap-
tığımız yazımızdı, “Hastanelerin ve di-
ğer sağlık kuruluşlarının maliyetleri ve 
giderleri sürekli artmaktayken, dağıtı-
labilir döner sermaye hesabının temel 
belirleyicisi SUT fiyatları yaklaşık 13 
yıldır hiç artmamıştır. Hekim dışındaki 
sağlık çalışanlarının neredeyse tama-
mı sabit üstü ek ödeme alamamak-

tadır. Sistemde acil ve köklü önlemler 
alınmazsa bir süre sonra hekimler bile 
sabit ek ödemeye mahkum olacaktır” 
dedik.

Söz konusu yazımızda, Danıştay’da 
kazandığımız dava sonucu dağıtılabi-
lir döner sermaye tutarının, toplam 
havuzun yüzde 46,5’ini oluşturması 
gerekirken, bakanlığın kendi kurum-
larına gönderdiği bir e-mail’de önceki 
oran olan yüzde 39,5’in bile dikkate 
alınmayıp, yüzde 39’dan yüksek bir 
orana imza atılmamasının istendiği-
ni, bunun sonucu olarak da Türkiye 
genelinde dağıtılabilir döner sermaye 
oranının yüzde35’lere kadar düştüğü-
nü belirttik.

Çalışanların neredeyse tamamının 
memnuniyetsiz olduğu döner serma-
ye sisteminde ivedilikle köklü değişik-
liklere gidilmesini talep ettiğimiz yazı-
mızda, dağıtılabilir döner tutarlarının 
altı ayda bir artırılması için mevzuat 
değişikliği yapılmasını istedik. 

Bu değişiklikler yapılana kadar dö-
ner sermaye komisyonları ve yönetici-
lerinin mali disiplini çalışanlar üzerin-
den sağlamamaları gerektiğine vurgu 
yaparak, döner sermaye tutarının en 
üst seviyeden değerlendirilmesinin 
hakkaniyetli bir davranış olacağını ifa-
de ettik.

Çalışanların Memnun Olmadığı
Performans Sistemi 

Değişmelidir 
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur 
Çalık, sağlık çalışanlarının beklediği yıp-
ranma payıyla ilgili düzenlemenin yakında 
TBMM’ye geleceğini söyledi. Çalık, Sağlık-
Sen Kadınlar Komisyonu tarafından düzen-
lenen Gelişen Türkiye, Güçlü Kadın çalışta-
yının açılışında konuyla ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş’in, yıpranma payı süreciyle ilgili söz-

lerine değinen Çalık, “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın bunca yıllık yol arkadaşı olarak 
söylüyorum; Cumhurbaşkanımızın verdiği 
söz yerine getirilir. Yıpranma payı konusun-
da da, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, 
başbakanımızın takibi ve Sağlık Bakanımızın 
ilgisiyle, yıpranma payı meclise geliyor. İn-
şallah bir aksama olmadan yerine getirile-
cek. Diğer güzel çalışmalar da var. Bunlar 
da sayın bakanlarımız tarafından sizlerle 

paylaşılacaktır” şeklinde konuştu. ‘Güçlü 
kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye olacaktır’ di-
yen Öznur Çalık, 16 yaşında, 15 yıldır iktidar 
olan bir parti olarak her alanda reformlar 
yaptıklarını, en büyük reformların ise sos-
yal güvenlik ve sağlıkta yaptıklarını ifade 
etti. Sağlık hizmetlerindeki memnuniyetin 
yüzde 74’e çıkmasının sağlık çalışanları sa-
yesinde olduğunu söyleyen Çalık, sağlık ça-
lışanlarına da teşekkür etti. 

Sendikamız Kadınlar Komisyonu tarafından organize edilen “Gelişen Türki-
ye, Güçlü Kadın” Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öz-
nur Çalık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, 
ASPB Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye 
Selva Çam ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öcal yanı sıra 
Kadınlar Komisyonu üyelerimiz programa katıldı.

Kadınlar 
Komisyonumuzdan
Gelişen Türkiye, Güçlü 
Kadın Çalıştayı
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MEMİŞ: YIPRANMA PAYINI ALINCAYA 
KADAR KONUŞACAĞIZ

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş 
ise konuşmasında, kadınların sendika içinde 
etkin şekilde yer alması amacıyla Kadınlar 
Komisyonu’nun oluşturduklarını söyledi. Ko-
misyonu sadece ismi olsun diye kurmadık-
larını söyleyen Memiş, komisyonun SASAM 
Enstitüsü ile birlikte başarılı çalışmalara imza 
atacağını ifade etti. Kadın çalışanların sorun-
larını tespit eden, çözüm önerileri geliştiren 
çalışmalar yapılacağını söyleyen Memiş, 
“Önümüzdeki ay uluslararası sağlık sendi-
kacıları toplantısına, kadın sendikacıları da 
davet ettik. Yine komisyonumuz kadınların 
liderlik beklentisine yönelik bir araştırma 
yaptı. Kalkınma Ajansı ile ortak bir proje ger-
çekleştireceğiz. 100 kadın çalışanımıza bu 
yönde eğitim vereceğiz” şeklinde konuştu. 

Yıpranma payı taleplerine de değinen 
Memiş, “Bu talebimiz karşılanana kadar her 

yerde konuşacağız, dile getireceğiz. Bürok-
ratik oligarşinin engellemesiyle mücadele 
ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın 5 yıllık hiz-
mete 1 yıl yıpranma payı sözünün yerde bı-
rakılmasını anlayamıyoruz. 14 Mart’ta Cum-
hurbaşkanımız bu sözünü tekrarladı; halen 
bakıyoruz bu konuda ciddi adımlar atılmıyor. 
Sağlıkçılık mesleği, onurlu bir meslektir. Ada-
letsiz döner sermaye olmak üzere, şiddetin 
önlenmesi olmak üzere, yetersiz isdihdamın 
giderilmesi ve yıpranma payının verilmesi 
konusunda sizin aracılığınızla sesimizi bir kez 
daha duyurmak istiyorum” dedi. 

YALÇIN: BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ 
KALDIRILMASINDA MEMUR-SEN ÖNCÜ 
OLDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 
konuşmasında, kamudaki başörtüsü ya-
sağının, Memur-Sen’in düzenlediği imza 
kampanyası ile sona erdiğini hatırlattı. 
Sağlık-Sen’in, önemli ve son derece heye-
can veren yeni bir atılım yaptığını söyleyen 

Yalçın, “Memur-Sen bir milyon üye sayısını 
aştı, kadın üye sayısı yarım milyonu geçti. 
Bundan sonra bu teşkilatın daha ileri gide-

bilmesi, kadınların teşkilatta yer almasına 
bağlıdır. Çalışma hayatı değişiyor. Hazırlık-
sız yakalanmamak için, nitelikli toplantılar 
yapmak, bize iyi bir yol haritası çıkaracaktır. 
Sağlık-Sen’in, sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanlarına yönelik, kadın gözüyle bakış ve so-
runların tespitine yönelik bu çalışmasını bu 
açıdan önemsiyorum” dedi. 

GÜLCAN: KADINLARIN MÜCADELESİNİ 
HAK MÜCADELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Burcu Gülcan da açılışta yaptığı konuşma-
da, kadınların mücadelesini HAK mücadelesi 
olarak gördüklerini söyledi. HAK’kın olduğu 
yerde Sağlık-Sen, HAK’kın arandığı yerde 1 
milyon üyesiyle büyük Memur-Sen ailesinin 
olduğunu söyleyen Gülcan, “Bizim için kadın 
umuttur. Başarıdır.  Diriliş ve direncin temsil-
cisidir. Kadın, Güçlü Türkiye yolculuğumuzda 
toplumu dönüştüren, milli iradeye istikamet 
verendir” şeklinde konuştu. »
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Kadının iş gücüne katılımı arttıkça so-
rumluluklarının artacağını söyleyen Gülcan, 
ailede, sosyal hayatta, çalışma hayatında ka-
dını destekleme amaçlı özellikle son yıllarda 
yaşanan gelişmeleri takdirle karşıladıklarını 
ifade etti. Sağlık sektörünün içinde kadın iş 
gücü uygulamasının yüksek olduğu sektör-
lerden biri olduğunu söyleyen Gülcan, “Sağ-
lık ve sosyal hizmetlerde çalışan kadınlar 
olarak; sağlık veya bakım hizmetine muhtaç 
insanlara, en iyi hizmeti sunuyoruz. Ancak 
insanımızın devletin şefkat elini hissettiği 
böyle bir alanda hizmet etmek, ruhen ve be-
denen üstün bir güç ve sorumluluk duygu-
su gerektiriyor. Bu alanda çalışan kadınları-
mızda mesleki saygınlık algısı, geleceğe dair 
umutlar, kreş sorununun  maalesef devam 
ediyor olması, yıpranma payının henüz so-
nuçlandırılmamış olması, istihdam yetersiz-
liği nedeniyle iş yükünün fazla olması kadın 
çalışanlarımızın gittikçe tükenmişlik yaşıyor 
olmasına neden olmaktadır” dedi. 

ÖCAL: EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK 
İSTİYORUZ

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başka-
nı Habibe Öcal ise konuşmasında, çalışma 
hayatında kadınlar olarak bir takım sorunlar 
olduğunu söyledi. Bu yönde atılan adımları 
önemsediklerini ancak yeterli görmedikleri-
ni söyleyen Öcal, “Emeğimizin karşılığını al-
mak istiyoruz, bu ülkenin çimentosu olmak-

tan da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz.

Bu ülkede sorumluluğumuzu bilmiş, ge-
rektiğinde elimizi değil, gövdemizi taşın al-
tına koymuş kadınlarız. Sağlık-Sen Kadınlar 
Komisyonu tarafından düzenlenen bu çalış-
tayı bu yönden önemsiyor ve teşekkür edi-
yoruz” şeklinde konuştu.

KATIRCIOĞLU: KADINLAR OLARAK 
GEÇMİŞTE ÇOK ACILAR YAŞADIK

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komis-
yonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu ise yaptığı konuş-
mada, ‘15 yıl öncesinde, biz kadınlar neler 
yaşamıştık, diye baktığımızda, yaşadığımız 
acıları hatırlıyoruz’ dedi. Yaşadığı acıları ken-
disinin bildiğini söyleyen Katırcıoğlu, başör-
tülü TBMM’de komisyon başkanı olarak yer 
almasının, AK Parti’nin yaptığı çalışmaların 
bir sonucu olduğunu kaydetti. Katırcıoğ-
lu, siyasetteki kadın temsil oranının yüzde 
4,4’den 14,7’ye, iş gücünde ise 2004’de 20,8 
olan temsil oranının yüzde 34,3’e kadar yük-
seldiğini kaydetti. 

YEĞİN: KADINLARIN LEHİNE YÖNELİK 
DÜZENLEMELER YAPTIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ba-
kan Yardımcısı Orhan Yeğin ise konuşmasın-
da endüstrinin gelişmesiyle, kadının çalışma 
hayatındaki yeriyle ilgili tartışmaların başla-
dığını belirtti. AK Parti hükümetiyle birlikte 
kadınlara yönelik çok ciddi çalışmalar yapıl-
dığını söyleyen Yeğin, yapılanların yeterlili-

ğinin tartışılabilir olduğuna dikkat çeken Ye-
ğin, “Ancak, yürüyen amacına ulaşır. Biz de 
yürüyoruz, amacımıza ulaşacağız” ifadelerini 
kullandı. 

KARABAY: SADECE EKONOMİK 
GÖSTERGELERLE MÜREFFEH TOPLUM 
OLUNMAZ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Mehmet Karabay da konuşma-
sında, kadının güçlü kılınmasının, bakanlık-
larının öncelikli hedefleri olduğunu, gelişen 
Türkiye’nin sadece ekonomiyle değil, birey-
lerin mutlu, ailelerin güçlü olmasıyla ola-
cağını dile getirdi. “Mereffeh toplumun te-
melinde kadını görüyoruz. Son yarı yüzyılda 
batının ortaya koyduğu değerlerde değil, ka-
dim medeniyet değerlerimizle bunu başar-
mak istiyoruz. Günün idraki, dünün kadim 
medeniyet değerlerini buluşturarak bunu 
yapabileceğimize inanıyorum” dedi. 



33MART 2018

Haberin detayı için 
Akıllı Telefonunuzdan 
kare kodu okutunuz

Haberin detayı için Haberin detayı için 
Akıllı Telefonunuzdan 
kare kodu okutunuz

Siyasette kadın, 
medyada kadın, örgütlen-

mede kadın ve çalışma hayatın-
da kadının yeri konularının konuşulduğu 
panele Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. 
Dr. Gonca Bayraktar Durgun moderatörlük 
yaptı. Panelde konuşmacı olarak TBMM 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başka-

nı Radiye Sezer Ka-
tırcıoğlu, ÇSGB Çalışma 

Genel Müdürü Nurcan Önder, 
Hak-İş Kadınlar Komitesi Başkanı Fat-

ma Yavuz ve Gazeteci/Yazar Nihal Bengisu 
Karaca yer aldı. Kadın emeğinin konuşul-
duğu panelin ardından program gerçek-
leştirilen 3 çalıştayla devam etti.  

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği 
ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Nesrin Çobanoğlu’nun moderatörlük 
yaptığı birinci çalıştay masasında İş ve Aile 
Hayatının Uyumlaştırılması Politikaları ko-
nusu ele alınırken Gazi Üniversitesi İİBF 

Dekan Yardımcısı, SASAM İş Gücü ve Sen-
dikal Haklar Direktörü Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın’ın moderatörlük yaptığı 
2. çalıştay masasında ise STK ve Sendikal 
Örgütlenmelerde Kadının Yeri konusu ele 
alındı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nazan Torun'un moderatörlük yaptığı 
3. çalıştay masasında ise Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Alanında Çalışan Kadın Sorunları 
konusu ele alındı. 

Çalıştayların son bulmasıyla birlikte 
Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel 
Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Ka-
dınlar Komisyonu Başkanı Burcu Gülcan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme 
toplantısıyla birlikte ‘Gelişen Türkiye Güçlü 
Kadın’ çalıştayımız son buldu.
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Elazığ Üniversite, Gümüşhane ve Tekirdağ Şubelerimizin ise Olağan Genel Kurulları yapıldı. Gümüşhane Şube 
Başkanımız Yunus Yılmaz, Tekirdağ Şube Başkanımız Hamza Öksüz ve Elazığ Üniversite Şube Başkanımız Mus-
tafa Yıldız Genel Kurullarda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.
MEMİŞ: TÜRKİYE, POLİTİKA 
BELİRLEYEN BİR ÜLKE 
HALİNE GELDİ

Genel Başkanımız Metin Me-
miş, Genel Başkan Yardımcıları-
mız Kemal Çırak ve İdris Baykan’la 
birlikte Gümüşhane Şubemizin 4. 
Olağan Kongresine katıldı. 

Programda konuşan Genel 
Başkanımız Metin Memiş, yıp-
ranma payı süreci hakkında bilgi 
verdi ve gündeme yönelik de-
ğerlendirmelerde bulundu. Son 
dönemde ABD’nin Filistin ve Ku-
düs üzerine oynadığı oyunlardan 
bahseden Memiş, “Türkiye eski-
den satrancı kenardan izleyen bir 
ülkeydi. Bölgemizde, sınırımızda 
oyunlar oynanıyordu, 10 binlerce 
kilometre öteden gelen ülkeler 
orada toprak paylaşma derdin-
deydi ama biz kenardan izliyor-
duk. Artık Suriye politikasında, 
sınır bölgemizdeki politikalarda 
Türkiye kenarda bekleyen bir 
ülke değil. Satrancı iyi oynayan, 
oyunları bozan, oyun kuran bir 
ülke haline geldi. Yine aynı şekil-
de, ülkemiz üzerinde de oyunlar 
oynanıyordu. 15 Temmuz darbe 
girişimi de bunlardan biridir. Mil-

letimiz darbeye karşı bir ve be-
raber oldu, milli iradesine sahip 
çıktı. Türkiye, artık üzerinde oyun 
oynanan değil, kurulan oyunları 
bozan, kendi politikalarını be-
lirleyen ve kabul ettiren bir ülke 
haline geldi” diye konuştu.

Gümüşhane Şube Başkanımız 
Yunus Yılmaz ise konuşmasında 
Gümüşhane’de bine yakın üye 
sayısıyla sendikacılığı alınların 
akıyla yaptıklarını belirterek, her 
zaman çalışanların taleplerinin, 
dertlerinin, sıkıntılarının her za-
man ve her zeminde takipçisi ola-
caklarını söyledi. Divan başkan-
lığını Genel Başkan Yardımcımız 
Kemal Çırak'ın yaptığı kongrede 
yapılan seçim sonucunda Yunus 
Yılmaz başkanlığındaki yönetim 
kuruluna Alptekin Giresunlu, 
Mehmet Toksoy, Caner Aktaş, 
Engin Karabulut, Derya Bayrak ve 
Cemil Ülker seçildi. Gümüşhane 
Şubemizin 4. Olağan Kongresine 
Bayburt Şube Başkanımız Fikret 
Lökoğlu, Erzurum Şube Başka-
nımız Abdullah Duman, Giresun 
Şube Başkanımız Kerim Süral ve 
Trabzon Şube Başkanımız İdris 
Aydın da katıldı.

DURMUŞ: MEHMETÇİĞİN 
ZAFERİ ŞİMDİDEN KUTLU 
OLSUN

Genel Başkan Vekilimiz Semih 
Durmuş ve Genel Başkan Yardım-
cımız İdris Baykan Tekirdağ Şube-
mizin 3. Olağan Genel Kuruluna 
katıldı. 

Burada konuşan Genel Baş-
kan Vekilimiz Semih Durmuş, 
Zeytin Dalı Harekatında şe-
hit olan güvenlik güçlerimize 
Allah'tan rahmet, Gazilerimize 
ise acil şifalar diledi. “Mehmetçi-
ğin zaferi şimdiden kutlu olsun” 
diyen Semih Durmuş, başta şe-

hitlerimizin ailesi olmak üzere 
tüm milletimize de baş sağlığı 
diledi. Memur-Sen'in toplu söz-
leşme yasası için vermiş olduğu 
mücadelenin büyük öneme sa-
hip olduğunu ifade eden Dur-
muş, “Eğer sendikalar olmasaydı 
bugün memurlar almış olduğu 
ücretlerin yüzde 30 daha düşü-
ğünü alacaklardı. Onun için sen-
dikal mücadele çok önemlidir, 
2009'da Memur-Sen olarak yet-
kiyi aldığımızda ilk madde olarak 
toplu görüşme yasasıyla masaya 
oturmayacağımızı belirttik. Toplu 
Sözleşme Yasası'nın çıkarılma-
sı için mücadele verdik ve 2010 
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ÇIRAK:  HASTANELER 5 
YILDIZLI OTEL KONSEPTİNDE 
HİZMET VERİYOR

Genel Başkan Yardımcıları-
mız Kemal Çırak ve Abdülaziz 
Aslan, Elazığ Üniversite Şube-
mizin 2. Olağan Genel Kuruluna 
katıldı. 

Elazığ Üniversite Şubemizin 
Genel Kurulunda konuşan Ge-
nel Başkan Yardımcı-
mız Kemal Çırak, sağlık 
alanında yaşanan ge-
lişmeler hakkında bilgi 
verdi. Sağlıkta son 14 

yılda devrim niteliğinde deği-
şikler olduğunu belirten Kemal 
Çırak, hasta memnuniyet oran-
larının yüzde 35’lerden yüzde 
76’lara yükselmesinin bunun en 
büyük kanıtı olduğunu dile ge-
tirdi. Hastanelerin neredeyse 5 
yıldızlı otel konseptinde hizmet 
vermeye başladığını ifade eden 
Çırak, “Ama bu hizmeti verirken 
de sağlık çalışanlarımız gerçek-
ten yıpranıyor. 7/24 nöbet esa-
sına göre sağlık çalışanları çok 
zor şartlar altında çalışılıyor ve 
hiçbir şeye aldırmadan hizmet 
vermeye devam ediyorlar” dedi.

ASLAN: DÖNER SERMAYE 
DAĞITIMI REVİZE EDİLMELİ

Toplantıda konuşan Genel 
Başkan Yardımcımız Abdülaziz 
Aslan ise performansa dayalı ek 

ödeme sisteminin Sağlık Bakan-
lığınca bir an önce revize edilip 
hayata geçirilmesi gerektiğini 
söyledi. Abdülaziz Aslan, döner 
sermayenin adil ve daha payla-
şımcı olması gerektiğini belir-
terek “Hekim dışı çalışanları da 
kapsayacak şekilde döner ser-
maye dağıtımı revize edilmeli” 
diye konuştu. Elazığ’ın sağlıkta 
belirli branşlarda tercih edilen 
bir il olduğunu hatırlatan As-
lan, birçok çevre ilden ve başta 
Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 
yurt dışından sağlık bulmak için 
Elazığ’a gelen birçok hastanın 
olduğunu belirtti.

Gerçekleşen Genel Kurulun 
ardından konuşan Şube Başka-
nımız Mustafa Yıldız, “Ne şart-
larda olursa olsun önce devle-
timizin ve milletimizin istikbalini 

daha sonra da bizlere inanan ve 
güvenen çalışanlarımızın hak 
ve menfaatlerini savunmanın 
öncelikli görevimiz olduğunun 
bilincindeyiz” şeklinde konuş-
tu. Genel Başkan Yardımcıları-
mız Kemal Çırak ve Abdülaziz 
Aslan’ın yanı sıra Genel Kurula 
Elazığ Belediye Başkan Yardım-
cısı Mahmut Varol, Elazığ Şube 

Başkanımız Mehmet 
Karataş ve Eğitim Bir-
Sen Şube Başkanı İbra-
him Bahşi de katıldı.

yılındaki referandumla birlikte 
toplu sözleşme hakkına kavuş-
tuk” şeklinde konuştu. 

Genel Başkan Yardımcımız 
İdris Baykan’ın Divan Başkanlı-
ğı yaptığı Genel Kurula Ak Parti 
Milletvekili Ayşe Doğan, Na-
mık Kemal Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Osman Şimşek, Kırık-
kale Şube Başkanımız Recep 
Akdoğan, İstanbul 1 Nolu Şube 
Başkanımız Durali Baki, Ankara 
2 Nolu Şube Başkanımız Erdal 

Bolatçı, Kırklareli Şube Başkanı 
Osman Uzun, Ankara Üniversi-
teler Şube Başkan Ercan Öztürk, 
Amasya Şube Başkanımız Recep 
Eliaçık, İstanbul Üniversite Şube 
Başkanımız İsmail Çor, Edirne 
Şube Başkanımız Erhan Turhan, 
Bursa Şube Başkanımız Gökhan 
Yünkül, Muğla Şube Başkanımız 
Yusuf Dural, Zonguldak Şube 
Başkanımız Mehmet Ali Kara, İz-
mir 1 Nolu Şube Başkanımız Öz-
gür Yıldırım, Karabük Şube Baş-

kanımız Selçuk Taşyapar, Bartın 
Şube Başkanımız Naci Durmuş, 
Ankara 6 Nolu Şube Başkanımız 

Umut Gümüşay, Memur-Sen İl 
Temsilcisi Ferruh Topuz ve siyasi 
parti temsilcileri katılım sağladı.

Şubelerimizin                                    Kurulları Gerçekleşti
yılındaki referandumla birlikte 
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Sendikamız Engelliler Komis-
yonu tarafından organize edilen 
“İnanıyorsan Engel Tanımazsın” 
Forumu Ankara’da gerçekleştiril-
di. Foruma Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mehmet Karabay, AK Parti Bursa 
Milletvekili Bennur Karaburun, 
ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı Önal 
İnaltekin, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Turizm Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, 
Memur-Sen Engelliler Komisyo-
nu Başkanı Elvan Uğurlu ve Am-
pute Futbol Milli Takımı Oyuncu-
su Fatih Şentürk katıldı.

Programın açılışında konu-
şan Genel Başkanımız Metin 

Memiş, engel-
liliğin haya-
tımızın her-
hangi bir 
dönemin-
de, her 
b i r i m i z i 
bir şekilde 
yakalayabi-
lecek ve asla 
kayıtsız kala-
mayacağımız bir 
olgu olduğunu söyledi. 
Bu doğrultuda gerçeklik üzerin-
de zihinlerimizi yoğunlaştırma-
mız gerektiğini söyleyen Metin 
Memiş, düşüncelerimize yeni 
ufuklar, yeni istikametler verme-
mizin önemine vurgu yaptı.

Sağlık-Sen 
olarak engel-

l i lerimizin 
ç a l ı ş m a 
şartların-
da yaşa-
dığı zor-
l u k l a r ı n , 

sıkıntıların 
ve taleplerin 

farkında oldu-
ğumuzu söyleyen 

Metin Memiş, “Bu ko-
nuda daha etkin, daha nitelikli 
çalışmalar ve analizler yaparak 
sendikal mücadelemizde yeni 
bir alan oluşturmayı arzu ettik” 
dedi. “Yaklaşık 6 ay önce teşki-
latlanmasına başladığımız Sağlık-

Sen Engelliler Komisyonumuzun 
bugün burada “inanç ve engel” 
bağlamındaki bu organizasyonu-
nu da son derece anlamlı bulu-
yor, bu çabalarından dolayı ar-
kadaşlarımızı tebrik ediyorum” 
diyen Memiş, “Bu vesileyle foru-
mumuzun güzel sonuçlar ortaya 
koymasını temenni ediyorum. 
Bildiğimiz kadarıyla, Kâinatın 
Efendisi, engelli sahabelerin da-
ima sosyal hayatın içinde kalma-
larını sağlamak amacıyla onların 
kabiliyetlerine uygun iş ve mes-
leklerde istihdamını sağlamış, 
hayatın akışı içinde aktif birer 
birey olarak yaşamlarını sürdür-
meleri için her türlü çabayı sarf 
etmiştir” şeklinde konuştu.

Engeller Sevgi, 
Sabır ve İnançla Aşılır

Sendikamız Engelliler Komisyonu tarafından organize edilen “İnanıyorsan Engel Tanımazsın” Forumu 
Ankara’da gerçekleştirildi. Foruma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ka-
rabay, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı Önal İnaltekin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Ba-
har, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Elvan Uğurlu ve Ampute Futbol Milli Takımı Oyuncusu 
Fatih Şentürk katıldı.
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KARABAY: ASIL ENGEL 
BEDENDE DEĞİL ZİHİNLERDE 
VE ZİHNİYETTE

Sağlık-Sen’in Engelliler Ko-
misyonu kurarak engellilere yö-
nelik çalışmalar yapmasının öne-
mine vurgu yapan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Karabay, engel-
lilerin toplum içindeki karşılaştı-
ğı zorlukları aşması için devletin 
devrim niteliğinde uygulamalar 
başlattığını ifade etti. "Engellile-
rin iş hayatına katılması, sosyal 
hayatta etkin olarak yer alması 
için önemli düzenlemeler yapıl-
dı" diyen Mehmet Karabay, “Son 
15 yılda ülkemizde engellilerin 
hayatın hemen her alanında hak 
ettikleri yeri alması noktasında 
adeta sessiz bir devrim gerçek-
leştirildi. Devletimiz engellilerin 
ve engelin bedende ve canda 
değil, zihinlerde ve zihniyette 
olduğunu, bunun toplumsal far-
kındalığı noktasında çok net ça-
lışmalar yaptı” şeklinde konuştu. 
Daha önce toplumda engellile-
rin adeta evlerinde kapalı kal-
dıklarını, saklandıklarını ancak 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğindeki milletin, 
evlatlarının bu durumuna artık 
"dur" dediğini belirten Karabay, 
engellilerin iş hayatına katılması, 
sosyal hayatta etkin olarak yer 

alması için Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin çok önemli düzenle-
meleri hayata geçirdiğine dikkat 
çekti.

ERGÜN: ÖNÜMÜZE KONULAN 
ENGELLERLE MÜCADELE 
EDİYORUZ

Engelliler Komisyonu Başka-
nımız Kemal Ergün ise bazıları-
mızın hayata doğuştan engelli 
başladığımız ancak birçoğumu-
zun insan eliyle bir engel sahibi 
olduğumuzu ifade etti. “Kimi-
lerimiz dikkatsiz bir sürücünün 
kurbanı olurken, kimilerimiz de 
yine insanın sebep olduğu kaza-
lar sonucu engelli oluyoruz” şek-
linde konuşan Kemal Ergün, “Bu 
nedenle engellilik yaşamın ama 
çoğunlukla insan eliyle gerçek-
leştirilen hataların, ihmallerin, 
dikkatsizliklerin bir sonucunu 
oluşturuyor. Engellerimizle ya-
şamaya çalışırken ise en büyük 
zorluğu ise karşımıza çıkartılan 
engelleri aşma konusunda yaşı-
yoruz” dedi. Tekerlekli sandal-
yenin geçemeyeceği rampalar-
la, yürüme yollarını kullanarak 
yürümeye çalışırken bozulan 
şeritlerle, yürüme bantlarına 
park eden arabalarla mücadele 
etmek zorunda kaldıklarını belir-
ten Ergün, “Ancak her şeye rağ-
men yaşamaya dair arzumuz ve 

başaracağımıza dair inancımız 
tamdır. Önümüzdeki engelle-
ri inanarak aşmaya çalışıyoruz. 
Sahip olduğumuz engellere ta-
kılmadan yaşayarak, toplumda 
var olmanın, doğuştan ya da 
sonradan kazandığımız bu en-
gellerin önümüzde birer engel 
olmadığını dünyaya kanıtlamak 
adına mücadele ediyoruz” diye 
konuştu.

“Yaşamak sadece nefes al-
mak değildir” diyen Ergün, “İler-
lemek sadece yürümek anlamı-
na gelmez. Notaları anlamak için 
duymanız gerekmez. Aydınlığı 
fark etmek için gözlere, birbiri-
nizi anlamak için sözlere ihtiya-
cınız yoktur” ifadelerini kullandı. 
Engellilerin yaşamda var oldu-
ğunu, üretebildiğini, kalpleriyle 
görüp, duyabildiğini söyleyen 
Ergün, “İnancımız, sabrımız, 
azmimiz ve sevgimiz ile birçok 
güçlüğü yendik. Ancak hala aş-
mamız gereken yollar var. İstek-
lerimiz ve hedeflerimiz büyük. 
Bu yolda sizler gibi güçlü yürek-
lerle birlikte ilerleyerek başarı-
ya ulaşacağımızdan ise şüphem 
yok. Bu noktada özellikle engelli 
kardeşlerimiz için gerçekleştirdi-
ği birçok düzenlemeden dolayı 
başta hükümetimize şükranları-
mızı sunuyorum” dedi. Engelin 

bedende ve akılda olmadığını 
kalpte olduğunu aktaran Ergün, 
sevginin, inancın ve sabrın oldu-
ğu yerde bütün engeller aşılaca-
ğını söyledi.

UĞURLU: ENGELLİLER 
SORUNUYLA TOPLUMSAL 
HAYATIN İÇERİSİNDE YER 
ALMAKTA

Memur-Sen Engelliler Komis-
yonu Başkanı Elvan Uğurlu ise 
konuşmasında Memur-Sen’in 
engellilere yönelik kazanımları-
nı anlattı. “Engellileri anlamak 
için onların yaşamına dokunmak 
gerekiyor” diyen Elvan Uğur-
lu, “Bugün, engellilikten ziyade 
engellenmekten kaynaklanan 
sorunlarla yüzleşmeliyiz. Ülke-
mizde on milyondan fazla engel-
li vatandaşımız çözüm bekleyen 
birçok sorunuyla toplumsal ha-
yatın içerisinde yer almaktadır” 
dedi. Uğurlu, “Engelli yoktur en-
geller vardır sloganıyla faaliyete 
başlayan Memur-Sen Engelliler 
Komisyonumuz, engellenmenin 
temel sebeplerini ortadan kal-
dırmayı kendine ilke edinmiştir. 
İki binli yıllardan sonra engelli 
vatandaşlarımız birçok kazanım 
elde etmiş, gerek kamu gerekse 
özel sektörde istihdam edilme 
imkânına kavuşmuştur” şeklinde 
konuştu. »
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KARABURUN: 
ASLA PES ETMEYİN

Hayatında yaşadığı zorluk-
lardan bahseden AK Parti Bursa 
Milletvekili Bennur Karaburun, 
kendisi gibi engelli olan insan-
lara asla pes etmemeleri tavsi-
yesinde bulundu. Gördüğü kök 
hücre tedavisiyle birlikte daha 
iyi bir durumda olduğunu akta-
ran Bennur Karaburun, özellikle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan büyük destek al-
dığını söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın kendisiyle milletve-
kili olmadan öncede sık sık gö-
rüştüğünü belirten Karaburun, 
Erdoğan’ın engelliler konusunda 
çok hassas davrandığını ve her 
zaman yardımcı olduğunu söy-
ledi.

BAHAR: ENGELLİLER 
AYRIMCILIK DEĞİL, EŞİT 

HAKLARINI İSTİYOR
Türkiye’nin ilk engelli dekanı 

olan Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ozan Bahar ise engellile-
rin akademik alanda yaşadıkları 
zorlukları anlattı. Özellikle eğitim 
görürken karşılaştıkları engeller 
nedeniyle birçok insanın eğitim 
hayatını noktaladığını belirten 
Prof. Dr. Ozan Bahar, engellilerin 
ayrıcalık istemediğini sadece her 
birey gibi yaşaması için şartların 
oluşturulmasını istediğini ifade 
etti. Kendisinin birçok şehirde 
programa katıldığını söyleyen 
Bahar, gittiği illerde engellilere 
yönelik uygulamaların olmadığı-
nı ve bu durumun kendisini çok 
zorladığını kaydetti. 

İNALTEKİN: DEVLETİMİZ 
ENGELLİLER LEHİNE DEVRİM 

YAPTI
Forumda konuşan ASPB En-

gelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin 
de devletin engellilere yönelik 
2006 yılında devrim yaptığını 
ve son 15 yılda engellilerin şart-
larının çok iyi duruma geldiğini 
söyledi. Engellilerin geçmişte 
sokağa çıkmakta zorlandığını 
aktaran Önal İnaltekin, özellikle 
engellilere yönelik son zamanda 
hayata geçen pozitif uygulama-
ların fayda sağladığını ifade etti. 
Evde bakım maaşının ailelerin 
üzerindeki maddi yükü aldığını 
kaydeden İnaltekin, engellilere 
yönelik uygulamalar da daha 
çok kat edilecek yolun olduğunu 
belirtti.

ŞENTÜRK: 
AZİMLİ VE 

KARARLI OLUN
Ampute Türkiye Milli Takı-

mıyla Avrupa Şampiyonu olan 
Ampute Futbol Milli Takımı 
Oyuncusu Fatih Şentürk ise en-
gellilerin spor yapmak istedikle-
rinde karşılaştıkları engelleri ve 
bu engelleri nasıl aşacaklarını 
anlattı. Engellilerin spor yapmak 
istiyorsa azimli ve karar olması 
gerektiğini söyleyen Fatih Şen-
türk, Ampute Türkiye Milli Takı-
mının Avrupa Şampiyonu olma-
sını da buna bağladı. Özellikle iş 
ve sporun bir arada git-
mesinin engelliler adına 
büyük zorluk olduğunu 
belirten Şentürk, kendi-
sinin de bu konuda zor-
landığını ifade etti.

PROGRAM FORUMLA 
DEVAM ETTİ

Konuşmaların ardından SASAM 
Sosyal Politikalar Direktörü Dr. Özcan 
Kars’ın moderetörlüğünü yaptığı “İna-
nıyorsan Engel Tanımazsın” Forumun-
da AK Parti Bursa Milletvekili Bennur 
Karaburun, ASPB Engelli ve Yaşlı Hiz-
metleri Genel Müdür Yardımcısı Önal 
İnaltekin, Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ozan Bahar ve Ampute Futbol Milli 
Takımı Oyuncusu Fatih Şentürk konuş-
malarını gerçekleştirdi.

Haberin detayı için 
Akıllı Telefonunuzdan 
kare kodu okutunuz
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Genel Başkanımız Metin Memiş, bir ko-
nuşma yaptı ve ‘Türkiye Sevdalısı Sağlık 
Çalışanları 14 Şubat 2018 Ankara Mitingi 
Deklarasyonu’nu okudu.  Sağlık alanında 
mücadele veren 42 sivil toplum kuruluşu 
olarak Mehmetçiğe ve Türkiye Devletine 
destek olmak için bir araya geldiğimizi ha-
tırlatan Metin Memiş,  Türkiye’nin yedi dü-
vele karşı adil bir dünyanın savaşını verdiği-
ni ifade etti. “Buradan, Ankara’dan, Sıhhiye 
Meydanı’ndan; canlarını hiçe sayarak, vatan-
millet sevdasıyla sahada bulunan kahraman 
Mehmetçiğe selam olsun diyoruz” diyen 
Metin Memiş, “Bizler, büyük ve acımasız bir 
planın yürütüldüğünün farkındayız. Bize diz 

çöktürdüklerinde bütün ümmetin, bütün 
mazlumların ümidinin kırılacağını biliyorlar. 
Bunun için yüzyıllardır her türlü entrikayı, 
terörün her türlüsünü ve bütün kirli kaynak-
larını seferber ediyorlar” dedi.

Bu milletin tarih boyunca asla diz çök-
mediğini söyleyen Memiş, “İhanet şebeke-
leri aracılığı ile bizi boğmak ve teslim almak 
isteyenler bilmiyorlar ki, “Türkiye, sadece 
Türkiye’ den ibaret değildir”. “İnsanı yaşat 
ki Devlet yaşasın” prensibini kendisine şiar 
edinmiş bir millet olarak; emperyalistlerin ve 
kan emicilerin hiçbir zaman anlayamayacağı 
bir şefkat ve merhametin yılmaz taşıyıcıları 
olarak bütün mazlumların, gözü yaşlı anne-

lerin, masum çocukların dualarının en başın-
da yer alıyoruz” şeklinde konuştu. 

“Şimdi de yine ülkemizin Sağlık çalışanları 
olarak; barışın,  huzurun ve dostluğumuzun 
bir nişanesi olması adına,  “Zeytin Dalı”nı 
tüm dünyaya uzatırken, tüm tehditlerin ve 
terör örgütlerinin yok olması pahasına yine 
“incire ve zeytine andolsun ki” gerekirse şe-
hadet şerbetini içmeye ve cennet-i ala’ ya 
ulaşmaya hazırız” şeklinde konuşan Memiş 
konuşmasına şöyle devam etti: “Ancak, biz-
ler ne dersek diyelim. Bilelim ki birileri söz-
de barış yanlısı görünerek emperyal kampa 
hizmet etmeye devam edecektir. Hendek 
terörü estirilirken, öğretmenler, sağlık çalı-

Sağlık çalışanları ve 42 meslek örgütü, Sağlık-Sen’in öncülüğünde, Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda ‘vatan 
sevgisi imandandır’ temasıyla bir araya geldi. Terörle mücadeleye destek amacıyla gerçekleştirilen 
programda, sağlık çalışanları ayrıca terörle mücadelede yer almak için Sağlık Bakanlığı’na dilekçe verdi.

Vatan Sevdalısı Sağlıkçılar 
Ankara’da Buluştu
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şanları katledilirken üç may-
munu oynayanlar ve hiç sesi 
çıkmayanlar şimdi hangi üst 
akla hizmet ederek konuşu-
yorlar ayan beyan ortadadır. 
Buradan terör sevici, terör 
destekçisi, terör dili kullanan 
ve her fırsatta ülkemizi dün-
yaya yalan yanlış şikâyet eden 
Tabipler Birliği’ne sesleniyo-
rum. Teröristler tarafından 
katledilen sivil vatandaşları-
mız ve Şehit edilen sağlık ça-
lışanlarımız, askerlerimiz, po-
lislerimiz için terör örgütünü 
hiç kınamadınız. Hastanelere PKK tarafından 
roket atılırken, ambulanslara kurşun sıkılır-
ken, sağlık çalışanlarımız şehit edilirken sesi-
nizi hiç çıkarmadınız da ülkemizi hedef alan 
PKK, PYD, YPG’li teröristlere karşı mücadele 
edildiği zaman mı bunu savaş gibi gösterip 
sözümona barış istiyorsunuz. Siz bu halinizle 
asla ama asla sağlık çalışanlarını, hekimleri 
temsil etmiyorsunuz. Siz terör örgütlerinin 
sözcülüğünü yapıyor ve onların taşeronlu-
ğuna soyunuyorsunuz.  Ama ne yaparsanız 

yapın sadece hıyanet içinde olur da daha 
fazlasını beceremezsiniz. Bu vatanı işgal et-
tiremezsiniz.”

Sırtını teröre dayayan siyasi partilere ses-
lenen Metin Memiş, “Siz sırtınızı sadece PKK, 
PYD, YPG’ ye değil aynı zamanda Emperyalist 
Amerika’ya, Siyonist İsrail’e ve Avrupa’nın 
terör sevici ülkelerine dayadınız ama gene 
olmadı, gene olmadı. Dayandığınız dağlar, 
ağababalarınız, sizi şımartan şarlatanlar bir 
bir rezil rüsva oluyor. Ne yaparsanız yapın 
amacınıza ulaşamayacaksınız. Bize diz çök-

türemeyeceksiniz” dedi. “Bu-
radan sağlık çalışanları olarak 
ülkemizle uğraşanlara meydan 
okuyoruz” şeklinde konuşan 
Memiş, “Yedi düvele, ülkemiz-
deki taşeronlarına, FETÖ’sün-
den DAEŞ’ine, teröristine, terör 
sevicisine, hainine, kalleşine, 
topuna meydan okuyoruz.  Ül-
kemiz için kin besleyen, aziz mil-
letimizin kötülüğünü isteyen, 
şehit analarının yüreğine düşen 
ateşle keyif bulan tüm kalleşle-
re lanet okuyoruz. Hepinize la-
net olsun. Hepinize lanet olsun. 
Hepinize lanet olsun! Bizler si-

zin gibi korkakların, sırtlanların, kalleşlerin 
yaşadığı onursuz hayata inat; Tarih boyunca 
vatanımız için, namusumuz için, bayrağı-
mız için ölüme; düğüne gider gibi giden bir 
milletiz. Herkes bilmelidir ki bizler; terör ve 
çatışmadan arındırılmış adil bir dünya istiyo-
ruz. Özümüz ve sözümüz birdir. Sömürgeci 
güçler bölgemizden kovulmadan, kanlı terör 
örgütlerinin kökü kazınmadan barışın tesis 
edilemeyeceğini pekâlâ hepimiz biliyoruz” 
diye konuştu.

Programa katılan Sağlık Meslek Örgütleri Adına Mevlüt Karataş, 15 Temmuz Gazisi Doktor Mehmet Celal Almaz ve 29 Mayıs 
Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Rana Çitil de konuşma yaptı. Vatan sever hekimler adına konuşan doktorlar, Zeytin 
Dalı Harekatının vatanımızın terörle mücade sürecinde çok önemli olduğunu belirterek sağ duyulu doktortların terörle müca-
de devletinin yanında olduğunu ifade ettiler.  

Haberin detayı için 
Akıllı Telefonunuzdan 
kare kodu okutunuz
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Bizler;
Bu güzide topraklarda; dönemin emperyalist 

devletlerinin, yok etmek için  dört  bir yandan sardığı 
memleketini Orta Asya'dan, Balkanlardan Afrika’dan 
Kafkasya’dan vatan savunması için koşup gelmiş şehit ve 
gazi ordularının evlatları olarak Başkent Ankara’dan tüm 
Türkiye’ye sesleniyoruz!

Bizler;
İslam ile şereflenen atalarımızın kutsal değerlerine 

sahip çıkmanın sorumluluğu içinde “Her kim bir can 
kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur” diyen 
Peygamberin ümmeti olarak tüm dünyaya sesleniyoruz.

Bizler;
Anadolu’da yüzyıllardır varlığını sürdüren atalarımı-

zın onurunu miras almış; kökü mazide gözü atide sağlık 
çalışanları olarak, Lokman Hekimlerin,  İbn-i Sinaların, 
Sabuncuoğlu Şerefeddinlerin, Marko Paşaların bereketli 
ilmi ile gurur duyuyoruz…

Bizler;
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 

olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sözü” ile 
sağlığın değerini her şeyin üstünde tutan Kanuni Sultan 
Süleyman’ın yaşadığı bu topraklarda halkın sağlığı için 
var gücümüzle çalışmanın huzurunu yaşıyoruz…

Bizler;
Bugün burada; “Beni Türk Hekimlerine Emanet 

Ediniz” diyen Cumhuriyetin Kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 
i l t i fa t -
l a r ı n a 

m a z h a r 
olmuş on-
b i n l e r c e 

hekimin duy-
gularına tercü-

man olmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bugün burada; “Sizler Umudun Adısınız, Hepiniz-
den Tek Tek Allah Razı Olsun Diyorum”  sözleri ile  Dün-
ya Lideri Recep Tayyip Erdoğan’dan çok değerli teşekkür 
cümlelerinin muhatabı olan  yüzbinlerce sağlık çalışa-
nının duygularına tercüman olmak için bir araya gelmiş 
bulunuyoruz.

Bizler;
Çanakkale cephesinde yaralı askerlere müdahale 

ederken, askerlerin arasında ağır yaralı halde bulunan 
ciğerparesi evladını sırası gelmediği için gölgelikte bek-
letip Allah’a uğurlayan hekim babalarımızın evlatlarıyız.

Bizler;
15 Temmuz gecesi, hain FETÖ darbe girişiminde 

ambulansları taranan, suratına şarapnel parçası sap-
lanan, buna rağmen şehitlerimizin son nefesinde yan-
larında olan, gazilerimizi hastanelere yetiştiren sağlık 
çalışanlarıyız.

Bizler;
Dün Diyarbakır’da, Şırnak’ta, Mardin’de açılan terör 

çukurlarını kapatıp şehirlerin huzura kavuşturulması sı-
rasında, hem de teröristlerin en azgın hali ile üstümüze 
kurşunlar yağdırdığı zamanlarda “Bayrağımızın dalga-
landığı her yerde ülke insanımıza hizmet etmeye hazı-
rız” diyen sağlık çalışanlarıyız.

İşte bugün; işte tam da bugün…
Ülkemizin güney sınırında, Emperyalist-Siyonist 

Amerika’nın PKK artığı PYD-YPG denen eli kanlı terör 
örgütünü himaye ederek hemen yanı başımızda sözde 
bir devletçik kurdurma çabasında olduğuna hepimiz 
şahidiz.

Buradan tüm dünyaya haykırıyoruz!
Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kastedecek, 

milletimizi huzursuz edecek, geleceğimizi tehdit 

edecek hiçbir çapulcuya, anarşiste, teröriste, haine, kal-
leşe pabuç bırakacak değiliz, gerekirse canımızla, kanı-
mızla ecdadımızın bu vatan topraklarını koruduğu gibi 
ülkemizi korumaya hazırız.

İşte bugün; işte tam da bugün…
Nasıl ki Mehmetçiklerimiz gerek sınırda gerekse 

sınır ötesinde; Afrin bölgesinde, canını ortaya koyarak, 
bedenini vatanı için siper ederek şehadete koşuyorsa, 
şu anda orada, tam da o bölgede hekiminden hemşire-
sine, acil tıp teknisyeninden sağlık memuruna yüzlerce 
arkadaşımız da askerlerimizin yanı başında onların sağ-
lığı için hayatını ortaya koyuyor. Sağlık çalışanlarımız o 
bölgede kimi zaman asker kardeşinin şehadetine şahit-
lik ederek, kimi zaman yaralarını şefkatle, merhametle 
bir ağabeyi bir ablası gibi sararak onlarla aynı havayı 
teneffüs edip vatan savunmasında çok önemli görevleri 
yerine getiriyor. Biliyoruz ki halkımız, sınır bölgesinde 
fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza min-
nettardır.

Bizler de;
Türkiye sevdalısı sağlık çalışanları olarak “Vatan sev-

gisi imandandır” diyor ve en gür sesimizle haykırıyoruz! 
Gerekiyorsa, hemen yarın arkamızda temsil ettiğimiz ya-
rım milyon sağlık çalışanları olarak gerek sınırda, gerek 
sınır ötesinde, gerekse Afrin’in tepesinde seve seve gö-
rev almaya, Mehmetçiklerimizin yanında olmaya hazı-
rız. O yüzden bugüne kadar terör saldırılarında hayatını 
kaybeden sivil vatandaşlarımızla ve şehitlerimizle ilgili 
ağzını bıçak açmayan terör sevici bazı sözde sivil toplum 
örgütlerinin zırvaladığı gibi “Savaş, bir halk sağlığı soru-
nudur… hemen… derhal… barış iklimine sahip çıkmak…” 
gibi mesajlarla, terörle mücadele ortamında teröristle-
re can suyu olmaya çalışanlara inat Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin Silahlı Kuvvetlerinin bu onurlu mücadelesine 
“Devam!” diyoruz. “Ülkemizin, Milletimizin, Devletimi-
zin yanındayız, arkasındayız!” diyoruz.  

Türkiye Sevdalısı Sağlık Çalışanları 14 Şubat 2018 Ankara Mitingi Deklarasyonu:
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ADIYAMAN

ANKARA 1 NO'LU

ANTALYA

ADANA

AMASYA

ANKARA 2 NO'LU

Adana Şubemiz İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi 
Adana Şubemiz düzenlediği kahvaltı programında iş yeri temsilcileriy-

le istişarede bulundu. Geniş katılımın sağlandığı programda Adana Şube 
Başkanımız Recep Kurum ve şube yönetimimiz, hizmete geçen Adana Şehir 
hastanesi ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları hakkında iş yeri 
temsilcilerinden bilgi aldı. 

Adana Şube Başkanımız Recep Kurum, yıpranma payı, döner sermaye, 
sosyal ve özlük hakların iyileştirilmesi, vekil ebe-hemşirelere ve kamu dışı 
aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmesi konuları hakkında konuştu. Recep 
Kurum, gece gündüz sahada sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarına dik-
kat çekerek  “Haklarınızın her daim takipçisi olacağız” dedi. Gerçekleştirilen 
kahvaltı programına Osmaniye Şube Başkanımız Muhittin Çenet de katıldı.

Adıyaman Şubemizden Promosyon Sözleşmesi 
Adıyaman Şubemiz sağlık çalışanlarını kapsayan promosyon sözleşmesinde 

Adıyaman Halk Bankası ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre  Adıyaman İl Sağ-
lık Müdürlüğüne bağlı birimlerde (Kadroları 112 ASH, Aile Hekimlikleri, TSM'ler, 
Samsat ve Tut Entegre Hastaneleri, İl ve ilçe Sağlık Müdürlüğü) görev yapan sağ-
lık çalışanlarımıza peşin ve tek seferde 2800 TL ödeyecek.

Adıyaman Şube Başkanımız Yasin Barutçu, “Bu rekor anlaşma nedeniyle ko-
misyonda birlikte görev aldığımız Komisyon Başkanımız İl Sağlık Müdürü Sayın 
Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Sayın Osman Aydın, 
mutemetlikte görev yapan kardeşlerimize ve bizlere yetkiyi vererek komisyonda 
görev almamıza vesile olan bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza teşek-
kür eder, bu promosyon sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ederim” ifade-
lerini kullandı.

Şubemiz Teşkilat Eğitim Sertifikasını Aldı 
Sendikamızın Kızılcahamam’da düzenlediği 4. Grup Teşkilat Eğitim 

Toplantısına katılan Ankara 2 Nolu Şubemiz katılım sertifikasını aldı.
Teşkilat Eğitim Programının çok verimli geçtiğini söyleyen Ankara 2 

Nolu Şube Başkanımız Erdal Bolatçı, “İş yeri temsilcilerimiz ve yönetimi-
miz için teşkilat eğitim toplantıları çok önemli, sendikacılık faaliyetleri-
mize bu eğitimler büyük katkı sağlıyor. Genel merkezimize böyle güzel 
bir Teşkilat Eğitim Toplantısı düzenledikleri için teşekkür ederim” dedi. 
Ankara 2 Nolu Şubemiz Kızılcahamam’da 2 gün süren Teşkilat Eğitim Top-
lantısına katılım sertifikasını Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş’tan 
aldı.      

Üyelerimize Özel Ücretsiz İngilizce Kursu  
Antalya Şubemiz tarafından il merkezinde gerçekleştirilecek olan üc-

retsiz İngilizce kursunun seviye tespit sınavı yapıldı. 
Antalya Şube Başkanımız Sinan Kuluöztürk seviye tespit sınavının 

yapıldığı salonlarda yaptığı konuşmada "Hizmet sendikacılığının öncüsü 
Sağlık-Sen olarak ilimizde geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğumuz ücret-
siz İngilizce kursumuzun tekrarını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sevi-
ye tespit sınavına katılan 192 üyemizin sınav sonuçlarına göre merkez 
3 hastanemizde açacağımız dersliklerde 15 Şubat tarihi ile derslerimiz 
başlayacaktır. Kursa katılanlara nisan ayı sonunda MEB onaylı sertifika-
ları verilecek" dedi.

Ankara 1 No'lu Şubemiz Futbol Turnuvası Düzenledi 
Ankara 1 Nolu Şubemizin düzenlediği futbol turnuvasında Etimesgut 

Devlet Hastanesi finalde Onkoloji Hastanesi yenerek turnuvada birinci 
oldu. 

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi ile Ankara 1 Nolu 
Şube Yönetimi arasında oynanan üçüncülük maçını ise Etlik Zübeyde Ha-
nım Kadın Hastalıkları Hastanesi kazanarak 3'üncü oldu. Finalde birinci 
olan Etimesgut Devlet Hastanesi takımımıza kupasını Genel Başkanımız 
Metin Memiş ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Şenol Şahin’den aldı. 
Şenol Şahin, “Turnuvada bizleri yalnız bırakmayan bütün takımlarımıza, 
Genel Başkanımıza, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kemal Çı-
rak ve diğer misafirlerimize sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’ne Ziyaret 
Amasya Şubemiz, yönetim kadrosu yenilenen Amasya İl Sağlık 

Müdürlüğü’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ‘nün yeni yönetiminde yer alan Sinan Çöl-

lü, Necati Yapal, Zeki Çiftçi, Dr. Erman Zengin, Dr. Yusuf Sarı, Alp Osman 
Dişli, Kemal Çoban ve Hasan Hüseyin Tütün’e Amasya Şube Başkanımız 
Recep Eliaçık ve şube yönetimimiz ziyarette bulundu. Sağlıkta dönüşümün 
uzun zamandır beklendiğini ifade eden Recep Eliaçık, kurumların tek çatı 
altında birleşmesiyle birlikte çok başlılığın ve çok sesliliğin son bulmasını 
umduklarını söyledi. Eliaçık, yeni yönetimin Amasya ve sağlık çalışanları 
için hayırlı olmasını diledi.
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Çankırı Şubemiz Teşkilat Eğitim Toplantısına 
Tam Kadro Katıldı 

Sendikamızın Kızılcahamam’da düzenlediği 4. Grup Teşkilat Eğitim Top-
lantısına katılan Çankırı Şubemiz sertifikasını aldı.

Çankırı Şubemiz 07-09 Ocak 2018 tarihleri arasında Kızılcahamam’da 
düzenlenen Teşkilat Eğitim Programına yönetim kurulu, iş yeri ve ilçe temsil-
cileri ile birlikte kadınlar komisyonu üyeleri katılım sağladı. Eğitim program-
larının teşkilatı motive etmek için önemli olduğunu vurgulayan Çankırı Şube 
Başkanımız Tuna Dinç, “Sağlık-Sen ailesi olarak çok güzel bir teşkilat eğitim 
programını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu programda emeği olan 
başta Genel Başkanımız Metin Memiş olmak üzere tüm Sağlık-Sen ailesine 
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. 

Şubemiz İl Divan Toplantısını Yaptı
Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak Çorum Şubemizin İl Divan Kurulu 

Toplantısına katıldı.  Türkiye'nin güçlü ülke olma yolunda ilerlediğini belirten Ke-
mal Çırak, bazı güçlerin ülkemizin yükselişinin önüne geçmeye çalıştığını ifade 
etti. Kemal Çırak, üye sayımızın 250 bine ulaştığını dile getirerek bu sayının daha 
da artacağını söyledi. Çorum Şube Başkanımız Ahmet Saatçi ise, sağlık alanında 
personel istihdamının ihtiyacın çok altında olduğunu belirterek yetersizliğin sağ-
lık hizmetlerinde aksamaya, şiddet olaylarına ve sağlık çalışanlarının tükenmişli-
ğinin artması gibi olumsuz durumlara neden olduğunu dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak’ın yanı sıra toplantıya Ak Parti Çorum 
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Çorum 
İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Çorum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış 
da katıldı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İş Yükü 
Hafifletilmeli 

Çanakkale Şube Başkanımız Suat Özen 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanla-
rının mağduriyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. 112 Acil Sağlık Hizmeti 
çalışanlarının sağlık zincirimizin ilk ve en önemli halkası olduğunu belirten Suat 
Özen, “112 Acil Sağlık Hizmetinde çalışan arkadaşlarımız, 24 saatlik nöbetler 
halinde görev yapmaktadırlar. Acil sağlık hizmet birimleri, bir taraftan 112 ko-
muta merkezine ulaşan hastalara hizmet verirken diğer taraftan hastaneler ara-
sı il içi nakilleri gerçekleştiriyor, ayrıca ilimizin kanayan yarası olan il dışı nakil ge-
reken hastalara hizmet vermektedir. İl dışı nakil olması gereken hastaların Acil 
durumunun olup olmadığına bakılmaksızın hepsi 112 acil yardım ambulansları 
ile nakilleri sağlanmaktadır. Müdahale gerektirmeyen sadece taşınan hastaların 
yükleri 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının üstünden alınmalıdır” dedi.

Burdur Kadınlar Komisyonumuz 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Burdur Sağlık-Sen Kadınlar 
Komisyonu, Burdur Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetimini ziyaret etti. 

Kadınlar Komisyonu Başkanı Rahşan Ozan, komisyon üyeleri Gülnur Can-
dan, Emine Ekinci, Ulviye Onaylı ve Nermin Elbirlik’in katıldığı ziyarette Bur-
dur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Gazeteci Taceddin Akbaş ve 
yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Gazetecilerin günlerini kutlayan 
Rahşan Ozan, basın mensuplarının zor günlerinde sendika olarak her zaman 
yanlarında olduklarını söyledi.  Sağlık çalışanlarına şiddetle mücadelede de 
basın mensuplarının büyük rol oynadığını söyleyen Rahşan Ozan, bu konuda 
desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. 

Bingöl Şubemiz İl Divan Toplantısını Gerçekleştirdi 
Genel Başkanımız Metin Memiş, Bingöl Şubemizin İl Divan Kurulu top-

lantısına katıldı. 
Sendikamızın ‘Gelişen Türkiye Güçlü Kadın’ çalıştayında AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın yıpranma payı düzenlemesinin yakında 
TBMM’ye geleceği müjdesini verdiğini hatırlatan Metin Memiş, “ Yakın za-
manda TBMM’ye gelecek olan yıpranma payı düzenlemesinin tüm sağlık 
çalışanlarını kapsaması için takipçisi olacağız” dedi.

Toplantıda konuşan Bingöl Şube Başkanımız Bilal Arslan ise “Başta Ge-
nel Başkanımız Metin Memiş olmak üzere Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Muş 
Şube Başkanlarıma İl Divan Kurulu toplantımızda bizleri yalnız bırakmadıkla-
rından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Bayburt Şubemiz 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı 

Bayburt Şube Başkanımız Fikret Lökoğlu yaptığı açıklamayla 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Fikret Lökoğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde şu açıkla-
mayı yaptı: “Hepimizin gözü kulağı olan, insanlarımıza doğru, gerçek bil-
giyi en hızlı şekilde ulaştırmak üzere fedakarca çalışan, gerçekleri araştı-
ran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, evrensel meslek 
ilkelerine uyan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 
kutluyorum. Halkın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunan tüm basın 
mensuplarının başarılı bir yıl geçirmesini temenni ediyorum”

BİNGÖL

ÇANAKKALE

ÇORUM

BAYBURT

BURDUR

ÇANKIRI
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DÜZCE
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Şubemizin İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi 
Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Denizli Şubemizin İl Divan Kurulu 

Toplantısına katıldı.Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çı-
rak, sendikal mücadelenin sürekli devam etiğini ve insan odaklı bir sendikacılık 
yaptığımızı belirtti. Kazanımların altında bu güne kadar Sağlık-Sen’in imzasının 
olduğunu belirten Çırak, bundan sonra da kazanımların adresinin sendikamız 
olacağını ifade etti.

Denizli Şube Başkanımız Metin Yüksel Koçoğlu ise Sağlık-Sen olarak büyük 
bir aile olduğumuzu vurguladı. “Denizli Şubesi olarak zaman zaman temsilci-
ler ve üyelerle bir araya gelerek istişareler gerçekleştiriyoruz” diyen Koçoğlu, 
sahadan gelen talepleri alarak ilgili yerlere aktardıklarını, bunun da çözüm için 
önemli olduğunu ifade etti. Koçoğlu, toplantıya katılan Genel Başkan Yardımcı-
mız Kemal Çırak’a teşekkür etti.

Opr. Dr. İbrahim Özcan'a Hayırlı Olsun Ziyareti 
Düzce Şube Başkanımız Ayhan Büyükbingöl, Memur-Sen İl Temsilcisi 

Ömer Faruk Çelebi ile birlikte Düzce İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan 
Opr. Dr. İbrahim Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Daha önce Düzce Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yapan 
Op. Dr. İbrahim Özcan’a Şube Başkanımız Ayhan Büyükbingöl yeni göre-
vinde başarılar diledi. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu 
dile getiren İbrahim Özcan, Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesine teşekkür 
ettiğini ifade etti. Düzce Şube Başkanımız Ayhan Büyükbingöl ve Memur 
Sen İl Temsilcisi Ömer Faruk Çelebi yeni görevine başlayan İbrahim Özcan 
sağlık çalışanlarımızın fedakârlığını gösteren bir tablo hediye etti.

Erzurum Şubemiz İl Divan Toplantısını Yaptı 
Genel Başkanımız Memiş, Erzurum Şubemizin Sarıkamış’ta düzenlediği 

İl Divan Kurulu toplantısına katıldı. Genel Başkanımız Metin Memiş, sağlıkta 
dönüşümün ikinci aşamasında, sağlık çalışanlarının yaşadığı mağduriyetin 
giderilmesi gerektiğini söyledi. 

Erzurum Şube Başkanımız Abdullah Duman da konuşmasında, bütün 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını yerinde tespit ederek, çö-
züme yönelik talepler oluşturduklarını ve genel merkeze ilettiklerini ifade 
etti. Sağlık-Sen büyüyor, çünkü hizmet kolu çalışanıyla, üyesiyle, temsilcisiy-
le, yönetimiyle bir ve beraber çalışıyor. Sahanın taleplerine kulak tıkamıyor. 
Talepleri kazanıma dönüştürüyor. Bu, kutlu bir yolculuktur. Bu yolculukta bi-
zimle yol yürüyen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Ziyaret 
Diyarbakır Şubemiz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanlarını zi-

yaret etti.
Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyaret-

te Şube Yönetimi çalışanların sorunlarını dinledi. Burada konuşan Diyarbakır 
Şube Başkanımız Nurhak Ensarioğlu, “Sendikacılık sadece eleştirmek, yanlış-
ları söylemek değildir. Sendikacılık mazlumların yanında durmak olduğu gibi 
başarıyı da takdir ve tebrik etmektir. İlimizdeki yenilikçi ve gelişmiş hizmet-
lerden dolayı, adı gibi ilimizin ailesi olduğu için, tüm ilçelerimizde ve ilimiz-
de aile fertleri olarak gecesiyle gündüzüyle hizmet eden başta Aile Sosyal 
Politikalar İl Müdür Halit Açar üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Elazığ Şubemizden İşaret Dili Eğitimi 
Elazığ Şubemiz sağlık çalışanlarının daha kaliteli hizmet verebilmeleri için 

işaret dili eğitimi verdi.
Gerçekleşen kurs hakkında konuşan Elazığ Şube Başkanımız Mehmet Kara-

taş, işaret dili eğitiminin sağlık alanında önemli bir eksiği gidereceğine inandık-
larını söyledi. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti 
sunulmasını amaçladıklarını ifade eden Mehmet Karataş, “İşaret dili bilen engel 
tanımayan sağlık personeli, engelli hastayla daha iyi iletişim kuracak işitme ve 
konuşma engelli bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlayacaktır. 
Sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımı temel olarak bedensel, zihinsel ve 
sosyal koşullar nedeniyle özel ihtiyacı olan bireylere bir hizmet olarak adlandırı-
yoruz. Eğitimin verilmesi noktasında Halk Eğitim Merkezine ve usta öğreticisine 
Sağlık-Sen olarak teşekkür ederiz” dedi.

Giresun Şubemiz Sağlıkta Şiddeti Protesto Etti 
Giresun’da diş hekimi Dt. Taylan Yılmaz’a ve KETEM sorumlusu Dr. Dina 

Kaya’ya hasta veya hasta yakınları tarafından uygulanan şiddeti Giresun Şu-
bemiz protesto etti.

Burada basın açıklaması yapan Giresun Şube Başkanımız Kerim Süral 
şunları söyledi: “Sağlıkta şiddet dur durak bilmeksizin sürmektedir. Âdeta 
sağlıkta şiddet bir kültür haline gelmiştir. Şiddet uygulamak sanki bir mari-
fetmiş gibi şiddet uygulamayan birilerinin kendinde eksiklik hisseder hale 
geldiğini gözlemlemekteyiz. Topluma sağlık hizmeti sunan biz sağlık çalışan-
ları bu tür aşağılık hareketleri asla ve asla hak etmemekteyiz. Artık sabrımız 
taşıyor. Biz Sağlık çalışanlarının önceliği, insana ve insanlığa hizmet etmektir. 
İnsan olan herkesin bizim şefkatli kollarımıza ihtiyacı vardır.”
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Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı 
Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak 

ve İdris Baykan’la birlikte Gümüşhane Şubemizin 4. Olağan Kongresine katıldı. 
Kongrede tek aday olan mevcut Şube Başkanımız Yunus Yılmaz yeniden başkan-
lığa seçildi.

Programda konuşan Genel Başkanımız Metin Memiş, yıpranma payı süreci 
hakkında bilgi verdi ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Son dö-
nemde ABD’nin Filistin ve Kudüs üzerine oynadığı oyunlardan bahseden Memiş, 
“Türkiye eskiden satrancı kenardan izleyen bir ülkeydi. Bölgemizde, sınırımızda 
oyunlar oynanıyordu, 10 binlerce kilometre öteden gelen ülkeler orada toprak 
paylaşma derdindeydi ama biz kenardan izliyorduk. Artık Suriye politikasında, 
sınır bölgemizdeki politikalarda Türkiye kenarda bekleyen bir ülke değil. Satrancı 
iyi oynayan, oyunları bozan, oyun kuran bir ülke haline geldi” diye konuştu.

Şubemiz İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi 
Isparta Şubemiz İl Divan Toplantısını Öğretmenevi VİP salonunda şube 

yönetimi, kadınlar komisyonu ve üyelerle birlikte gerçekleştirdi. Toplantıya 
Isparta Memur-Sen ve Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Semra Çöl de 
katıldı.

Toplantıda konuşan Isparta Şube Başkanımız Erdal Demiralay, örgütlü 
toplumun önemine vurgu yaptı. Örgütlenmenin içerisinde en önemli mi-
henk taşlarının kadınlarımızın olduğunu ve olmazsa olmazımızın kadınlar 
olduğunun altını çizen Erdal Demiralay, Sağlık-Sen’in ve Memur-Sen Kon-
federasyonunun kazanımları noktasında bilgi aktarımında bulundu. İl Divan 
Toplantısına katılanlara teşekkür eden Demiralay, Sağlık-Sen olarak büyük 
bir aile olduğumuzu ifade etti.

Sağlıktaki Performans Sistemi Acilen Değiştirilmeli 
İzmir 2 Nolu Şube Başkanımız Ekrem Özdemir, sağlık çalışanlarının ta-

mamının memnun olmadığı mevcut performans sisteminin acilen değişti-
rilmesini talep etti.

Döner sermaye sisteminin, sağlıkta dönüşümün birinci aşamasında, ar-
tan iş yükü sebebiyle çalışanların motivasyonunu artırmak için hayata geçi-
rildiğini belirten Ekrem Özdemir, “Son dönemde artan maliyetler karşısında 
neredeyse hiç artmayan, sürekli düşüş gösteren döner sermaye tutarları 
motivasyon azaltan bir uygulamaya dönüştü. Mevcut döner sermaye siste-
minden bütün sağlık çalışanları rahatsız. Acilen sağlık çalışanlarının hak et-
tikleri döner sermayeyi almalarını sağlayacak yeni sistem hayata geçirilmeli” 
dedi.

Hatay Şubemiz Teşkilat Eğitim Toplantısına Katıldı 
Sendikamızın Alanya’da gerçekleştirdiği Teşkilat Eğitim Toplantıları-

mızın 2. grubunda Hatay Şubemizde yer aldı.
Toplatı hakkında konuşan Şube Başkanımız Feleytun Fatih Gönç, sen-

dikacılık faaliyetlerine eğitimin büyük katkı sağladığını söyledi. Teşkilat 
eğitim toplantılarının özellikle iş yeri ve hastane temsilcileri için motivas-
yon kaynağı olduğunu belirten Feleytun Fatih Gönç, “Başta Genel Baş-
kanımız Metin Memiş olmak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulumuza 
böyle güzel bir program düzenledikleri için teşekkür ederiz. Hatay Şube-
si olarak teşkilat eğitim programlarının öneminin farkındayız” şeklinde 
konuştu.     

Sağlıkta Şiddete Dikkat Çekmek İçin Balonlu Eylem
Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Kadın Kolları tarafından 'Kadına Yönelik Şid-

dete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle bir basın açık-
laması düzenlendi. 

Kadın Kolları Komisyon Başkanı Kadriye İmrağ, yaptığı açıklamada, “Önce-
likle erkeklerin ve özellikle yöneticilerin cinsiyetçi yaklaşımdan uzak durması, 
toplumun her kesiminin dayanışma içinde kadına yönelik şiddete karşı mü-
cadele etmesi gerekmektedir. Aileler, evlatlarını yetiştirirken kız-erkek ayrımı 
yapmadan her çocuğa birey mantığıyla yaklaşmalı; çocuklarına eşit sevgi, saygı 
ve ilgi göstermelidir” diye konuştu. Açıklamanın ardından Kadın Kolları Başkanı 
Kadriye İmrağ ve üyeler, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla üzerin-
de kadınların el izi olan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Dr. Osman Açıkgöz'e Hayırlı Olsun Zİyareti 
Karaman Devlet Hastanesi’ne Başhekim olarak atanan Dr. Osman 

Açıkgöz'e Karaman Şubemiz Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Karaman Şubemiz Dr. Osman Açıkgöz'i makamında ziyaret ederek 

yeni görevinde başarılar diledi. Burada konuşan Karaman Şube Başka-
nımız İdris Güneş, Dr. Osman Açıkgöz’ün tecrübesiyle Karaman’a katkı 
sağlayacağını ifade etti. İdris Güneş ayrıca hastane çalışanlarının sorun-
larını ve taleplerini Açıkgöz’e iletti. Karaman Şubemizin gerçekleştirdiği 
ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyen Karaman Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, İdris Güneş ve şube il yönetim kuruluna 
teşekkür ettiğini belirtti.
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Kars Şubemiz 'Kadına Şiddete Hayır' Dedi! 
Kars Şube Başkanlığımız öncülüğünde Şubemiz Kadınlar Komisyonu “25 Ka-

sım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla basın 
açıklaması yaptı.

Kars Şube Başkanlığında yapılan basın açıklamasına Kars Şube Başkanımız 
Hasan Yazıcı, Kars Kadınlar Komisyonu Başkanımız Özlem Kurter Gül, Memur-
Sen Şube Başkanı Ebubekir Keleş,  şube yönetimi ile üyeler katıldı. Kadınlar 
Komisyonu Başkanı Özlem Kurter Gül, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” diyerek 
basın açıklaması yaptı. Özlem Kurter Gül, dünyada ve ülkemizde kadına yönelik 
şiddetin her geçen gün arttığını belirterek kadınlara ve kız çocuklarına yöneltil-
miş şiddete hayır demek için toplumun her kesiminin duyarlılık ve dayanışmayla 
birlikte hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Malatya Şubemizden Keleş’e Hayırlı Olsun Ziyareti 
Malatya Şubemiz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni atanan 

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Keleş’e ve hastane idarecilerine hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen Ziyarette konuşan Şube Başkanımız Mehmet Bingöl, 
“Biz yaklaşık 4 bin üye ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları alanında yet-
kili sendikayız. Görevimiz çalışanlar ile idare arasında köprü vazifesi görüp 
çalışanların sorunlarını idareye iletmek, idarenin taleplerini ve önerilerini 
çalışanlara bildirmek.  Yeni görevinizde başarılar diliyoruz” dedi.  Malatya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesini Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Keleş ise “Siz 
değerli Sağlık-Sen Yönetiminin bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür edi-
yorum. Bu süreçte hep beraber en iyi hizmeti vermek için elimden gelen 
gayreti göstereceğimden emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Mardin Şubemizden Akpınar’a Ziyaret 
Mardin Şubemiz,  Mazıdağı İlçe Hastanesi Başhekimi Halise Babayiğit 

Akpınar’a ziyarette bulundu.
Ziyarette konuşan Mardin Şube Başkanımız Mustafa Akbaş, sağlık çalı-

şanlarının sorunlarını ve taleplerini Mazıdağı İlçe Hastanesi Başhekimi Hali-
se Babayiğit Akpınar’a iletti. Görevinde Halise Babayiğit Akpınar’a başarılar 
dileyen Mustafa Akbaş, sendika olarak hastane yönetimiyle sorunları aşmak 
için iş birliği halinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Şubemizin gerçek-
leştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mazıdağı İlçe Hasta-
nesi Başhekimi Halise Babayiğit Akpınar, iş birliği noktasında hastane olarak 
üzerlerine düşlen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Sendikamızın 
çalışmalarını takip ettiğini aktaran Akpınar, şube yönetimimize ziyaretten 
dolayı teşekkür etti.    

Kırıkkale Şubemiz TTB’yi Protesto Etti  
Kırıkkale Şubemiz, Afrin’de devletimizin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı 

Harekâtını hedef alarak “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen TTB’yi protesto 
etti ve basına açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını yapan Kırıkkale Şube Başkanımız Recep Akdoğan şunları 
söyledi:  Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce basın açıklama-
sı yapılarak “Türk Tabipler Birliği STK kisvesinde hekimler adına olduğunu iddia 
ettikleri bir açıklama yapmıştır. Türkiye’nin vatansever hekimlerinin bu tip bir 
açıklama ile ilişiği olduğunu düşünmek son derece yanlıştır. Buradan Tabip Oda-
larına üye olan ve vatansever olduklarından asla şüphe etmeyeceğimiz değerli 
hekimlerimize TTB seçimlerinde etkin olmalarını ve bu açıklamaya gereken ce-
vabı demokratik bir şekilde vermeleri çağrısında bulunuyorum.

İnsanlık Dersi Veren Ambulans Şoförüne Plaket 
Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki Devlet Hastanesinde tedavisi tamam-

landıktan sonra ambulansla evine sevk edilen engelli ve yaşlı adamın evine 
giden yolun bozuk olması nedeniyle hastayı sırtında taşıyarak insanlık dersi 
veren ambulans şoförü Çetin Karamanlar’a, Manisa Şubemiz tarafından pla-
ketle ödüllendirildi.

Ödülü Çetin Karamanlar’a takdim eden Manisa Şube Başkanımız Mus-
tafa Irgat, “Bugün burada bir sağlık çalışanımızın aynı zamanda Sağlık Sen 
Manisa Şubemizin Saruhanlı ilçe başkanı olan Çetin Karamanlar kardeşimi-
zin bir örnek davranışı dolayısıyla ödüllendirmek, şükranlarımızı ve teşek-
kürlerimizi iletmek için bir araya geldik. Sağlık çalışanları görevini yerine ge-
tirirken kutsal bir mesleği icra ettiklerini, yaşam hakkının kutsallığını, sağlık 
hakkının kutsallığını bilerek bu görevi icra ettiklerini görmüş olduk” dedi.

Mersin Şubemizden Diksiyon Eğitimi 
Mersin Şubemiz, şube yönetimine ve işyeri temsilcilerine halk eğitimi 

merkezinin destekleriyle diksiyon eğitimi verdi.
Temsilcilerin, üyelerin ve sağlık çalışanlarının daha etkili bir diksiyon 

kazanması için verilen eğitimde Şube Başkanımız Şemsettin Karadoğan,  
nefes ve ses eğitiminin, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, konuş-
mada dikkat edilecek hususlar, güzel konuşmanın önemi, doğru ve güzel 
konuşmanın öneminden bahsetti.  Eğitimin 38 saatten oluştuğunu söyle-
yen Şemsettin Karadoğan, kursun sonunda katılımcılara Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı sertifika verileceğini ifade etti. Karadoğan, eğitimin sağlık 
çalışanlarının hastalarla kurduğu iletişime büyük katkı sağlayacağını be-
lirtti.
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SAKARYA

SİİRT

OSMANİYE

SAMSUN

UŞAK

Ordu Şubemiz Memiş’le Toplantı Yaptı  
Teşkilat Eğitim Toplantısına katılan Ordu Şubemiz burada Genel Başka-

nımız Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak’la bir toplantı 
gerçekleştirdi.

Şube yönetimi ve temsilcilerin katıldığı toplantıda Genel Başkanımız Me-
tin Memiş, ildeki sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.  So-
ruları da cevaplandıran Metin Memiş, iletilen sorunların da takipçisi olaca-
ğımızı, çözüme kavuşturulması için mücadele edeceğimizi ifade etti. Genel 
Merkez Yönetiminin çok etkileyici bir teşkilat eğitim toplantısı gerçekleştirdi-
ğini ifade eden  Ordu Şube Başkanımız Bilal İnanlı, “Başta Genel Başkanımız 
Metin Memiş olmak üzere tüm Genel Merkez Yönetimine teşekkür ederiz” 
şeklinde konuştu.

Şubemizin İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi 
Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek, Sakarya Şubemizin İl Divan 

Kurulu Toplantısına katıldı. Mustafa Örnek, Sağlık-Sen olarak yarınlarından 
emin olunan bir Türkiye’de yaşamak ve ülkemizin Suriye gibi olmaması 
için önce vatan, önce devlet ve önce millet dememiz gerektiğini söyledi.

Toplantıda konuşan Sakarya Şube Başkanımız Abdullah Sönmez ise 
Sakarya’da sağlık çalışanlarının iş yükünün her geçen gün daha da arttığını 
belirterek Eğitim Araştırma Hastanesi aciline günlük 2 bin kişinin başvuru-
da bulunduğunu söyledi. Yatak doluluk oranlarının tavan yaptığını aktaran 
Sönmez, personel eksikliğinin giderilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade 
etti. Sönmez “Geçirdiği ameliyat nedeni ile aramızda olamayan Genel Baş-
kanımız Metin Memiş'e acil şifalar dilerim” dedi.

Şubemiz Sağlık Çalışanlarına Takvim Hediye Etti
Siirt Şubemiz sağlık çalışanlarına promosyon olarak Genel Merkez 

Yönetiminin bastırdığı takvimleri hediye etti. 
Takvimlerin neredeyse Siirt’teki tüm sağlık çalışanlarına ulaştığını 

hatırlatan Vesim Eviz, “Bu seneki takvimimizin ilk sayfasında sırtında bir 
hastayı taşıyan yiğit sağlık çalışanımız Samet Kuz var. Sağlık-Sen olarak 
sağlık çalışanlarının kutsal bir görev üstlendiğinin farkındayız. Samet kar-
deşimiz yaptığı örnek davranışla mesleğimizin onuruna onur katmıştır. 
Yeni yılda tüm sağlık çalışanlarımızın hak ettiği emeğin karşılığını alma-
sını Allah’tan diliyoruz. Bu takvimi de sağlık çalışanlarımızın güzel gün-
lerine şahitlik eden bir hediye olarak onlara takdim ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Şubemizden Osmaniye Devlet Hastanesi'ne Ziyaret 
Osmaniye Şubemiz, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda ça-

lışan sağlık personellerini ziyaret etti.
Gerçekleştirdikleri ziyarette yoğun bakım çalışanlarının sorunlarını ta-

leplerini dinleyen Osmaniye Şube Başkanımız Muhittin Çenet, iletilen so-
runların da takipçisi olacağımızı, çözüme kavuşturulması için mücadele 
edeceğimizi ifade etti. Sağlık çalışanlarını kutsal bir hizmet verdiğini belirten 
Muhittin Çenet, yoğun bakım çalışanlarının gece gündüz demeden çalıştığı-
nı hatırlattı. Çenet, azimle çalışan yoğun bakım görevlilerine teşekkür etti. 
Yoğun bakımda görevli sağlık çalışanları ise şubemizin yaptığı ziyaretten 
memnuniyet duyduklarını belirterek kendileriyle hastane yönetimi arasında 
köprü vazifesi gören şube yönetimimize teşekkürlerini iletti

İşyeri Temsilcilerimiz ile İstişare Toplantısı Yapıldı
Samsun Şubemiz, Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi  

Hastanesi işyeri temsilcileri, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hasta-
nesi işyeri temsilcileri ve Sağlık Sen Samsun Şubesi Kadınlar Komisyonu 
üyeleri ile birlikte kurumlardaki üye çalışmaları hakkında istişare toplan-
tısı yaptı.

Toplantıda sağlık çalışanlarının sorunları ve talepleri konuşulurken 
Şube Başkanımız İlhan Öksüz, iletilen sorunların da takipçisi olacağımı-
zı, çözüme kavuşturulması için mücadele edeceğimizi ifade etti. Belirli 
aralıklarla işyeri temsilcileri ve kadınlar komisyonu yönetimiyle bir ara-
ya geldiklerini belirten İlhan Öksüz, istişare kültürünün önemine vurgu 
yaptı.

Kadınlar Komisyonumuzdan 2018 Yılının İlk Toplantısı
Uşak Şubemizin Kadınlar Komisyonu 2018 yılının ilk toplantısını gerçek-

leştirdi. Toplantıda yıl içinde yapılacak faaliyetler planlanırken yönetim kadın 
sağlık çalışanlarının bölgede yaşadığı sorunlar üzerine de istişarede bulun-
du.   

Geçtiğimiz yıl Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonunun kurulmasının ardın-
dan şubeler de kadınlar komisyonu yapılanması noktasında yönetimlerini 
belirledi. Uşak Şubemiz tarafından belirlenen Kadınlar Komisyonu Yönetimi 
2018’in ilk toplantısını gerçekleştirerek yıl için de yapılması planlanan et-
kinlikleri belirledi. Ayrıca toplantıda kadın sağlık çalışanlarının görev yaptık-
ları kurumlarda yaşadıkları sorunlarda gündeme geldi. Kadınların birlik ve 
dayanışma içinde hareket etmesi için kurulan Kadınlar Komisyonu 81 ildeki 
şubelerimizde yapılanmasını sürdürüyor.






