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Günün birinde bir yerde bir kurum sınavla personel (işçi, müdür, 
şef, amir, memur…) alımı yapacaktır. Sınava giren adaylar bir yan-
dan sınavı başarmak için gayret sarf  ederken, diğer yandan da kendile-
rine yardım edebilecek bir iltimas aramaktaymış. 

Derken birisi çıkmış karşılarına ve “Şu kadar para verirseniz 
sizi kazandırırım!” demiş. Garibanlar bakmış adam şaka yapmıyor 
inanmışlar ve istenilen parayı denkleştirip ödemişler. Sonuçlar açıklan-
mış ve hakikaten para verenler sınavı kazanmış. 

Ancak bir terslik olduğunu fark etmişler. Aynı sınava, bu paraları 
alan kişinin çocuğu da girmiş; lâkin kazanamamış. “Bu nasıl olur?” 
diye düşünmüş, sınavı kazananlar. 

“Bizlerin parasını alarak kazandıran kendi çocuğunu nasıl 
olurda kazandıramaz!” demişler. Olayı araştırmışlar ve aslını öğren-
mişler. 

Meğer bizim ‘uyanık’, sonuçları yazıya döken sekreterle anlaşmış. 
Sınavı kazananları, daha ilân edilmeden ondan öğreniyor ve kazanan 
kişilere gidip “Şu kadar para verirsen seni kazandırırım!” diyor-
muş. Aldığı parayı da sekreterle üleşiyorlarmış. (Yaşanmış bir vaka-
dır)

“Buna benzer bir olay ben de yaşadım!” dediğinizi duyar gi-
biyim. Hissiyatınızı tahmin ettiğimiz için, yaşanmış bu hikayeyi kaleme 
aldık.

Günümüzde öyle bir hale gelindi ki, bir işin hamurunda bırakın kat-
kıyı, tuzu dahi olmayanlar işlere dahi sahip çıkar oldu. 

Neden? 
“Ben yaptım!” deyip caka satmak, “İş gör(üyor)du!” dedirtmek, 

kendine çıkar elde etmek için. Dostlar alış-verişte görsün mantığı 
yani. Ya önceden haber alıp rol çalınıyor. Ya da tecrübe, ahbap-tanıdık 
gibi argümanlar yardımıyla, işin iç yüzünü çok da bilmeyenleri kolaylık-
la kandırabiliyor.

Hâlbuki işin vuku buluşunda zerre katkısı yok. Hatta müdahil olsa, 
olacağı varsa dahi olmaz hale gelecek işi yapmış gibi sahipleniyor. O ka-
dar kaptırıyor ki kendini yalanına, sahtekârlığına… kendisi de inanıyor. 

Çünkü başkaca bir meziyeti, üretkenliği ve derdi yok. Alışmış baş-
kalarının üzerinden rant devşirmeye. Sürekli bunu yapınca, -bırakın 
yanlışını görmeyi- maharet zannediyor düzenbazlığını.

Ama sınava giren oğlu kazanamayınca işin içyüzü meydana çıkıyor. 
Sonrasında ayıkla ayıklayabilirsen pirinçteki taşları. 

Bu durumda dahi ders almıyor, suçu birilerinin üzerine yıkmaya 
çalışıyor. 

Kimsenin algınızı yönetmesine, olmayacak veya -müdahale ol-
masa da yoluna girecek- işler için umutlarınızla oynamasına, aklı-
nızla dalga geçmesine müsaade etmeyin. 

Çünkü siz, kutlu bir davanın uç beyleri gönül erlerisiniz. Bi-
raz vakit ayırıp, hangi iş nasıl olur, kimin(lerin) desteğiyle olabi-
lir…? irdelemek ve doğrusunu bilmek durumundasınız. 

Bunun gibi onlarca örnek var: 
Efendim ben sizinle aynı görüşteyim. O gece bende dışar-

daydım. Ben sizinle aynı düşünüyorum. Şunu yaptım bunu 
yaptım. Gerçekten yaptıysan, kendi reklamını kendin yapma baş-
kaları övsün seni. Yok yalan konuşmaktaysan eğer, seni diz çöktürecek 
zelil düşürecek akıbeti bekle. Çünkü yatsıya kadar yanacak olan mumun 
söndüğünde kendi karanlığına mahkûmsun artık.

Kendi rolünü oynamak varken başkasının rolünü çalmaya 
niye gerek duyar ki insan/lar?  

Sen sana verilen görevi yaparsan En Yüce Varlığın halifesisin 
yeryüzünde zaten. Bu sıfattır seni kurtaracak olan. 

Ama başkasının rolüne bürünür veya hak etmediğin şekilde işleri 
sahiplenirsen, foyan ortaya çıkınca seni sahiplenecek liman/lar ararsın. 
Ama bulamazsın. 

Çünkü sen hırsızsın. Çünkü sen güven zedeledin. Çünkü sen 
yalancısın.

Yazıklar olsun, sözü eğip bükerek insanları kandıranlara.
Yazıklar olsun haklı görünüp de hak yemeyi kendilerine hak görenlere.

Selâm olsun, yaptığı işin hakkını verenlere.
Selâm olsun, yapamadıklarını itiraf  edebilenlere.
Selâm olsun, dosdoğru olanlara.
Selâm olsun, halifeliğinin gereğini yapmaya çalışanlara.
Muhabbetlerimle…
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İdris BAYKAN
Genel Başkan Yardımcısı

(Basın ve İletişim)

Riyakârlık ve Algı Yönetimi Sendikamız tarafından geleneksel 
olarak düzenlenen Anı Yarışmamızın so-
nuçları açıklandı. Jüri üyeliğini Yazar Dr. 
Senai Demirci, Sağlık Bakanlığı Saha Ko-
ordinatörü Dr. Osman Ayyıldız, Hacette-
pe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Sergül Duygulu ve Gazeteci Dr. İbrahim 
Ersoy’un yaptığı anı yarışmamızda bi-
rinciliği Feyzi Baran’ın ‘Bana Dua Edin' 
eseri aldı.

İbrahim Şaşma’nın ‘Teslimiyet’ ese-
riyle ikinci,  Yusuf Yasir Danışan’ın ‘Sı-
nırda Kesişen Hayatlar’ eseriyle üçüncü 
olduğu yarışmamızda Fatma Şahin’in 
‘Karanlık Gece’ başlıklı eseri de Jüri Özel 
Ödülü’ne layık görüldü.

Zor şartlar altında hizmet veren 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın 
yaşanmış hikayelerinin anlatıldığı anı 
yarışmamıza katılan bütün sağlık çalı-
şanlarına teşekkür ediyoruz.

YARIŞMA SONUCU:

1- Feyzi Baran (Diyarbakır)  
     Bana Dua Edin

2- İbrahim Şaşma (Karaman) 
     Teslimiyet

3- Yusuf Yasir Danışan (Ankara) - 
     Sınırda Kesişen Hayatlar

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ - Fatma Şahin (Ankara)     
     Karanlık Gece

4/C’li çalışanların toplu sözleşme 
öncesi yargı kararıyla aldıkları döner 
sermaye ek ödemelerinin belli bir oran-
da düşmesi nedeniyle yapılan ödeme-
lerin yeniden mahkeme kararına göre 
düzenlenmesi istemiyle sendikamız 
Sağlık-Sen’in Antalya Şubesi'nin üyemiz 
adına Antalya 4. İdare Mahkemesi’nde 
açtığı dava sonuçlandı.

Antalya 4. İdare Mahkemesi verdiği 
kararda döner sermaye ek ödemeleri ile 
ilgili dava açıp, döner sermaye ek öde-
melerinden yararlandırılmaları gerektiği 
hususundaki kararı kesinleşen 4/C’li ça-
lışanlar için toplu sözleşme gereği alı-
nacak tutar yerine, mahkeme kararına 
göre döner sermaye ek ödemesi öden-
mesi gerektiğini belirtti.

Bu karar emsal teşkil edip, daha ön-
ceden döner sermayeden yararlanmak 
için dava açıp da kazanmış olanların, 
toplu sözleşme gerekçe gösterilerek 
mahkeme kararlarının uygulanmıyor ol-
ması halinde dava açmaları gerekmek-
tedir.

Ayrıca sendikamız, bu durumda 
olanların dava açmadan ek ödeme ala-
bilmeleri için Maliye Bakanlığı ile görüş-
me yapacaktır.

4/C’lilere Ek Ödeme 
Müjdesi Müjdesi Müjdesi 

9. Geleneksel 
Anı Yarışmamız 

Sonuçlandı
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TARİHİN SINAVI 
BİTMEMİŞTİR!

Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, 
tarih boyunca diğer bütün coğrafyala-
rın çok üstünde bir yere ve öneme sahip 
olmuş; ona sahip olma hevesiyle yanıp 
tutuşanlar, sınırsız ve acımasız saldırılar-
la bu aziz vatanı kan-revan içinde bırak-
mışlardır.

Yine tarihimizin bize öğrettiği en ya-
lın gerçek şu ki; hem kuzey-güney hem 
de doğu-batı ekseninde bütün yolların 
kesiştiği, eşi benzeri bulunmayan bu 
Anadolu coğrafyasında yaşamak istiyor-
sanız, bilmeli ve kabul etmelisiniz ki bu-
nun ağır bir bedeli vardır. Bu bedel, ba-
zen candır, bazen kan bazen de maldır. 
Milletimiz bunu göze alabildiği ve bütün 
bedelleri hiç tereddüt etmeden defalarca 
ödediği için halen buradadır ve bu güne 
kadar hiçbir güç, hiçbir tuzak ve ihanet 
onu Anadolu’ dan söküp atamamıştır.

Özellikle son beş yıldır yine ülkemi-
zi  hedef  alan plan ve projelerin devreye 
sokulduğuna,  çepeçevre kuşatma ope-
rasyonlarının adım adım uygulandığına, 
ihanet şebekeleri marifetiyle içeriden 
işgal ve iç karışıklık senaryolarının sah-
nelendiğine, milletimizi her yönden sı-
kıştırarak boğmak, nefessiz ve takatsiz 
bırakarak teslim almak  için yeni krizler, 
kaoslar üretildiğine şahit oluyoruz. Bizi 
yok ederek tüm ümmetin ümidini kır-
mak ve kolayca köleleştirmek istiyorlar.

Büyük ve acımasız bir plan yürü-
tülüyor.  Biliyorlar ki, bize diz çöktür-
düklerinde ümmetin yegane umut ışığı 
sönecek, yaslanacak yeni bir omuz, tu-
tunacak yeni bir merhametli el buluna-
mayacaktır.

Üstad Sezai Karakoç; “ Elbette ta-
rih, bugün burada bitmemiştir. Tarihin 
sınavı devam etmektedir ve tarih,  gerek-
li tedbirleri zamanında almayanları asla 
affetmeyecektir” derken,  büyük resmi 
görmemizi engelleyen ne varsa silip at-
mamızı, bu çağa ve tüm gelişmelere kar-
şı gerekli donanım ve bilinci kuşanma-
mızı  ihtar eder.

Bu hengamede kendi ilgisizliğimiz ve 
kayıtsızlığımız dolayısıyla elimizin altın-
dan kayıp giden değerleri, yitirdiğimiz 
ufku, kurulan tuzakları, aleyhimize işle-
tilen planları hiç hesaba katmadan; gün-
delik, rutin ve aslında pek de önemli ol-
mayan telaşlar, bağımlılık haline gelmiş 
meşguliyetler ve aşırı dünyevileşme ger-
çeğimiz neredeyse diğer tehlikelerden 
daha fazla tehdit eder hale geldi bizleri. 
Hakikat bilincimizin esir alındığı, sanal 
bir dünyanın sanal sorunları, öfkeleri ve 
söylemleriyle boğuşup duruyoruz.

Halbuki bizler; sivil olmanın ve sivil 
toplum kuruluşlarının gücünün nelere 
tekabül ettiğini henüz yakın zamanlarda 
yaşadığımız tecrübeler dolayısıyla ga-
yet iyi biliyoruz. 28 Şubat’ ın ayazında 
bu günkü kadar güçlü STK’ larımızın 
olmayışı, tam aksine, kendi tabirleriyle 
“Beşli Çete” ye verilen güç ile ortalığın 
toza dumana katılması sonucu ülkemi-
zin nasıl büyük siyasi ve ekonomik kriz-
lere sürüklendiğini unutmadık, unutma-
yacağız.

Gezi olayları, Kobani Kışkırtması, 
17-25 Aralık ve en son Fetö ihanetinin 
üstesinden gelinmesindeki en önemli sa-
iklerden biri de güçlü ve kararlı bir sivil 

duruşun yanı sıra güçlü ve etkin Sivil 
Toplum Kuruluşlarımızın varlığıdır.

İşte bu yüzden, ne kadar büyük so-
rumluluklar taşıdığının bilinciyle hare-
ket eden bireyler ve kuruluşlar olarak; 
bütün krizlere, kaoslara, kuşatmalara 
inat her dem yeniden derlenip toparla-
narak daha “Kim var?” diye sorulma-
dan “Biz varız” demenin öncülüğünü 
yapmalıyız.

Çünkü bizler; kendi medeniyet de-
ğerlerimizin rehberliğinde, yüzyıllar 
boyunca- bu gün artık kaybettiğimiz 
ve hasretle aradığımız- çok önemli bir 
kültürün, “uzlaşma kültürü” nün en 
müstesna örneklerini sergilemiş, bütün 
etnisitelerle, bütün dini inanış ve yaşa-
yışlarla aynı mahallede, aynı sokakta, 
huzur içinde birlikte yaşamış  bir mede-
niyetin çocuklarıyız. Bu tecrübe ve biri-
kimin varisleri olarak, bu yeni çağın yeni 
insanının önünde bize düşen; Aynı ikli-
mi teneffüs ederek yaşamak ve yaşatmak 
idealinden asla vazgeçmeden iyi örnek-
leri çoğaltmak, birbirimizi kardeşçe iyi 
niyetle uyarmak, ayrışacağımız değil 
uzlaşacağımız noktaları arayıp bulmak 
ve bütün kalbimizle, gönlümüzle kenet-
lenmektir.

Çağlardan çağlara, nesillerden ne-
sillere aktarıla aktarıla bize kadar gelen 
emaneti yüklenip bizden sonrakilere ta-
şıma iradesini kuşanarak,  insanlığın ve 
tüm dünyanın iyiliği için mücadelemizi 
sürdürme azim ve kararlılığında olmalı-
yız. Çünkü tarihin sınavı henüz bitme-
miştir, devam etmektedir.
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15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehit-
leri Anma Günü sendikamız tarafından dü-
zenlenen törenle kutlandı.

Törene TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. 
Dr. Vural Kavuncu, Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Halk Sağlığı 
Kurumu Başkan Yardımcısı Zeki Korkutata, 
Sağlık Bakanlığı İnsan Kaynakları Planlama 
ve Performans Yönetimi Daire Başkanı Dr. 
Aziz Alper Biten, Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Baş-
kanı Hacı Bayram Tonbul, Birlik Haber-Sen 
Genel Başkanı Ömer Budak, Bayın Memur-
Sen Genel Başkanı Soner Can Tufan, Kültür 
Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, 
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öçal, Genç Memur-Sen Genel Baş-
kanı Eyüp Beyhan’ın yanı sıra Ankara Şube 
başkan ve yönetim kurulu üyelerimizle, 
sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama töreninde 15 Temmuz darbe 
girişiminin yaşandığı gece, sağlık çalışanla-
rının yaşadıkları olayların anlatıldığı ‘Sağlık 
Çalışanlarının 15 Temmuz Destanı’ belge-

seli de gösterildi, belgeselin yapımcıları 
ve belgeselde yer alan sağlık çalışanlarına 
plaket verildi.

MEMİŞ: 15 TEMMUZ DESTANSI 
MÜCADELENİN BAYRAMIDIR

Burada konuşan Genel Başkanımız Me-
tin Memiş, 15 Temmuz darbesinde milleti-
mizin hep birlikte büyük bir destan yazdığı-
nı söyledi. Darbecilerin amaçlarının millet 
iradesini gasp etmek, ülkemizi işgal etmek 
olduğunu söyleyen Memiş, “Türkiye, hem 
bölgemizin hem İslam dünyasının umudu-
dur. Bundan bir yıl önce biz meydanlarda 
darbecilere direnirken, bütün İslam cami-
ası dualarıyla bizim yanımızdaydı. Bir yıl 
önce canımızla, kanımızla durdurduğumuz 
darbe girişiminden bir yıl sonra, şehit ve 
gazilerimizin hüznüyle, bu sefer bayram 
coşkusu yaşamak için bir aradayız. Bugün 
darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Tem-
muz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü’nü kutluyoruz. Bu bayramı kutla-

15 Temmuz’da 
Beyaz Yürüyüş 
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mak, milletimizin en doğal hakkıdır. Çünkü 
bu bayram, 15 Temmuz darbesine karşı 
gösterilen destansı direnişin, mücadele-
nin bayramıdır” şeklinde konuştu. Sağlık 
çalışanlarının 15 Temmuz’da büyük bir öz-
veriyle görev yaptığını söyleyen Memiş, o 
fedakarlıkları da bir belgesel haline getire-
rek ölümsüzleştirdiğimizi ifade etti. Belge-
sele alınamayan, hatta bilinmeyen bir çok 
destansı hikayenin olduğuna inandığını 
söyleyen Memiş, “Sağlık çalışanlarımız da 
o gece ayrı bir destan yazdı. Beyaz kahra-
manlar, Ankara ve İstanbul başta olmak 
üzere tüm Türkiye’de evlerinden hastane-
lere koştu. Nöbette olan meslektaşlarına 
yardıma giden hekimlerimize, hemşireleri-
mize ve istisnasız tüm sağlık teşkilatımıza 
minnettarız. Sağlık çalışanlarımız yalnızca 
hastanelerde değil, meydanlarda darbeci-
lere karşı da üstün bir mücadele örneği or-
taya koydu. O gece sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarımızdan ve ailelerinden de gazi-
lerimiz oldu, şehitler verdik. Sağlık çalışan-
larımızın o günkü destansı mücadelesini, 
bir belgesel ile ölümsüzleştirdik, tarihe not 
düştük. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rah-
met ve minnetle yâd ediyorum. Gazileri-
mizi en derin saygılarımla ve şükranlarımla 
selamlıyorum.” dedi.

KAVUNCU: SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ 15 TEMMUZ 
DESTANI GURURLANDIRDI

Törende konuşan Vural Kavuncu ise, 
sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını yansı-
tan belgeselden dolayı Sağlık-Sen’e teşek-
kür etti. Yaşanan darbe girişimine milletçe 
karşı çıktığımızı ve onurlu bir direniş gös-
terdiğimizi belirten Kavuncu, “15 Temmuz 
bir işgal ve ihanet girişimiydi. Milletin ege-
menliğini ele geçirme darbesiydi. Ancak 

milletimiz birlik ve beraberliği ile hainlere 
bu fırsatı vermedi. Sağlık çalışanlarımız da 
o gece büyük bir özveriyle görevlerini ye-
rine getirdi. O gece darbeye birlikte dur 
dediğimiz herkese ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

YALÇIN: SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ 
FEDAKARLIKLARI UNUTULMAZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 
konuşmasında, 15 Temmuz darbesine yö-
nelik milletimizin gösterdiği direnişin son 
dönemlerin en şanlı direnişi olduğunu ifa-
de etti. Uçaklara, helikopterlere, tanklara 
karşı milletimizin imanıyla, vatan sevgisiyle 
karşı koyduğunu belirten Yalçın, sağlık ça-
lışanlarının fedakarlıklarının da unutulmaz 

olduğunu ifade etti. Böyle bir belgesel ha-
zırlamasından dolayı Sağlık-Sen’e teşekkür 
eden Yalçın, emeği geçenleri de kutladı.

ÖĞÜTKEN: SAĞLIK 
ÇALIŞANLARIMIZLA GURUR 
DUYUYORUZ

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ah-
met Baha Öğütken ise konuşmasında, 
böyle bir kutlama programı düzenlemesi 
ve sağlık çalışanlarının 15 Temmuz’daki 
destansı mücadelesini belgesel haline ge-
tirmesinden dolayı Sağlık-Sen’e teşekkür 
etti. O gece toplumun her kesiminin örnek 
bir direniş sergilediğini söyleyen Öğütken, 
“Sağlık çalışanlarımız 15 Temmuz’da her 
zamanki özverilerini biraz daha yükselt-
ti. Biraz daha canını dişine takarak çalıştı. 
İzinli olanlar izinlerini bırakıp sağlık kuru-
luşlarına, meydanlara koştu. Canlarını or-
taya koyarak yaralılarımıza müdahale etti, 
onların yaralarını sardı, acılarını dindirdi. 
Bu destansı mücadelenin bu şekilde bel-
gesel halene getirilmesi bu açıdan önem-
lidir. Emeği geçen ve bu belgeseli bizlere 
kazandıran herkese ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.
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15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, 
sağlık çalışanlarının yaşadıkları olayların anlatıldığı ‘Sağlık Çalışanlarının 

15 Temmuz Destanı’ belgeselinin yapımcıları ve belgeselde yer alan 
sağlık çalışanlarına plaket verildi.
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BEYAZ YÜRÜYÜŞ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konuşmaların ardından, meşaleli be-
yaz önlük yürüyüşü gerçekleştirildi. Sağ-
lık çalışanları beyaz önlüklerini giyerek, 
249 meşaleyi törenin yapıldığı Abdi İpekçi 
Parkı’ndan TBMM’ye kadar taşıdı. Burada 
konuşan Genel Başkanımız Metin Memiş, 
“Tam bir yıl önce sağlık çalışanları olarak, 
Sağlık-Sen olarak yine milletimizin yanında 
ülkemiz için meydanlardaydık. Şu anda se-
neyi devriyesinde sağlık çalışanları olarak 
249 şehidimizin hatırasına, ‘sizler bu ülke-
yi aydınlattınız’ diyerek güzel bir yürüyüş-
le onları yad ediyor, yedi düvele meydan 

okuyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak, 
kutsal bir mesleği icra ediyoruz ve bu mes-
leği icra ederken de bugün yine buradan 
birliğimizi beraberliğimizi bozmadan ülke-
mizin ve milletimizin geleceğine en büyük 
katkıyı sunacağımıza söz veriyoruz. 

Ben ülke genelinde demokrasi nöbe-
ti tutan başta sağlık çalışanlarımız, sosyal 
hizmet çalışanlarımız olmak üzere tüm 
milletimize 15 Temmuz darbe girişiminde 
meydanlarda olan, canını bu ülkeye feda 
eden tüm milletimize canı gönülden te-
şekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah-
tan rahmet diliyorum tüm gazilerimize acil 
şifalar diliyorum. Kimse bu ülkeyi böleme-

yecek. Bu gece sabaha kadar tüm Türkiye 
meydanlarda olacak, yedi düvel korksun, 
batı korksun Amerika korksun, Ameri-
ka’daki FETÖ köpeği korksun. İnşallah bu 
millet, bu necip millet Çanakkale ruhunu 
yeniden canlandırdı. Bu birlik beraberliği-
mizle bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat 
vermeyip geleceğimizi inşallah hep bera-
ber ihya edeceğiz diyorum. Tüm nöbet tu-
tan arkadaşlarıma milletimize canı gönül-
den teşekkür ediyorum.” dedi. 

Sendikamızca düzenlenen etkinlik 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık-Sen 
tarafından oluşturulan alanda başlatılan 
demokrasi nöbeti ile sona erdi.
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Sağlık Bakanı Demircan’a 
Hayırlı Olsun Ziyareti 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ile Genel Başkanımız Metin Memiş, Sağ-
lık Bakanlığı görevine getirilen Dr. Ahmet 
Demircan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bu-
lundu. Ali Yalçın ziyarette Memur-Sen’in 
çalışmaları hakkında bilgi verirken Memiş 
de, Sağlık-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi 
verdi, yaşanan sorunları Bakan Demircan’a 
aktardı.

YALÇIN: SORUNLARDAN BESLENEN 
DEĞİL, ÇÖZEN BİR ANLAYIŞ 
BENİMSİYORUZ

Ziyarette konuşan Ali Yalçın, görev de-
ğişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu, 
önemli olanın bu yolda bir ve beraber 
yürümek olduğunu kaydetti. Kamu görev-
lilerinin mali ve özlük haklarının geliştiril-
mesinin, hizmetlerin kalitesinin artmasına 
katkı sunacağını belirten Yalçın, sorunlar-
dan beslenen değil, sorunları çözmek için 
çalışan bir anlayış içinde olduğumuzu söy-
ledi. Memur-Sen’in ülkemiz ve milletimizle 
birlikte, gönül coğrafyamızın uzandığı her 

yerdeki sorunlara karşı duyarlı bir politi-
ka geliştirdiğini ifade eden Yalçın, bundan 
sonra da bu yöndeki çalışmalarını sürdüre-
ceklerini kaydetti.

MEMİŞ: ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ DE 
ARTIRILMALI

Ziyarette konuşan Genel Başkanımız 
Metin Memiş, toplu sözleşme sürecinde 
olduğumuzu belirterek, taleplerimize Ba-
kan Demircan’ın destek olmasını istedi. 
Sağlık çalışanlarının üstün bir özveri ile 
görevlerini yerine getirdiğini belirten Me-
miş, “Sağlıkta vatandaş memnuniyeti artı-
yor, ancak çalışan memnuniyeti düşüyor. 
Vatandaş memnuniyetinin kalıcı olmasını 
istiyorsak, çalışan memnuniyetini de artır-
malıyız” şeklinde konuştu.

Sağlıkta dönüşümün birinci döneminin 
mimarının sağlık çalışanları olduğunu söy-
leyen Memiş, ikinci dönüşümün de bu se-
beple sağlık çalışanlarını kapsaması gerek-
tiğini ifade etti. Sağlık çalışanlarının çözüm 
bekleyen ve çözümlenme sürecinde olan 

sorunlarının en kısa sürede çözülmesinin 
önemine dikkat çeken Memiş, yıpranma 
payı, adaletsiz döner sermaye sistemi, 
yeni istihdam politikalarıyla çalışanların iş 
yükünün azaltılması, sözleşmeli statüde 
görev yapan bütün çalışanların kadroya 
alınmasının öncelikli talepler olduğunun 
altını çizdi. SASAM hakkında da bilgi veren 
Memiş, sağlık politikalarına bilimsel an-
lamda katkı sunduğumuzu ifade etti.

BAKAN DEMİRCAN: ÇALIŞANLARIN 
MEMNUNİYETİNİ ÖNEMSİYORUZ

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ise 
konuşmasında, sağlık çalışanlarının mem-
nuniyetine kendisinin de önem verdiğini, 
bu yönde çalışma gerçekleştireceklerini 
ifade etti. Sağlık çalışanlarının yetkili sendi-
kası olan Sağlık-Sen’in talep ve önerilerinin 
bu anlamda kendilerine yardımcı olacağını 
ve önemsediğini belirten Bakan Demircan, 
karşılıklı görüş alış verişi ve işbirliği için-
de yapılacak çalışmanın, başarıya ulaşma 
noktasında önemli bir adım olduğunu kay-
detti.
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Sağlıkta Dönüşüm 
Çalışanın Sağlığını Bozdu

Şiddet ancak doğru bir strateji ile son bulur.
Bağırıp çağıran, kırıp döken insanlara "bir daha asla" 

dedirtecek cezai bir müeyyidemiz olmadığı sürece şidde-
ti sonlandıramayız. Eğer doğru müeyyideleri uygularsak 
şiddeti sonlandırmak mümkün. Çünkü şiddetin, adliyede 
hakime savcıya mübaşire karşı, karakolda polise karşı uy-
gulanamıyor olması doğru mücadele edildiği takdirde son 
bulacağının göstergesidir.

Sürgün Etmekte Bir Şiddettir, Sessiz Mi Kalalım!
Bir sağlık çalışanının, hasta nakli sonrası dönüş yolun-

da ambulansta radyo dinlediği görüntüleri sosyal medyada 
paylaştığı için il dışına sürgüne gönderilmesi de bir şiddettir. 
Suç ile cezanın dengeli olması gerekir. Fiile karşı ceza aşırı 
yüksektir. Ceza vermede dengesini kaybetmiş olan iradeyi 
de idareciyi de kınıyorum.

Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Drama Son 
Verilmelidir!

İstihdam eksikliği nedeni ile bir sağlık çalışanına düşen 
hasta sayısının çokluğu, çalışma sürelerinin uzunluğu nede-
ni ile kendine, eşine, çocuğuna ve  evine zaman ayıramayan 
sağlık çalışanlarının aileleri dağılma noktasına gelmiştir.

Çalışanları kendi evlerini butik otel gibi kullanmaya, 
sosyal yaşamın dışına itilmişliğine son verecek düzeyde istih-
dam gerçekleştirilmelidir.

Hizmette Adalet Tesis Edilmelidir
Ayda 14-15 nöbet tutmakta olan çok sayıda sağlık ça-

lışanı var.
Aynı hastane ortamında çalışmakta olmasına rağmen 

hiç bir mazereti olmadığı halde sadece referans nedeni ile 
nöbet tutmayan sağlık çalışanları var. Maalesef  bu durum 
çalışanların kendisine, devletine ve milletine olan saygısını 
dumura uğratılmamalıdır.

Devlet Kamu Çalışanları Arasında Adaletli 
Olmalıdır

Sağlık ve teknik hizmetlerde olduğu gibi Genel İda-
ri ve Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları da üst öğrenimin 
zam ve tazminatlarından faydalandırmalıdır.

Hizmetli kadrosunda olup da fiilen memur ve VHKİ 
olarak hizmet etmekte olan personel görevde yükselme sına-
vına gerek kalmadan atamalarının yapılması gerekmektedir.

İlla görevde yükselme sınavı yapılacaksa tüm hizmetli-
lerin atanacakları sayıda kadro ilan edilmeli ve formaliteden 
sınav yapılmalıdır.

Bu yeni bir hak verilmesi talebi değil bizatihi hakkın 
teslim edilmesidir.

Döner sermaye de teşhis doğru tedavi yanlıştır.
Hekim ile hekim dışı personelin döner sermaye havu-

zu ayrılmalıdır.
Çalışılan şehre, hastaneye ve birime göre belirlenen sa-

bit ücretler ödenmeli sağlık çalışanları döner sermaye ada-
letsizliğinin pençesinden kurtarılmalıdır.

Polisin çalışmış olduğu karakoldan karakola göre üc-
retleri değişmiyorsa, Maliye Bakanlığı’nda çalışan bir me-
murun ilçeden ilçeye ücreti değişmiyorsa farklı hastanede 
çalışıyor diye sağlık çalışanlarının döner sermaye ücretlerin-
de farklılık olmamalıdır.

Semih DURMUŞ
Genel Başkan Vekili

KİK Toplantıları Gerçekleştirildi, 
Taleplerimizi Masaya Taşıdık 

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanla-
rının yetkili sendikası olarak, hizmet 
kolumuzdaki kurumların Kurum İdari 
Kurul(KİK) Toplantıları’na katıldık ve ta-
leplerimizi masaya taşıdık.

Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu KİK Toplantısı’na Genel Baş-
kanımız Metin Memiş, yanı sıra 
Genel Başkan Yardımcımız Mus-
tafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz 
Özlem Titrek, Sağlık Bakanlığı Yö-
netim Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
KİK Toplantısı’na da Genel Başkan 
Yardımcılarımız Mustafa Örnek ve 
İdris Baykan ile Hukuk Müşavirimiz 
Özlem Titrek katıldı. 

Kurumlar adına ise, Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan 
Yardımcısı Dr. Mehmet Tahiroğlu, 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdü-
rü Tayfun Arık, Türkiye Halk Sağ-
lığı Kurum Başkan Yardımcısı Zeki 
Korkutata’nın yanı sıra daire baş-

kanları ile ilgili birim amirleri katıldı.  
KİK Toplantıları’nda bir önceki toplan-
tılarda ele alınan ve üzerinde çalışılan 
konuların yanı sıra, yeni talepler de 
dile getirildi.

Aile ve Sos-
yal Politikalar 
Bakanlığı (ASPB) 
Kurumu İdari Ku-
rul (KİK) Toplan-
tısı, Genel Baş-
kan Yardımcımız 
Mustafa Örnek 
ve Hukuk Mü-
şavirimiz Özlem 
Titrek’in katılımı 
ile yapıldı. KİK 
Toplantısı’nda, önceki dönem taleplerimizden de olan Bakanlık personelinin 0-6 
yaş grubu çocukları için kreş imkanı sağlanması talebimiz en kısa sürede hayata 
geçecek.
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Heyecanımızı 
Asla Kaybetmeyeceğiz…

Türkiye’nin en etkin sivil toplum örgütlerin-
den biri olan Sendikamız Sağlık-Sen, bugün 244 
bin üye sayısı ile daha güzel yarınlara doğru güç-
lü adımlarla ilerliyor. Ortak akılla belirlediğimiz 
bu hedeflere önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde 
ulaşacağımızdan eminim. Çünkü ülkemizin dört 
bir tarafında gerek Şube Başkanlarımız ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, gerekse temsilcilerimiz ve 
üyelerimizle yaptığımız toplantılarda gözlemle-
diğimiz heyecan bizler için en büyük inanç kay-
nağı... 

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki teşkilat-
larımızın çalışkanlığı, ortaya koyduğu azmi ve 
sahadaki pozitif  enerjisi her türlü takdirin üze-
rindedir. Bu güzide teşkilat sayesinde her türlü 
zorluğu aşacağımızdan ve en önemli kazanımları 
da sendikal tarihe not düşeceğimizden eminim. 

Sendikal örgütlenmemiz çerçevesinde tüzü-
ğümüzde de yer alan ve sahanın beklentilerine 
daha hızlı şekilde cevap verebilmek amacıyla ko-
misyonlarımızı kurma kararı aldık. Bu bağlam-
da öncelikle Kadın Kolları Komisyonumuzun ve 
Engelliler Komisyonumuzun yönetim kadroları-
nı sizlerle istişare ederek şekillendirdik. Ardından 
bu komisyonlarımızın taşra teşkilatlarının da ta-
mamlanmasını gündemimize aldık. Söz konusu 
komisyonlarımızın gerek kadın çalışanlarımız 
gerekse engelli çalışanlarımız için sağlık ve sos-
yal hizmetler alanında projeler ortaya koyması, 
programlar düzenlemesi, sorunlarının çözümü 
ve taleplerinin dile getirilmesi konusunda sendi-
kamız adına son derece verimli olacağı inancın-
dayız. 

2018 yılı için üye sayılarımızı artırmayı, fiziki 
ve sosyal kapasite açısından şubelerimizin mev-
cut durumlarını geliştirmeyi, paydaşlarımızla 
diyalog mekanizmalarının daha da güçlendiril-
mesini amaçlıyoruz. 

Önümüzdeki süreçte Genel Merkez Yöne-
timi olarak şubelerimizle birlikte bahsettiğimiz 
hedefler için birlikte stratejik kararlar almayı 
ve uygulamayı önemsiyoruz. O yüzden Sağlık-
Sen’in her zaman ve zeminde ileriye, daha da 
ileriye gideceğinden hiç kimsenin şüphesi olma-
sın diyorum. 

Siz değerli teşkilat mensuplarımızı en kalbi 
duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda başa-
rılar diliyorum.

Kemal ÇIRAK
Genel Başkan Yardımcısı

(Teşkilatlanma)

Kadınlar Komisyonu Başkanımızdan 
Şehit Ailesine Ziyaret

Sendikamız Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Burcu Gülcan ve beraberinde-
ki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminde 
şehit olan Özel Harekat Polisi Murat 
Alkan’ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette 
konuşan Kadınlar Komisyonu Başkanı-
mız Burcu Gülcan, Allah için, vatan için, 
azizi milletimiz için canını verebilme 
kahramanlığı olan şehitliğin bilincin-
de bir millet olduğumuzu söyledi. 15 
Temmuz’da hainlerce darbe yapılmak 
ve ülkemizin işgal edilmek istendiğini 
söyleyen Gülcan, “Ülkemizin işgal edil-
mesi ve millet iradesinin gasp edilme-
si, vatanını gerçekten seven asker ve 
polislerimizle, vatansever milletimizin 
kararlı mücadelesi ile önlendi” şeklinde 
konuştu. 

O gece hainlere karşı omuz omuza 
mücadele verildiğini belirten Gülcan, 
şehadet şerbetini içenlere ve gazi olan-
lara milletçe şükran ve minnet borçlu 
olduğumuzu kaydetti. Şehidimiz Murat 
Alkan’ın da bu millet ve vatan için canı-
nı feda ettiğini söyleyen Burcu Gülcan, 
bütün şehit ve gazilerimize minnet ve 
şükran borçlu olduğumuzu ifade etti. 
Bu tür felaketlerin bir daha yaşanma-
ması için uyanık olmamız gerektiğini de 
belirten Gülcan, “Milletimiz geçtiğimiz 
yıl ülkesine, devletine, kendi iradesine 
sahip çıkmıştır. Bu uğurda her şeyi göze 
aldığını göstermiştir. Memur-Sen ve 
Sağlık-Sen’in kadın temsilcileri olarak 
sözümüz;  özellikle şehidimizin, mesai 
arkadaşlarının yani 47 vatan evladının 
şehit edildiği Gölbaşı katliamını gerçek-

leştiren vatan hainlerinin duruşmaları-
na katılacağız, kamuoyu olarak bu va-
tan hainlerinin peşini bırakmayacağız. 
Şehidimizin emaneti olan siz şehit eşle-
ri, şehit anneleri, şehit evlatları olarak 
artık bizim boynumuzun borcusunuz. 
Bizler de her zaman sizlerin yanında, 
yakınında olacağız inşallah.” dedi. 

Şehit Murat Alkan’ın eşi Demet Al-
kan ise, eşinin bu millet ve vatan için 
şehit olduğunu, o gece eşiyle birlik-
te şehit olanların ailelerinin isteğinin, 
bunu yapan hainlerin hak ettikleri ceza-
ya çarptırılması olduğunu söyledi. Ken-
disinin şehit eşi olmaktan gurur duydu-
ğunu söyleyen Demet Alkan, ülkemizin 
bir daha böyle felaketler yaşamaması 
temennisinde bulundu. 

Şehit Murat Alkan’ın babası Sıddık 
Alkan ise, bu ülke için iki evladını şehit 
vermiş bir baba olmanın sevincini ya-
şadığını ifade etti. Bir oğlunun astsubay 
iken şehit olduğunu diğer oğlunun da 
15 Temmuz darbesinde şehit olduğunu 
belirten Alkan, hainlerin hak ettikleri 
şekilde cezalandırılmasını istedi.
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Genel Başkanımız Metin Memiş, savaş 
mağduru aileleri ziyaret etti. Genel Başka-
nımız Metin Memiş, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da kardeşlerimize ev sa-
hipliği yapacağımızı, kapımızı açacağımızı 
ve onların namuslarına sahip çıkacağımızı 
söyledi.

Genel Başkanımız Memiş, Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Himmet Bayar ve Ab-
dülaziz Aslan ile Ankara Önder Mahallesi 
ve Solfasol’da bulunan savaş mağduru 
Suriyeli aileleri ziyaret etti. Memiş, ziya-
ret için gittiği evlerde bulunan çocuklara 
oyuncak ve çikolata dağıttı.

Memiş’ in ziyaretinin ilk adresi Suri-
ye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığı-
nan yetim çocuklar oldu. Memiş burada 
yaptığı açıklamada, kardeşlerimize kapıla-
rımızı açtığımız bu dönemde maalesef bazı 
provokatörlerin provokasyonları ile birlikte 
Suriyeli kardeşlerimize karşı bir kampanya 
başlatılmak istendiğini söyledi. “Biz kadim 
bir medeniyeti temsilcisiyiz. Bugün maa-
lesef ülkemizde Suriyeli kardeşlerimize ev 
sahipliği yaptığımız bir dönemde bunu iç 
siyaset malzemesi yapmak isteyenler, fark-
lı yorumlamak isteyenler provokasyonlar 
ile karşı karşıyayız" diyen Memiş, vatan-
daşlarımızı provokasyonlara karşı uyardı.

Memiş, "Biz en yüce İslam dininin 
mensubuyuz. Biz paylaşmayı bilen bir di-
nin temsilcisiyiz. Bugüne kadar olduğu gibi 

bundan sonra da bu kardeşlerimize ev sa-
hipliği yapacağız. Kapımızı açacağız, onla-
rın namuslarına sahip çıkacağız" şeklinde 
konuştu.

Milletimizin kadir şinas, vefakar ve de-
ğerlerine bağlı kadim medeniyetin temsil-
cisi olduğunu söyleyen Memiş, milletimi-
zin şimdiye kadar kendisine uzatılan hiç 
bir eli geri çevirmediğini, hiç bir yardım 
çağrısına kulaklarını tıkamadığını kaydetti.

Savaş mağdurunun dini ve ırkına bakıl-
maması gerektiğine dikkat çeken Memiş, 
“Biz savaşta esirlerine bile merhametli 
davranmış bir dinin ve milletin mensup-
larıyız. Ülkesindeki savaştan kaçarak bize 
sığınan, yardım isteyen, merhamet bekle-
yen insanlara karşı nefret oluşturmak, on-
lar üzerinden iç politika malzemesi üret-
mek ahlaksızlık ve adiliktir.” dedi.

Son günlerde ülkemizde misafir bu-
lunan Suriyelilerin sıkça olumsuz şekilde 
gündem edilmeye çalışıldığını belirten 
Memiş, “Bunca yıldır konunun bu şekil-
de gündeme gelmeyip aniden gündem 
edilmesi üzerinde düşünülmesi gereken 
bir konudur. Milletimiz oynanan oyunlara 
gelmesin, tuzaklara düşmesin. Mensubu 
oldukları dinin ve milletimizin değerleri-
nin ölçüsüyle sağduyulu hareket ederek 
provokatörlere izin vermesin.” şeklinde 
konuştu. 

Sakarya’da yaşanan menfur olaya da 
değinen Memiş, bunu yapanların insan 
olamayacağını, hak ettikleri cezayı çe-
keceklerini söyledi. Ülkemizdeki Suriyeli 
kardeşlerimizin canı, malı ve namusunun 
bize emanet olduğunu ifade eden Memiş, 
“Milletimiz katledilen Suriyeli kardeşleri-
mizin cenazesine sahip çıkarak büyüklüğü-
nü göstermiştir. Bundan sonra bu tür olay-
ların yaşanmaması için herkesin sağduyulu 
olması gerekir. Buradan medyamızdan sivil 
toplum örgütlerimize kadar sorumluluk 
sahibi herkese sorumluluk çağrısında bu-
lunuyorum.” ifadelerini kullandı. 

Genel Başkanımız Memiş, Suriyeli ai-
lelerin yanı sıra, savaş sırasında evlerine 
atılan varil bombası sonucu vücutlarında 
yanıklar oluşan aileyi de ziyaret etti. Me-
miş, yaralı ailenin tedavisini yaptıracakla-
rını, ihtiyaç duyulan her konuda da yardım 
elini uzatacaklarını söyledi.

Suriyeli Misafirlerimizin 
Canı da Namusu da Bize Emanettir 
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Konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı 
düzenleyen Genel Başkanımız Metin Me-
miş, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriy-
le, yoğun çalışma temposunda halkımızın 
sağlık hizmeti alması için çalıştıklarını söy-
ledi. Memiş, sağlık çalışanlarının bu hiz-
meti yaparken yorulduklarını, yıprandıkla-
rını ve ailelerinden ayrı kaldıklarına dikkat 
çekti.

 Sağlık çalışanlarının ailelerinden fe-
dakarlık ederek canlarını dişlerine takıp 
halkın sağlığı için çalıştıklarını ifade eden 
Memiş, “Ancak bu görevi yerine getirirken 

hiç arzu etmediğimiz ve bir an önce sona 
ermesi gereken şiddete ve tacize maruz 
kalıyorlar. Avrupa ortalamasının altında bir 
sayı ile onlardan daha fazla çalışarak bu 
kutsal vazifeyi yerine getiriyorlar. Biz bay-
ram yaparken, onlar nöbet tutuyorlar. Tut-
tukları nöbetlerin karşılığını alamıyorlar. 
Adaletsiz performans sistemi ile mağdur 
ediliyorlar.” Şeklinde konuştu.

 Çalışma süreleri içerisinde sağlık çalı-
şanlarının şiddete ve tacize maruz kaldık-
larını ifade eden Metin Memiş, sağlık ça-
lışanlarının her durumda milletin yarasını 

sardığını ifade etti. Memiş, 15 Temmuz 
darbe girişiminde sağlık çalışanlarının ya-
ralılara ilk müdahaleyi yaptığını ve o gece 
Türkiye'nin her yerinde çalışanların mesai 
kavramı gözetmeden çalıştığını söyledi.

1 Ağustos'ta 4'üncü dönem toplu söz-
leşme görüşmelerinin başlayacağını ifade 
eden Metin Memiş, "Biz de sağlık ve sos-
yal hizmet çalışanlarının taleplerini yetkili 
sendika olarak masaya taşıyacağız ve so-
runlarını çözmek için mücadele edeceğiz. 
Sorunlarını çözmek, taleplerini kazanıma 
dönüştürmek için masada olacağız." dedi.

Toplu 
 Sözleşme 

Taleplerimizi 
Ambulansla
 Gönderdik

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde, 
sağlık çalışanlarının taleplerini içeren metni, düzenlediğimiz basın toplantısı 

sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ambulansla gönderdik.
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 Genel Başkanımız Memiş, sağlık ça-
lışanlarını sedyede yatan hastaya benze-
terek, "İyileşmesi ve şifa bulması, onların 
taleplerinin karşılanmasına bağlıdır. Biz 
hastamızı toplu sözleşme masasına taşı-
yacağız ve iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu 
taleplerini kazanıma dönüştürmek için 
mücadele edeceğiz." diye konuştu.

 Memiş, sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanlarının toplu sözleşme masasında dile 
getirecekleri bazı taleplerine ilişkin şunları 
kaydetti:

 "Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
zam ve tazminatları artırılmalıdır. Özel hiz-
met tazminatları 15 puan artırılmalıdır. 15 
puanlık artış, maaşlara 146 lira artış sağ-
layacaktır. 5, 6 ve 7'nci bölgeler için ek 
puanlar, 10 puan artırılmalıdır. 10 puanlık 
artış yaklaşık 100 liralık artış sağlayacaktır. 
İstanbul'da görev yapanlara 30 puanlık ar-
tışın karşılığı da 239 liradır.

İş güçlüğü, iş riski ve temininde güç-
lük zamları 2 bin puan artırılmalıdır. Tüm 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek 
göstergeleri 600 puan artırılmalı ve yar-
dımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına da ek 
gösterge verilmelidir. Ek ödemeler, emek-
liliğe yansıtılmalıdır. Sabit ek ödemeler 
gelir vergisinden muaf olmalıdır. Döner 
sermaye katsayıları artırılmalıdır. Süt izni 
ve yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi 
yapılmamalıdır. Ambulans kullanan perso-
nelin tavan ek ödeme katsayıları artırılmalı 
ve bu çalışanlara ek puan verilmelidir.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 
yıpranma payı verilmelidir. Sağlık çalışan-
larına şiddet uygulayanın sağlık giderleri, 
6 ay süre ile Sosyal Güvenlik Kurumu ta-
rafından değil bizzat şiddet uygulayan kişi 
tarafından ödenmelidir."

İSTANBUL'DA ÇALIŞANA FAZLA 
ÖDEME

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
zam ve tazminatları artırılmalıdır. Özel 
hizmet tazminatları 146 TL 5, 6 ve 7. böl-
geler için 100 TL’lik artış sağlanmalıdır. 
İstanbul’da görev yapanlara 293 TL ek hiz-
met ödemesi yapılmalıdır. Ek ödemeler 
emekliliğe yansıtılmalıdır. Sabit ek ödeme-
ler gelir vergisinden muaf olmalıdır.

 Dağıtılabilir döner sermaye tutarı, her 
yıl Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
SGK arasında imzalanan global bütçe artı-
şı veya TEFE oranında artırılmalıdır. Döner 
sermaye katsayıları artırılmalıdır. Süt izni 
ve yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi 
yapılmamalıdır. Ambulans kullanan perso-
nelin tavan ek ödeme katsayıları artırılmalı 
ve ek puan verilmelidir. 

 AFAD’a bağlı kamplarda misafir edi-
len yabancı uyrukluların yaşadığı illerde 
çalışanlara ilave ücret verilmelidir. Yüksek 
lisans yapanlara 5 puan ve doktora yapan-
lara 10 puan ek özel hizmet tazminatı ve-
rilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanla-
rına yıpranma payı verilmelidir. 

ŞİDDET UYGULAYAN ÖDESİN

Aile hekimliği çalışanlarının yıllık izin-
lerinde ücretlerinden kesinti yapılmama-
lıdır. Üniversite hastanelerinde çalışan 
personelin döner sermaye katsayıları artı-
rılmalıdır. Adli Tıp Kurumunda çalışanlara 
“adalet hizmetleri tazminatı” ödenmelidir. 
TSK’dan devrolan personele tayın bedeli 
ödenmeye devam edilmelidir. 

 Üniversite ve Adli Tıp Kurumu’ndaki 
hekimlerin sabit ek ödemeleri diğer he-
kimler gibi emekliliğe yansıtılmalıdır.  En-
gelli çalışanların talepleri halinde eğitim 
durumları itibariyle şartlarını taşıdıkları 
kadrolara atanması sağlanmalıdır. Sağlık 
çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorum-
luluk sigortası yapılmalı ve primler kurum 
bütçesinden temin edilmelidir. 4/C geçici 
personele döner  sermaye ödenmelidir.

 4/C, vekil ebe/hemşireler, kamu gö-
revlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ve 
ek ders karşılığı görev yapan meslek ele-
manları 4/B sözleşmeli statüye geçirilme-
lidir. Çalışanlar için kreş imkanı sağlanmalı 
veya 250 TL kreş yardımı verilmelidir.  Sağ-
lık çalışanlarına şiddet uygulayanın sağlık 
giderleri, 6 ay süre ile SGK tarafından de-
ğil, bizzat şiddet uygulayan kişi tarafından 
ödenmelidir.

 

TALEPLER AMBULANSLA GÖNDERİLDİ
Metin Memiş, konuşmasının ardın-

dan sağlık çalışanlarının taleplerini içeren 
dosyayı, sedyedeki sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarını temsil eden kişiye verdi. Daha 
sonra üzerinde Toplu Sözleşme Ambulan-
sı’ yazan ambulansla toplu sözleşmede 
görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’na götürdü. 
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Hizmet Kolu Toplu Sözleşmemizi
4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, Hizmet Kolu Toplu 

Sözleşmemizin imzalanmasıyla sona erdi. İmzalanan mutabakat 
metinleri, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra resmiyet kazandı,

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren de yürürlüğe girecek.

İmzalanan toplu sözleş-
meye göre; bütün kamu gö-
revlileri 2018 yılının ilk altı 
ayı için yüzde 4, ikinci altı 
ay için yüzde 3,5; 2019 yılı-
nın ilk altı ayı için yüzde 4, 
ikinci altı ayı içinse yüzde 5 
oranında zam alacak. Buna 

göre 2018 yılı kümülatif zam 
oranı yüzde 7,20;  2019 yılı 
kümülatif zam oranı da yüzde 
9,20 oldu. 6 aylık enflasyon 
oranı, 6 aylık yüzdelik zam 
oranından fazla çıkarsa, enf-
lasyon farkı ödenecek.

 İmzaladık
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Hizmet Kolu Toplu Sözleşmemizi

1. İcap nöbet ücretlerinin tüm sağlık 
çalışanlarına ödenmesi için düzenleme 
yapılacak.

2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 
yaşlı, ağır engelli ve çocuklara hizmet 
veren yatılı kuruluşlarda görev yapan-
lara sosyal hizmet tazminatı olarak ila-
ve 10 puan ek ödeme (101 TL) verilme-
sini sağladık.

3. Yıpranma payı hakkındaki çalışma-
ların sonuçlandırılmasını karara bağla-
dık. 

4. Süt izninde döner sermayeden ke-
sinti yapılmamasını sağladık.

5.  Ayda 5 yılda 12 güne kadar olan yıl-
lık izinlerde döner sermayeden kesinti 
yapılmamasını sağladık.

6. 663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli 
personelin ayda 5 yılda 12 güne kadar 
olan yıllık izinlerinde ve süt izinlerinde 
ek ödemelerinden kesinti yapılmama-
sını sağladık.

7. Yükseköğretim kurumlarındaki ada-

letsiz döner sermaye katsayıları ile ilgili 
çalışma yapılmasını ve neticelendiril-
mesini karara bağladık. 

8. 112 çalışanlarının almak zorunda ol-
dukları eğitimlerde geçen sürelerinde 
döner sermaye ek ödemelerinin eği-
tim alanlarda yılda 10 gün için, eğitimi 
verenlerde yılda 20 gün için özellikli 
birim katsayısı üzerinden değerlendi-
rilmesini sağladık.

9. AFAD’a bağlı kamplardaki sağlık te-
sislerinde görev yapanların döner ser-
maye tavan oranlarının yüzde 200 ol-
masını sağladık.

10. Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa 
illerinde kampların dışındaki sağlık te-
sislerinde görev yapanların döner ser-
maye tavan oranlarının yüzde 180 
olmasını sağladık.

11. Hastanede çalışan 
diş tabiplerinden 
hastane ortala-
masının 

altında kalanların döner sermaye ek 
ödemelerinin hastane ortalaması 
üzerinden ödenmesini sağladık.

12. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nda çalışanların dini 
bayramlardaki nöbet ücret-
lerinin günlük 5, haftalık 14 
saate çıkarılmasını sağla-
dık.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
İMZALADIĞIMIZ HİZMET KOLU TOPLU SÖZLEŞMESİNDE ÖNE 
ÇIKAN KAZANIMLARIMIZ İŞE ŞU ŞEKİLDE:

1. Kamu görevlilerinin maaş ve ücret-
lerine; 2018 yılı için %4+%3,5 olmak 
üzere toplamda %7,64, 2019 yılı için 
%4+%5 olmak üzere toplamda %9,20, 
genel toplamda, yüzde 17,54 oranında 
zam yapılmasını sağladık.

2. 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam 
oranlarının enflasyonun altında kalma-
sı halinde enflasyon farkı verilecek.

3. 4/C’lilerin ek ödemelerinin 1 Ocak 
2018 itibariyle 256 TL olmasını sağla-
dık. 

4. Engelli çocuğu bulunan kamu görev-
lilerinin çocuk yardımı ödeneğinin yüz-
de %50  artırılmasını sağladık.

5. Engelli kamu görevlilerine mesleki 
uyum eğitimi verilmesini,  fiziki çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesini, kurum 
tarafından görevlendirilmeleri halinde 

refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi-
ni sağladık.

6.  Engelli kamu görevlilerine kamu ko-
nutlarında öncelik verilecektir.

7. Kamuda kreş imkanın geliştirilmesi 
ile ilgili mutabakat sağladık.

8. Kamu misafirhanelerinden kamu gö-
revlilerinin yararlanmasının kapsamını 
tedavi maksatlı ve yükseköğrenim gö-
ren çocukları açısından genişlettik. 

9. Biyologlara, açık çalışma mahal-
lindeki görev yaptıkları her gün için 3 
puan (30,45) fazla ödeme yapılmasını 
sağladık.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarında 
yemekhanelerde helal gıda sertifikalı 
ürünler kullanılmasına dikkat edilecek-
tir.

11. Hac kurası sonucu hacca gitmeye 
hak kazandığı halde kullanabileceği izni 
kalmamış olan kamu görevlilerine hac 
süresince ücretsiz izin verilecek. 

12. Şeflerin özel hizmet tazminatlarını 
3 puan daha artırarak maaşlarına top-
lamda 101,47 TL tutarında artış sağla-
dık.

13. Aile yardımı ödeneğine ilişkin bil-
dirimde bulunmayanlar için geçmişe 
dönük 3 ay süreyle aile yardımı ödene-
ğinin ödenmesini sağladık.

14. Memuriyet mahalli kaynaklı har-
cırah ödenmesine yönelik sorunların 
sona erdirilmesini sağladık.

15. Sözleşmeli personelin ücretlerinin 
belirlenmesinde kamu kurum ve kuru-
luşlarında geçen bütün sürelerin dikka-
te alınmasını sağladık.

KONFEDERASYONUMUZ 
TARAFINDAN GENEL MALİ VE 

SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN İMZALANAN 
TOPLU SÖZLEŞMEDE ÖNE ÇIKAN 

KAZANIMLARIMIZ ŞU ŞEKİLDE:
1. Kamu görevlilerinin maaş ve ücret-
lerine; 2018 yılı için %4+%3,5 olmak 
üzere toplamda %7,64, 2019 yılı için 
%4+%5 olmak üzere toplamda %9,20, 
genel toplamda, yüzde 17,54 oranında 
zam yapılmasını sağladık.

2. 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam 
oranlarının enflasyonun altında kalma-
sı halinde enflasyon farkı verilecek.

3. 4/C’lilerin ek ödemelerinin 1 Ocak 
2018 itibariyle 256 TL olmasını sağla-
dık. 

4. Engelli çocuğu bulunan kamu görev-
lilerinin çocuk yardımı ödeneğinin yüz-
de %50  artırılmasını sağladık.

5. Engelli kamu görevlilerine mesleki 
uyum eğitimi verilmesini,  fiziki çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesini, kurum 
tarafından görevlendirilmeleri halinde 

refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi-
ni sağladık.

6.  Engelli kamu görevlilerine kamu ko-
nutlarında öncelik verilecektir.

7. Kamuda kreş imkanın geliştirilmesi 
ile ilgili mutabakat sağladık.

8. Kamu misafirhanelerinden kamu gö-
revlilerinin yararlanmasının kapsamını 
tedavi maksatlı ve yükseköğrenim gö-
ren çocukları açısından genişlettik. 

9. Biyologlara, açık çalışma mahal-
lindeki görev yaptıkları her gün için 3 
puan (30,45) fazla ödeme yapılmasını 
sağladık.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarında 
yemekhanelerde helal gıda sertifikalı 
ürünler kullanılmasına dikkat edilecek-
tir.

11. Hac kurası sonucu hacca gitmeye 
hak kazandığı halde kullanabileceği izni 
kalmamış olan kamu görevlilerine hac 
süresince ücretsiz izin verilecek. 

12. Şeflerin özel hizmet tazminatlarını 
3 puan daha artırarak maaşlarına top-
lamda 101,47 TL tutarında artış sağla-
dık.

13. Aile yardımı ödeneğine ilişkin bil-
dirimde bulunmayanlar için geçmişe 
dönük 3 ay süreyle aile yardımı ödene-
ğinin ödenmesini sağladık.

14. Memuriyet mahalli kaynaklı har-
cırah ödenmesine yönelik sorunların 
sona erdirilmesini sağladık.

15. Sözleşmeli personelin ücretlerinin 
belirlenmesinde kamu kurum ve kuru-
luşlarında geçen bütün sürelerin dikka-
te alınmasını sağladık.

KAZANIMLARIMIZ ŞU ŞEKİLDE:

1. İcap nöbet ücretlerinin tüm sağlık 
çalışanlarına ödenmesi için düzenleme 
yapılacak.

2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 
yaşlı, ağır engelli ve çocuklara hizmet 
veren yatılı kuruluşlarda görev yapan-
lara sosyal hizmet tazminatı olarak ila-
ve 10 puan ek ödeme (101 TL) verilme-
sini sağladık.

3. Yıpranma payı hakkındaki çalışma-
ların sonuçlandırılmasını karara bağla-
dık. 

4. Süt izninde döner sermayeden ke-
sinti yapılmamasını sağladık.

5.  Ayda 5 yılda 12 güne kadar olan yıl-
lık izinlerde döner sermayeden kesinti 
yapılmamasını sağladık.

6. 663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli 
personelin ayda 5 yılda 12 güne kadar 
olan yıllık izinlerinde ve süt izinlerinde 
ek ödemelerinden kesinti yapılmama-
sını sağladık.

7. Yükseköğretim kurumlarındaki ada-

letsiz döner sermaye katsayıları ile ilgili 
çalışma yapılmasını ve neticelendiril-
mesini karara bağladık. 

8. 112 çalışanlarının almak zorunda ol-
dukları eğitimlerde geçen sürelerinde 
döner sermaye ek ödemelerinin eği-
tim alanlarda yılda 10 gün için, eğitimi 
verenlerde yılda 20 gün için özellikli 
birim katsayısı üzerinden değerlendi-
rilmesini sağladık.

9. AFAD’a bağlı kamplardaki sağlık te-
sislerinde görev yapanların döner ser-
maye tavan oranlarının yüzde 200 ol-
masını sağladık.

10. Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa 
illerinde kampların dışındaki sağlık te-
sislerinde görev yapanların döner ser-
maye tavan oranlarının yüzde 180 
olmasını sağladık.

11. Hastanede çalışan 
diş tabiplerinden 
hastane ortala-
masının 

altında kalanların döner sermaye ek 
ödemelerinin hastane ortalaması 
üzerinden ödenmesini sağladık.

12. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nda çalışanların dini 
bayramlardaki nöbet ücret-
lerinin günlük 5, haftalık 14 
saate çıkarılmasını sağla-
dık.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
İMZALADIĞIMIZ HİZMET KOLU TOPLU SÖZLEŞMESİNDE ÖNE 
ÇIKAN KAZANIMLARIMIZ İŞE ŞU ŞEKİLDE:

KONFEDERASYONUMUZ 
TARAFINDAN GENEL MALİ VE 

SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN İMZALANAN 
TOPLU SÖZLEŞMEDE ÖNE ÇIKAN 
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Sendikamızın Başkanlar Kurulu 
Toplantısı, Memur-Sen Büyük Türki-
ye Buluşması için gittiğimiz Antalya’da 
gerçekleştirildi. Toplantının açılışında 
konuşan Genel Başkanımız Metin Me-
miş, sendikamızın çalışmaları hakkında 
şube başkanlarımıza bilgi verdi. Ku-
rumsallaşma yönündeki adımlarımın 
sürdüğünü söyleyen Memiş, birçok şu-
belerimizin kendi hizmet binalarını ve 

araçları olduğunu belirterek, 
aracı olmayan şubelerimize de 
kiralama yöntemiyle araç sağ-
landığını kaydetti.

Kazanımlarımızı 
Teşkilatımızla Elde Ediyoruz

Bundan önceki toplu gö-
rüşme ve toplu sözleşmelerde, 
sağlık ve sosyal hizmet çalışan-

larının yüzünü ağartacak kazanımlara 
imza attığımızı belirten Memiş, “Top-
lu sözleşme başarımızın bir sebebi de, 
taleplerimizi teşkilatımızın ve üyeleri-
mizin talepleri doğrultusunda oluştur-
mamızdır. Bu taleplerimizin kazanıma 
dönüşmesi için, önceden belirliyor ve 
üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Sağlık-Sen olarak sorun-
lardan beslenen değil, çözüm 
önerileri sunarak kazanım 
elde eden bir anlayışı benim-
sediğimizi söyleyen Memiş, 
SASAM’ın da bu yönde pek 
çok çalışmaya imza attığını 
ifade etti.

Yıpranma payı konu-
sunda, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, önceki sözünün 
takipçisi olduğunu söyleyen 

Memiş, referandum sonrası yıpranma 
payının hayata geçmesi konusunun 
takipçisi olacağımızı ifade etti. Ek öde-
melerin emekliliğe yansımasının da ta-
leplerimiz arasında olduğunu söyleyen 
Memiş, vekil ebe hemşireler, kamu dışı 
aile sağlığı merkezi çalışanlarıyla 4/B ve 
4/C’lilerin kadroya alınması konusun-
da da çalışmalarımızın süreceğini ifade 
etti.

Adaletsiz performans sistemine yö-
nelik eleştirimizi her platformda dile 
getirdiğimizi söyleyen Memiş, herkesin 
şikayetçi olduğu mevcut sistemin bir an 
önce değişmesi gerektiğini kaydetti.

Başkanlar Kurulu Toplantımız, Şube 
başkanlarımızın konuşmalarının ardın-
dan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Başkanlar 
Kurulu 
Toplantımızı 
Gerçekleştirdik 
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Sanayi devrimi ile başlayan emek mücadelesi; çalışan kesim emeğinin sö-
mürülmesine karşı oluşturduğu sendikalaşma zaman içerisinde bütün çalışan 
kesimi içine alarak mücadele alanını bütün çalışan kesime yaymıştır. Bu müca-
dele mevcut siyasi iktidarı da ilgilendirdiği için sendikalar sürekli siyasetle iç içe 
olmuşlardır. İktisadi olarak sendikaların toplu pazarlık hakları, sosyal fonksiyon 
olarak sendikaların eğitim ve yardımlaşma faaliyetleri bulunmakta.

Siyasi fonksiyon ise ülkeden ülkeye çok değişen ve üzerinde oldukça tartışı-
lan bir konudur. Zira sendikaların siyasi fonksiyonları, her ülkenin tarihi,  siyasi 
ve bunları etkileyen yasal koşullara göre şekillenmektedir. Bu farklılık bazen 
başlı başına hükümetlerin sendikalara ve toplu pazarlığa yönelik tutumları ve 
sendikaların ideolojik yapılarıyla da ilişkili olabilmektedir.

Sendikaların bizzat siyasal iktidarı ele geçirmek, siyasal iktidar olmak gibi 
bir hedefleri yoktur. Sendikanın temel amacı, üyelerinin ulusal gelirden ada-
letli bir pay almalarını sağlamak. Siyasal partiler ise bir program çerçevesinde 
siyasal kararları etkilemek ve bu amaçla siyasal iktidarı ele geçirmek üzere ör-
gütlenmiş kuruluşlardır.

Sendikal mücadelenin merkezi olarak kabul edilen İngiltere’de İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu 1900 yılında aldığı bir kararla işçi partisini kurarken, 
1899 yılında İsveç’te Sosyal Demokrat Parti, İşçi Sendikaları Konfederasyonu-
nu Kurmuştur. Batıda sendikalar siyasetle sürekli iç içe olmuşlar ve devamlı 
aktif  siyaseti yönlendirmeye çalışmışlardır. 

Diğer bir durum sendikaların, partileri maddi açıdan desteklemeleri; 
Norveç’te seçim zamanında sendikalar işçi partisine destek olmaktadırlar. Sen-
dikaların Partilerle ortak hareket etmeleri ve işbirliği yapmaları üçüncü bir faali-
yet alanıdır. Dünyadaki sendikacılık örneklerine baktığımızda üç farklı sendikal 
yapı ortaya çıkmaktadır.

Bunlardan bir tanesi Bağımlı Model
Bu tür sendikacılığın olduğu ülkeler, özgür demokrasinin ve hür teşebbü-

sün olmadığı ülkelerde bu model ortaya çıkmaktadır. Özgür demokratik or-
tamın olmadığı bu ülkelerde sendikalar genelde rejimin bir uzantısı ve onun 
direktifleri yönünde hareket eden bir örgüt konumundadır.

Bu modele dâhil ülkelerde bir kısmı askeri cuntayla yönetilmekte, bir 
kısmı tek parti ile yönetilmekte bir kısmı monarşi yönetimle yönetilmektedir. 
Irak, Suriye, Nazi Almanya’sı, Mussolini İtalya’sı, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap 
emirlikleri,

Bu Ülkelerde sendikalar tek bir Konfederasyon altında toplanmak zorun-
dadır. Toplu pazarlık hakkı olmayan sendikaların grev vb. toplu mücadele sila-
hına başvurması yasaklanmıştır.

2-  Ara Bağımlı Model
Bu modelde sendikalarla siyasi partiler arasında organik bir ilişki vardır.
Bu Modele, İngiltere, Norveç, İsveç Avusturya, Fransa, İtalya Belli ölçüde 

Belçika ve İsrail sayılabilir.

3-Bağımsız Model
 Bu modele dahil ülkelerde sendikalar mevcut siyasi partilerle formel (res-

mi) ve organik bağlılık içinde olmadan ve onlarla devamlı bir ilişkiye girmeden 
siyasi faaliyet yapmaktadır.

Bağımsız Modelde sendikalar, Siyasi partilerle doğrudan ve dolaylı yardım 
almamakta ve onlara yardımda bulunmamakta ve bir siyasi partinin adı altında 
örgütlenmemektedirler.

Bu ülkelerde sendikalar pragmatik bir felsefi yapıda örgütlenerek üyelerin 
ekonomik ve sosyal çıkarlarını artırmayı ön planda tutarlar. Dolayısı ile toplu 
pazarlık aracı en önemli mücadele aracı olmaktadır.

Bağımsız modele,  Amerika’nın yansıra Türkiye, Almanya, Kanada bu 
modele uyan ülkelerdir.

Amerika’da bu anlayış “Saf  ve yalın Sendikacılık “ Almanya’da “Partiler 
Politikası bakımından bağımsız sendikacılık” Türkiye’de ise “Partiler Üstü Sen-
dikacılık” ilkeleri ile ortaya çıkmaktadır.

 Hedefleri dar ve ekonomik nitelikli olması genelde ücret sendikacılığı ya-
parak diğer fonksiyonları ile birlikte siyasi fonksiyonlarını da ihmal etmişlerdir.

Ülkemizde sık aralıklarla darbelerin yapılması her darbe dönemlerinde 
sendikaların kapılarına kilit vurulması belli bir dönemden sonra partiler üstü 
bir sendikacılık yapılmaya çalışılsa da bu tutum çok uzun sürmemiş. 12 Eylül 
darbesinden sonra siyasi yasakların kaldırılması için düzenlenen referandumda 
Türk iş açıkça 6 Eylül1987 yılında yapılacak olan halk oylamasında “EVET” 
kampanyasına katılarak o dönemde bir duruş sergilemiş. Aynı şekilde Kasım 
1987 seçimlerinde “ANAP’a OY YOK” kampanyası başlatarak bir siyasi parti-
nin iktidardan gitmesi için çalışma başlatmış.

Bu sürecin sonunda 19 Ocak 1995 tarihinde işçilere siyasi yasağı getiren 
anayasanın 52. Maddesi kaldırılarak işçilere siyaset yapma hakkı getirilmiş 
oldu. Yasaklarla hiçbir yere varılamıyor. Yasak koyulsa da herkes bu siyaseti 
bir şekilde yapıyor. Belli bir süreden sonra siyasi yasaklar tarihin çöp sepetine 
atılıyor. Sendikacılığın merkezi olarak kabul edilen batılı ülkelere baktığımızda 
batıdaki sendikalar siyasetle iç içe olmuşlar siyaseti etkileyebilmek için üyele-
rinden aldığı gücü kullanmaktadırlar. Sendikalar siyaset yapabilmeli ama siyasi 
partilerin arka bahçesi olmamalı. İktidarı denetleyebilmeli yanlışa yanlış doğ-
ruya doğru diyebilmeli. 

İnşallah Önümüzdeki sayımızda sendika siyaset ilişkisini incelemeye de-
vam edeceğiz.

Selam ve dua ile ...

Sendika Siyaset İlişkisi

Himmet BAYAR
Genel Başkan Yardımcısı

(Mali İşler)

Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ile Memur-Sen Genel Başkan-
vekili ve Genel Başkanımız Metin 
Memiş’in de yer aldığı heyet, bu sene 
106'ıncısı düzenlenen ILO Çalışma 
Konferansı'na katıldı. Burada Ana-
dolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayan 
Yalçın, “ILO ve Cenevre'yi, ülke ve ça-
lışanlar için diplomatik bir imkân ola-
rak görüyoruz” dedi.

106'ıncı Uluslararası Çalışma Kon-
feransı İsviçre'nin Cenevre kentinde 
gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki 
Memur-Sen Heyeti’nin de katıldığı 
konferansta, Türk hükümet tarafını 
temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışan 
kesimi temsilen Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay, işveren kesimini temsi-
len TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kud-
ret Önen bir konuşma gerçekleştirdi.

OLUMSUZ ALGILARI SONA 
ERDİRMEK İSTİYORUZ

Özellikle konferansın genel ku-
rulunda yapılan konuşmalar ile bu 
konuşmalara verilen tepkileri göz-
lemlediklerini vurgulayan Yalçın, ILO 
ve Cenevre'yi gezilecek mekan değil, 

ülke ve çalışanlar için diplomatik bir 
imkan olarak gördüklerini dile getirdi.

Bazı ülke heyetlerinin Türkiye'ye 
karşı önyargılı bir tutum içerisinde ol-
duğuna dikkati çeken Yalçın, şöyle ko-
nuştu: "15 Temmuz'daki hain darbe 
girişimi ve ülkemizde yaşanan trav-
manın dışarıdan çok iyi anlaşılma-
dığını ve darbeye karşı yapılanların 
çok profesyonelce manipüle edildi-
ğini gördük. Farklı ülkelerden konfe-
derasyonlarla görüşmelerimizde bu 
konuya özel bir paragraf ayırdık. Bazı 
ülkelerin, ayağa kalkan, ekonomisi iyi 
giden ve demokrasisi kurumsallaşan 
bir Türkiye istemediği aşikar. Buna 
karşı sivil toplum kuruluşlarının da en 
az devlet diplomasisi kadar duyarlılık 
göstermesi gerektiğine inanıyoruz. 
Memur-Sen olarak üyelerimiz için ol-
duğu kadar ülkemiz için de kendimize 
bir misyon üstlendik ve ülkemize yö-
nelik olumsuz algıları sona erdirmek 
için yoğun bir şekilde diplomasi trafi-
ği yürütüyoruz."

Diğer komiteler tarafından ger-
çekleştirilen toplantı ve konferansla-
rı da takip eden Memur-Sen Heyeti, 
Türkiye’de çalışma hayatının geliştiril-
mesine yönelik notlar aldı.

Memur-Sen Heyeti ILO’da 
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Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörünün 
Gelişimi ve Sağlık Sistemine Etkisi 
Çalıştayı, Ankara’da yapıldı. Çalıştay-
da konuşan Genel Başkanımız Metin 
Memiş, tıbbi cihazın ülke ekonomisi-
ne katkısının yanı sıra, stratejik ürün 
olmasından dolayı da öneme haiz bir 
konu olduğunu söyledi. 

Sağlık-Sen’in, sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının mali ve özlük haklarını sa-
vunmak ve sorunlarını çözmek amacıyla 
kurulmuş bir sendika olduğunu hatırlatan 
Memiş, “Sağlık çalışanlarının haklarını 
ararken, sağlık, sosyal ve iş gücü politika-
larına da katkı sunmak ve yön vermek için 
SASAM’ı kurduk. Hem sendikacılık yapıyor, 
hem de politikalara katkı sunuyoruz” şek-
linde konuştu.

Düzenlenen bu çalıştayla, tıbbi cihazda 
dışa bağımlılığın önüne geçecek bir siste-
min kurulmasına öncülük etmek istedikle-

rini söyleyen Memiş, bu yönde bir gayre-
tin varlığını gördüğümüzü ve milli organize 
sanayi bölgelerinin kurulması çalışmaları 
olmasına karşın, somut bir adım atılama-
dığını belirtti.

Bu çalıştayın, sektörün bütün tarafla-
rıyla yapılmasının önemine de dikkat çe-
ken Memiş, “Sağlık Bakanlığımız ve ilgili 
diğer bakanlıklarımızın bürokratları, aka-
demisyenlerimiz ve konunun önemli bir 
ayağı olan özel sektör temsilcilerimizle bu 
toplantıyı gerçekleştirdik. Tıbbi cihaz ve 
millileşmeyi bütün detayları ile ele aldık. 
Sonuç raporunu da ilgili kurumlarla pay-
laştık” dedi.

SASAM Danışmanı Mehmet Atasever 
ise konuşmasında, tıbbi cihaz sektörünün 
bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de 
önemli ve stratejik bir sektör olduğunu 
söyledi. Tıbbi cihaz sektörünün, cari açığı 
da etkileyen bir sektör olduğunu belirten 
Atasever, “Hükümetin eylem planlarında 
yerli tıbbi cihaz konusuna önem veriliyor. 
Ancak, henüz çok önemli somut adımlar 
atılmadı, gelişmeler sağlanamadı. Özellikle 
tıbbi cihaz konusunda millileşme anlamın-
da gelişme sağlanamadı. Bu çalıştayımızla 
bir adımın atılmasını sağlamak, bu çalış-
malara öncülük yapmak istedik” şeklinde 
konuştu.

Milli Tıbbi Cihaza 
Öncülük Yapmak İstiyoruz 
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Samsun Bölge İdare Mahke-
mesi tadilat nedeniyle bir ilçeden 
başka bir ilçeye geçici süreyle alı-
nan hizmetin geçici görevlendir-
me olduğuna karar verdi.

Gümüşhane Torul 2 No’lu Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun, 
binanın fiziki şartları tamamlanın-
caya kadar geçici olarak Kürtün 
ilçesi Özkürtün beldesindeki Aile 
Sağlığı Merkezi’ne taşınması üze-
rine üyemize yolluk ödenmediğin-
den sendikamız tarafından Sam-
sun Bölge İdare Mahkemesi’nde 
dava açılmıştı.

Samsun Bölge İdare Mahke-
mesi verdiği kararda; üyemizin asıl 
kadrosunun bulunduğu Acil Sağ-
lık Hizmetleri İstasyonu’nun fiziki 
şartları nedeniyle başka bir ilçede-
ki Aile Sağlığı Merkezi’nde hizmet 
vermeye başladığı ve bu durumun 
da üyemiz için maddi olarak ek 
masraf yarattığı ifade edildi. Ka-
rarda ayrıca bu durumun bir nevi 
geçici görevlendirme olduğu ve 
bu göreve yönelik çalışandan onay 
alınmadığı için bu masraflara kat-
lanmak zorunda bırakılamayaca-
ğı ifade edilerek üyemize yolluk 
ödenmesine hükmedildi.

Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Ör-
nek, Memur-Sen İl Temsilciliği ile Sağlık-
Sen Erzincan şubemizin hizmet binalarının 
açılışına katıldı. Burada konuşan Örnek, 
Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak kurum-
sallaşma yolunda başlattığımız çalışmaların 
sürdüğünü, bunun bir ayağını da hizmet bi-
nalarımızın oluşturduğunu söyledi. Temsil-
cilik ve şube hizmet binalarımızın sendikal 
mücadelenin, hak aramanın, birlik ve bera-
berliğin adresi olduğunu söyleyen Örnek, 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in, kazanım-
ların ve sendikal mücadelenin tek merkezi 
olduğunu söyleyen Örnek, “Sorunlardan 
beslenen değil, sorunları çözen bir anlayışla 
sendikacılık yapıyoruz. Ötekileştirmeden, 
birlik ve beraberliğimizi sağlayacak bir an-
layışla çalışıyoruz. Bütün kamu görevlileri, 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına sen-
dikacılık yapıyoruz. Sorunları tespit ediyor, 
çözüm önerilerini sunuyor ve çözüm için 
mücadele ediyoruz. Bugün Memur-Sen’in 
bir milyona yaklaşan üye sayısı, Sağlık-
Sen’imizin 244 bin üyesi, bu mücadelenin 
örneğidir” şeklinde konuştu.

Ülkenin temel sorunlarının çözümü için 
çalıştığımızı söyleyen Örnek, gerek temel 
hak ve özgürlükler gerekse sendikal kaza-
nımlar konusunda başarılı bir mücadele 
verdiğimizi ifade etti. Ülkemizin birlik ve be-
raberliği için sorumluluk almanın ötesinde 
elimizi değil gövdemizi taşın altına koydu-
ğumuzu belirten Mustafa Örnek, “Her türlü 
darbenin karşısında olduk. FETÖ’nün yargı 
darbesine de 15 Temmuz darbesine de 
milletimizle izin vermedik. Demokrasimizin 
kalıcı olması ve pekişmesi için yapılan Cum-
hurbaşkanlığı sistemi değişikliği için sorum-
luluk alarak çalıştık” dedi.

Konuşmasında sendikal konulara da 
değinen Örnek, Ağustos ayında toplu söz-
leşmelerin yapılacağını belirtti. Sağlık-Sen 
olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
sorunlarını yerinde dinlemek ve taleplerini 
almak için 5 ilde bölge toplantıları yaptığı-
mızı hatırlatan Örnek, “Bütün kamu görev-
lilerinin hak ettikleri mali hakları alması, 
bekledikleri özlük haklarına kavuşması için 
çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Toplu sözleş-
me masasına güçlü bir şekilde oturacak ve 
sorunların çözümü için mücadele edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen, bu liste ile bu nöbet dön-
mez, demişti. Bakanlık, Sağlık-Sen’in girişi-
mi ve mücadelesi sonucu nöbet genelge-
sinde geri adım attı.

Gerçekçi olmayan nöbet genelgesi 
çıkarılmıştı. Sağlık-Sen olarak bakanlığa 
yazdığımız yazıda, genelgedeki hususların 
gerçekle bağdaşmadığını, getirilen kısıt-
lamaların nöbet tutmayı zorlaştırdığını ve 
sorunu çözmeyeceğini ifade ederek, çalı-
şanların sesine kulak verilmesini istemiş-
tik.

Bakanlık, geçen süre zarfında talebimi-
zi dikkate alarak, genelgede Sağlık-Sen’in 
talebi doğrultusunda değişiklikler yaptı.

Sağlık-Sen’in kazanımı olan nöbet ge-
nelgesi değişikliği, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olsun.

Sendikamızdan 
Geçici 

Görevlendirmede 
Harcırah Kazanımı 

ASPB Nöbet 
Listesinde Geri 

Adım Atıldı 

Erzincan Şubemizin 
Hizmet Binası Açıldı 
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Döner sermaye ek ödeme sistemi sağlıkta dönüşümle birlikte 2003 
yılından bu yana kullanılmakta ve yetersiz personel ile artan sağlık hiz-
metini karşılamada temel motivasyon kaynağı olarak uygulanmaktadır. 

Mevcut sistemde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarda ait hizmet 
sunucularında istihdam edilen sağlık çalışanlarına genel anlamda dört 
farklı kalem ödeme yapılmaktadır. Bunların birincisi büyük ölçüde Mer-
kezi Yönetim Bütçesinden finanse edilen maaş kalemi, ikincisi tamamı 
sağlık kurumlarının döner sermaye gelirlerinden finanse edilen döner 
sermaye sabit ek ödemesi, üçüncüsü çalışılan kurumun gelir gider den-
gesine göre ve tamamı sağlık kurumlarının döner sermaye gelirlerinden 
finanse edilen döner sermaye performans ek ödemesi ve dördüncü olarak 
nöbet tutan çalışanlara belirlenmiş şartlara bağlı olarak tamamı sağlık 
kurumlarının döner sermaye gelirlerinden finanse edilen nöbet ücretidir. 

Ancak son yıllarda gelinen noktada memur maaş ödemelerindeki 
artışla birlikte işletme gelirlerindeki güncel olmayan SUT fiyatlarına 
bağlı olarak azalış hekimlerin gelir kaybına ve hekim dışı sağlık çalı-
şanlarının döner sermaye sabit ek ödemesine mahkûm olmasına neden 
olmaktadır. Sağlık çalışanların gelirleri yaşanan fiyat artışları ile rekabet 
edemez durumdadır ve sağlık çalışanlarının gelir-gider dengesinde gün 
geçtikçe makas olumsuz yönde açılmaktadır.

Sağlık çalışanları arasında yapılan farklı anket sonuçlarına göre, 
çalışanların en çok şikayet ettikleri konuların başında adaletsiz döner 
sermaye sistemi gelmektedir. Mevcut döner sermaye sistemi sürekli yasal 
eklemelerle birlikte içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Dolayısıyla artık 
yeni ve tüm çalışanları daha adil bir şekilde kapsayan bir döner serma-
ye ek ödeme sistemine geçilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı gerek 
bakan düzeyinde, gerekse de müsteşar düzeyinde 2 yıldır sistemde köklü 
değişiklikler yapılacağından bahsetmektedir. Yeni Sağlık Bakanı Sayın 
Dr Ahmet Demircan göreve geldiğinde ilk açıklamasında, sağlık çalı-
şanlarının mali ve özlük haklarına vurgu yapmıştır. Tüm bu gelişmeler 
yeni ve adil bir döner sermaye ek ödeme sistemini zorunlu kılmaktadır.

Peki daha adil ve kapsayıcı ek ödeme sistemi nasıl kurgulanmalıdır? 

Öncelikle sistemde dağıtılabilir döner sermaye havuzunu geniş-
letmek şarttır. Zira, bu havuz genişlemeden yapılacak değişiklikler, bir 
çalışanın cebinden alıp diğer çalışana vermeyi gerektirir. Havuzu ge-
nişletmek için 10 yıldır artmayan SUT fiyatlarının artırılması, hazine 
hissesinin %15 yerine %1 uygulanması, döner sermaye üzerindeki mali 
yüklerin bir kısmının genel bütçeye aktarılması gibi çözümler değerlen-
dirilebilir. 

Özelikle hekimlerde, performansa dayalı ek ödemeye esas teşkil 
eden ana parametreler ek ödemeye esas yapılacak ödemeler veya toplana-
cak puanlar için en önemli bileşen olarak kullanılmalıdır. Bu bileşenler;

 Uygulamada her işlemin ortalama kaç dakika süreceği tespit edi-
leceği süre,

 Akademik kariyerleri ödüllendirmeli ve özelikle eğitim-araştırma 
hastanelerinde eğitim ve araştırma fonksiyonlarına katkı sunacak olan 
akademik başarı, 

  İşlemin teknik olarak gerçekleştirilme zorluğunu gösterir ma-
haret, 

 Morbidite ve mortalite  durumunu gösterir  çalışma alanların-
daki riskler, 

 Hekimin işlem için harcadığı bedensel ve zihinsel işgücünü ifade 
eden dikkat (Emek) Yoğunluğu, olmalıdır.

Hekimlerde de toplam ücrette temel belirleyici, değişken olan dö-
ner sermaye ek ödemesi değil sabit ücretler olmalıdır. Toplam ele geçen 
ücrette performans temel belirleyici olduğundan hekimler arasında reka-
bet, kavga eksik olmamaktadır. Hekimlerin optimum hizmet standardı 
belirlenmeli ve bu hizmeti sunan hekimlere sabit belirli bir ücret veril-
melidir. Performans bu optimum hizmetin altında veya üstünde sunulan 
hizmetler için bir motivasyon unsuru olmalı ve hekimler üzerindeki per-
formans siteminin tahakkümü kaldırılmalıdır.

Girişimsel işlemi olmayan diğer sağlık çalışanları için de ayrı bir 
havuz oluşturulmalı ve çalışılan birim, çalışılan bölge, yapılan işin ris-
ki, kadro-unvan, sunulan hizmet verilerinin PDC’ye oranı gibi kriterler 
dışında herhangi bir belirleyici olmamalıdır. Girişimsel işlem puanı ol-
mayan başka bir deyişle performansı değerlendirilmeyen sağlık çalışan-
ları, bu ay ne kadar alacağım, hastane ne kadar fatura kesti gibi kaygılar 
taşımamalı, yukarıdaki kriterler doğrultusunda aynı hizmet sunan tüm 
çalışanlar aynı ücreti almalıdır. Sonuç olarak, neredeyse sadece sabit üc-
rete mahkum edilmiş sağlık çalışanlarının ek ödeme tutarları yukarıdaki 
kriterlere göre yükseltilmeli ve gelen zamlar bu tutarlara yansıtılmalıdır.

Temel olarak artık yepyeni ve tüm çalışanları daha adil bir şekilde 
kapsayan bir döner sermaye sistemine geçilmesi zorunludur. Hakkaniyet-
li ve kapsayıcı yeni ek ödeme sistemiyle hakları verilmiş sağlık çalışanla-
rının işlerine daha iyi motive olacaklarını ve daha kaliteli sağlık hizmeti 
sunacağına inanıyorum.

Yeni Ek Ödeme Sistemi 
Nasıl Kurgulanmalıdır?

Mustafa ÖRNEK
Genel Başkan Yardımcısı
(Mevzuat ve Toplu Sözleşme) İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
Uzmanına 
Yapılan Ek 

Ödeme Geri 
Alınamaz 

Sendikamız tarafından açılan dava-
da Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, 
memur olarak görev yaparken, A sınıfı 
iş güvenliği sertifikası bulunması nede-
niyle bu konuda görevlendirilen çalışana 
yapılan ek ödemenin, söz konusu uygu-
lamanın ertelenmesi üzerine geri isten-
mesinin hukuka aykırı olduğuna karar 
verdi. Karar, emsal niteliği de taşıyor.

Olay, şu şekilde gerçekleşti: 
Afyonkarahisar’ın Bolvadin Devlet 
Hastanesi'nde memur olarak görev ya-
pan davacı, A sınıfı iş güvenliği sertifikası 
bulunması nedeniyle bu konuda gö-
revlendirildi. Bu görevlendirme sonucu 
idare, söz konusu çalışana 2016 yılı ey-
lül, ekim ve kasım aylarında iş güvenliği 
uzmanı ek ödemesinde bulundu. Ancak, 
söz konusu uygulamanın ertelenmesi 
üzerine, idare yapılan 5.222,49 TL'lik ek 
ödemenin iade edilmesini istedi. Sendi-
ka olarak, bahse konu 15/03/2017 tarih-
li ve E.50 sayılı işlemin; haksız ve hukuka 
aykırı olduğu, iş yeri hekimi ve iş sağlığı 
ve güvenliği uzmanı çalıştırma zorunlu-
luğunun ertelendiği, iş yeri hekimi ve iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılama-
yacağına dair bir durumun söz konusu 
olmadığı, iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen 
personele ödenen ücretin hiçbir suret-
te geri alınamayacağı, çalıştırılan göreve 
ilişkin ücretin ödenmesinin Anayasal bir 
hak olduğu gerekçeleriyle konuyu Af-
yonkarahisar İdare Mahkemesi’ne taşı-
dık.

Davayı görüşen İdari Mahkeme, Ana-
yasanın devletimizi bir hukuk devleti 
olarak nitelendirdiğine vurgu yaparak, 
hukukun önemli unsurlarından birinin 

de belirli sınırlar içinde, bütün Devlet 
davranışlarının, az çok, önceden öngörü-
lebilir olması olduğuna dikkat çekti. Hu-
kuki güvenliğin sadece bireylerin devlet 
faaliyetlerine duyduğu güven değil, aynı 
zamanda yürürlükteki mevzuatın süre-
ceğine duyulan güveni de içerdiğini be-
lirten kararda, “6745 sayılı Kanunun 71 
inci maddesi ile yapılan değişikliğin yü-
rürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle, 
iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği bulun-
durma zorunluluğunun uygulama tarihi 
01/07/2017 tarihine ertelenmiş olsa da; 
söz konusu hüküm iş yerinde iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanı bulundurma hususunu 
tamamen ortadan kaldırmadığı gibi, sa-
dece zorunlu olma tarihini ertelemiştir. 
Bununla beraber, bu tarihten önce iş 
yerinde bu göreve başlayanlardan, yal-
nızca kanunun uygulama maddesi de-
ğiştiği için görevi itibariyle ödenmiş olan 
ek ödemelerin faiziyle birlikte iade edil-
mesinin istenilmesi yukarıda vurgulanan 
hukuk devletinin önemli bir unsuru olan 
hukuk güvenliği ile de bağdaşmayacak-
tır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevi 
için ek ödemeden faydalanma şartları 
"gerekli belgeye sahip olmak" ile "asli 
görevlerinin yanında iş sağlığı ve gü-
venliği uzmanı görevini ifa etmek" ol-
duğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu'nun 8.maddesinin 7.fıkrasında 
belirtilmiş olup, davacının da bu şart-
lara haiz olduğu yukarıda açıklanmıştır. 
Bu durumda, kanunda belirtilen şartlara 
haiz olan davacıya, iş sağlığı ve güven-
liği uzmanı görevi nedeniyle yapılmış 
olan ek ödemelerin, kanunun uygulama 
maddesinin değiştiğinden bahisle faiziy-
le birlikte iadesine yönelik dava konusu 
işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” 
denildi.
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Resmi Gazete’de yayınlana-
rak kuruluş süreci tamamlanan 
Mehmet Akif İnan Vakfı Mü-
tevelli Heyetinin ilk toplantısı 
yapıldı.  Toplantıda konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Akif İnan Vakfı’nın mil-
lete ve ümmete hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi.

Resmi Gazete’de yayınlanarak kuru-
luş süreci tamamlanan Mehmet Akif İnan 
Vakfı ilk mütevelli heyeti toplantısını ger-
çekleştirmiş oldu. Toplantıya, Mehmet Akif 
İnan Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri katıldı. 

Kur’an tilavetiyle başlayan toplantı, 
vakfın faaliyet alanı ve çalışmalarına ilişkin 
istişarelerle devam etti.

Divan başkanlığını Mehmet Emin 
Esen'in yaptığı ilk toplantıda, Divan Üyeli-
ğini Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vec-

di Yanbaz, Kültür Memur-Sen 
Genel Başkanı Mecit Erdoğan 
ve Memur-Sen avukatlarından 
Ahmet Günenç yaptı.

Yönetim Kurulu ve Denet-
leme Kurulu ise şu isimlerden 
oluştu: 

Yönetim Kurulu:  Ahmet ÖZER, 
Hacı Bayram TONBUL, Mithat SEVİN, Mus-
tafa ÖRNEK, Soner Can TUFANOĞLU

Denetleme Kurulu: Can CANKESEN, Ra-
mazan ÇAKIRCI, Osman AYDIN

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

Üyemiz Mustafa Talat Erdem, 2008 
tarihinden sonra 5510 sayılı kanuna tabi 
çalışmalarının da daha önce yürürlükte 
olan 5434 sayılı kanuna göre değerlendi-
rilmesi ve bu doğrultuda fiili hizmet süresi 
zammından yararlandırılması talebiyle, 

sendikamızın da takibi ile dava açtı. Talebi 
görüşen Ankara 5. İdare Mahkemesi, 2008 
tarihinden önce 5434 sayılı kanun yürür-
lükteyken göreve başlayan röntgen teknis-
yenlerinin bu kanuna tabi olarak çalışmaya 
başlamaları sebebiyle (01.10.2008 tarihin-
de 5510 sayılı kanun yürürlüğe girmiş ve 
5434 sayılı kanun mülga olmuş olsa dahi) 
fiili hizmet süresi zammından kişinin kesin-
tisiz yararlanması gerektiği, 5510 sayılı ka-
nun kapsamında değerlendirilen çalışma-

ları ve kesinti yapılan uygulamayı hukuka 
uygun bulmayarak iptal kararı verdi.

Mahkeme, kararında ayrıca, 5510 Sayılı 
Kanun’un geçici 4. Maddesinde; Bu kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce göre-
ve başlayanların, fiili hizmet süresi zammı 
hakkındaki uygulamaların daha önceden 
yürürlükte olan 5434 Sayılı Kanun hüküm-
leri uyarınca işlem yapılacağının hüküm 
altına alındığına vurgu yaptı.

Bu kararla birlikte 5434 sayılı kanuna 
tabi olarak örneğin 20 yıllık çalışması olan 
bir röntgen teknisyeni, 4 yıla bir yıl (360 
güne 90 gün) olarak verilen yıpranma payı 
sonucunda emekliliğe 5 yıl daha erken hak 
kazanmış olacak ve emekli ikramiyesi ve 
emekli maaşı da bu doğrultuda hesapla-
nacaktır. Kazanılan bu dava, şahsi olup, bu 
durumda olan röntgen teknisyenlerinin 
aynı haktan faydalanmak için dava açma-
ları gerekmektedir. Bu süreçte, sendikamız 
dava açacak üyelerimize hukuki destek ve-
recek, ayrıca genelin bu haktan faydalan-
ması için de çalışmalarını sürdürecektir.

2008'den Önce Görevde Olan Röntgen 
Teknisyenlerine Müjde 
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Memiş: Yıpranma Payını 

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
sağlık çalışanlarına yıpranma payı konu-
sunda aldıkları sözün bir an önce hayata 
geçmesi için mücadele ettiklerini, belirte-
rek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yeniden 
Bakanlığa gelmesiyle yıpranma payı konu-
sundaki çalışmaların ciddiyet ve hız kazan-
dığını söyledi.

Metin Memiş, Sağlık Bakanlığı'nın 
Sağlık-Sen ve Ebe ve Hemşireler Derneği 
ile birlikte "Ebeler ve Hemşireler Günü" 
dolayısıyla düzenlediği ve Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da katıldığı, "Sizler 
Umudun Adısınız" programına katıldı. Bu-
rada konuşan Memiş, sağlık çalışanlarının 
sorunlarını dile getirdi, talepleri konusun-
daki görüşlerini paylaştı.

Memiş, 3 yıl önce yine Sağlık-Sen hem-
şireler ve ebeler günü programında Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’dan yıpranma payı 
sözünü aldıklarını hatırlatarak, “Bu sürede 
Çalışma Bakanlığında ve Maliye Bakanlı-
ğında bize göre çok yavaş, çok ağır aksak 
belli çalışmalar yapıldı. Ancak; Sayın Ba-
kanımızın yeniden Bakanlığa gelmesiyle 
yıpranma payı konusundaki çalışmalar 
ciddiyet kazandı, hız kazandı. Bu işi nasıl 5 
yıl önce fikirsel olarak bize destek vererek 
başlattıysa, yine bizler Sağlık-Sen olarak 
sayın bakanımızla birlikte bu yıl bu işi ni-

hayete erdirelim. Ve sayın bakanımız sağ-
lık çalışanlarının tamamına, istisnasız tüm 
Bakanlık personeline 5 yıla 1 yıl yıpranma 
payını ve hele hele geriye dönük olarak 
hayata geçiren bakan olarak tarihe geçsin, 
bizler de sağlık çalışanları için yıpranma 
payı hakkını elde eden sendika olarak ta-
rihe geçelim.” dedi.

HEMŞİRE VE EBELERİN MESLEKİ 
SORUNLARINI TAKİP EDİYOR, 
ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bütün sağlık çalışanlarını etkileyen te-
mel sorunlara ek olarak hemşire ve ebe-
lerin mesleki sorunlarını da yakinen takip 
edip çözümü için mücadele ettiklerini 
söyleyen Memiş, başörtüsü yasağının kal-
dırılmasını hayata geçirdikleri için gururlu 
olduklarını söylerken, desteğinden dolayı 
da Bakan Akdağ’a teşekkür etti.

Memur-Sen olarak kadınlara pozitif ay-
rımcılık getiren anayasa değişikliğine EVET 
dedikleri için mutlu olduklarını söyleyen 

Memiş, “Tekrar hatırlatalım; Süt izni ve 
doğum izni gibi konulardaki kazanımların 
altında Memur-Sen’imizin imzası vardır. 
Emziren annelerimiz için sağlık çalışanları-
mıza nöbet muafiyeti Sağlık-Sen’imizin ka-
zanımıdır. Yeri gelmişken ifade edeyim; süt 
izninden döner sermaye kesintisi yapılma-
ması için de Sayın Bakanımızla görüşmele-
rimiz devam ediyor.” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ 
SAYGINLIĞI GÖZETİLMELİ, EKİP 
ANLAYIŞI ZEDELENMEMELİ

Yapılması gerekenleri de paylaşan Me-
tin Memiş, “Bunlardan birisi sağlık çalı-

Memiş: Yıpranma Payını Memiş: Yıpranma Payını 

hayete erdirelim. Ve sayın bakanımız sağ-
lık çalışanlarının tamamına, istisnasız tüm 
Bakanlık personeline 5 yıla 1 yıl yıpranma 
payını ve hele hele geriye dönük olarak 
hayata geçiren bakan olarak tarihe geçsin, 
bizler de sağlık çalışanları için yıpranma 
payı hakkını elde eden sendika olarak ta-

Metin Memiş, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık-Sen ve Ebe ve 
Hemşireler Derneği ile birlikte "Ebeler ve Hemşireler Günü" 

dolayısıyla düzenlediği ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ’ın da katıldığı, "Sizler Umudun Adısınız" programına 

katıldı. Burada konuşan Memiş, sağlık çalışanlarının sorunlarını 
dile getirdi, talepleri konusundaki görüşlerini paylaştı.
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şanlarının 
m e s l e k i 

saygınlığını 
gözeten ve 

ekip anlayı-
şını zedele-
yici politika-
ların gözden 
g e ç i r i l m e -
sidir.” Dedi. 
Y a p ı l m a s ı 
gereken bir 
başka şe-
yin sağlık 

emeğine 
y a t ı r ı m 
k o n u -

sunda nitelikli dönüşümün sağlanması 
olduğunu belirten Metin Memiş, mesleki 
gelişim ve uzmanlaşmaya önem verilme-
si gerektiğini, eğitim süreçlerinin nitelikli 
hale getirilmesinin yanı sıra eğitimi teşvik 
edecek ödül mekanizmalarının geliştiril-
mesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık sisteminin geleceği açısından en 
büyük tehlikenin yetersiz istihdama bağlı 
ağır iş yükü olduğunu belirten Memiş, “14 
yılda 3 kat artan sağlık hizmeti varken, ne 
yazık ki istihdam aynı oranda artmamıştır. 
Ülke şartları gereği Maliye Bakanlığı, Dev-
let Personel Başkanlığı ve ilgili diğer ku-
rumlarımızın da Sağlık Bakanlığımızın per-

sonel istihdamına karşı ortaya koyduğu 
defansif tavrın da farkındayız. Tüm bun-
lara rağmen Sayın Bakanımızın, istihdamı 
artırmaya yönelik verdiği mücadeleleri 
yakinen biliyor, takdir ediyor ve kendisine 
de sağlık çalışanları olarak destek olaca-
ğımızı ifade etmek istiyorum.” ifadelerini 
kullandı.

AKDAĞ: YIPRANMA PAYI 
HAZIRLADIK, BAKANLAR 
KURULU’NA GİDECEK

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da konuş-
masında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a sağlık çalışanlarının yıpranma 
payı konusunda tekrar kendilerini talimat-
landırdığı için teşekkür ederek, şunları 
kaydetti:

“Kanun maddelerini hazırladık, şimdi 
Bakanlar Kurulu’na götüreceğiz, inşallah 
en yakın zamanda da kanunlaştırmaya ça-
lışacağız. Yeni dönem de çok daha iyi ola-
cak. Sağlıkta Dönüşümün İkinci Dönemini 
hazırlıyoruz, 6 aydır hazırlanıyoruz. Ebele-
rimizin ve hemşirelerimizin yepyeni rolleri 
olacak.”

Bakan Akdağ, sağlık çalışanlarına şid-
dete tepki göstererek, “Bir sağlıkçının kı-
lına dokunan varsa beni karşısında bulur. 

O şiddeti bana karşı uygulamış olur. Bu ül-
kenin Sağlık Bakanı olarak bu konuda çok 
hassasım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dö-
neminde ekonominin çok daha iyiye gide-
ceğini, istikrar ve güven ortamı içerisinde 
Türkiye’nin büyüyeceğini söyleyen Bakan 
Akdağ, “Paylaşacağımız aş, ekmek büyüye-
cek. Eğer paylaşacağımız ekmeği büyüte-
mezsek bu talepleri yerine getirmekte zor-
lanırız. Gerek çok daha fazla sayıda sağlık 
personeli istihdamı, gerekse şu anda istih-
dam ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız ve işe 
alacağımız kardeşlerimize her açıdan daha 
iyi imkanlar sağlamak benim yeni dönem 
için olmazsa olmaz en önemli hedeflerim-
dendir. Ama bunun ülkenin kalkınmasıyla, 
ekonomisiyle ve ülkenin bütçesiyle yakın-
dan alakası olduğunu hepimiz biliyoruz.” 
şeklinde konuştu.
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defansif tavrın da farkındayız. Tüm bun
lara rağmen Sayın Bakanımızın, istihdamı 
artırmaya yönelik verdiği mücadeleleri 
yakinen biliyor, takdir ediyor ve kendisine 
de sağlık çalışanları olarak destek olaca
ğımızı ifade etmek istiyorum.” ifadelerini 
kullandı.
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Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
kadınların medeniyetin kapısı olduğunu, 
medeniyete geçen yolun kadınlardan geç-
tiğini söyledi. İyi bir anne ve iyi bir eşin 
sağlam bir gelecek ve medeniyetin temi-
natı olduğunu söyleyen Memiş, kadınlara 
gerek toplumda gerekse çalışma hayatın-
da hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini 
söyledi.

Sağlık-Sen tarafından ‘Hayatın Gerçek 
Kahramanı; Kadınlar’ paneli, Ankara’da 
gerçekleştirildi. Panelde, AK Parti Ankara 
Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ‘Yönetici Ka-
dın Olmak’, TRT Spikeri Tijen Karaş ‘Med-
yada Kadına Bakış’, 15 Temmuz darbesin-
de kamyonu ile köprüye gelen Şerife Boz 
‘15 Temmuzun Kadın Kahramanları’, Araş-

tırmacı Dr. Keziban Avcı ‘Sağlıkta Çalışan 
Kadın Olmak’ ve Otizm Federasyonu Baş-
kan Yardımcısı Fatma Kilci Kavas da ‘Çalı-
şan Anne Olmak’ konularını ele aldı.

NENE HATUNLARIN YERİNİ ŞERİFE 
BACILARIMIZ ALDI

Panelin açılışında konuşan Metin Me-
miş, köklü bir geçmişin, kadim medeniyet 
değerlerinin mirası bir ülkede yaşadığımızı 
belirterek, “Nene Hatun, 93 harbinde 3 
aylık oğlunu evde bırakarak şehrin savun-
masına katıldı, direnişin sembolü oldu. 
Bugün ise, hainlerin darbe girişimine karşı, 
geride bıraktıklarını hiç düşünmeden ülke-
si, milleti ve egemenliği için çoğu kimse-
nin yapmayı aklına bile getirmediği bir şeyi 

yapıp, köprüde darbeci askerlerin üzerine 
yürüyen Safiye Bacılarımız var.  Ve bugün 
de aramızda Kamyonu ile darbecilerin kar-
şısına dikilen Şerife Bacılarımız var. Allah’a 
binlerce kez şükürler olsun! Bu millette 
bu iman, bu inanç, bu birlik ve beraberlik 
oldukça, kimse diz çöktüremez.” şeklin-
de konuştu. Dünya Kadınlar Günü’nün, 8 
Mart 1857’de ABD’de yaşanan bir faciadan 
sonra batı dünyasının gündemine girdiğini 
hatırlatan Memiş, “Medeniyet ölçüsü ola-
rak bize dayatılan batı ve ABD, kadınlara 
değer vermeyi aynı zamanda Erzurumlu 
Nene Hatun’un doğum tarihi olan 1857 
yılındaki bu faciadan sonra gündemine alı-
yor. Nene Hatun bizde ne ilkti, ne de son 
olacaktı. Olmadı da.” Dedi.

Memiş: Kadınlar, 
Medeniyetin Kapısıdır 
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Konuşmasında, kadınlara bu kadar 
değer verilmesine karşın şiddet, cinayet, 
taciz, tecavüzlerin varlığına dikkat çeken 
Memiş, bizi biz yapan değerlerden uzak-
laşılmasıyla huzursuzlukların kapısının da 
aralandığını belirtti.

KADIN İSTİHDAMINDAKİ ARTIŞ 
MEMNUNİYET VERİCİ

Üyeleri ve hizmet kolu çalışanlarının 
yüzde 60’ını kadınların oluşturduğuna dik-
kat çeken Metin Memiş, kamuda kadın 
istihdamında yaşanan artışın da memnu-
niyet verici olduğunu ifade etti. 2006 yılın-
da çalışan kadın sayısının %23,6 iken 2016 
yılında %33'e ulaştığını söyleyen Memiş, 
erkeklerin, iş gücüne katılma oranlarında 
bir değişiklik gözlemlenmezken kadınların 
iş gücüne katılma oranlarındaki artışın de-
vam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kadınların iş gücüne katılmasının mem-
nuniyet vermesine karşın, iş hayatına gir-
diklerinde mobbing, taciz, ağır çalışma 
şartları, ucuz işgücü olarak görülmeleri 
gibi sorunların karşılarına çıktığını ifade 
eden Memiş, “Bu bağlamda kadınlarımızın 
çalışma hayatına teşvik edilmesi kadar, ça-
lışma hayatındaki kadınlarımızın da sorun-
larının giderilmesini de önemsemeliyiz.” 
dedi.

HEM BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ, 
HEM KILIK-KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜNÜ 
SAVUNDUK

Başörtüsüne özgürlük ve kılık-kıyafet 
serbestliği imza kampanyası düzenledik-
lerini hatırlatan Memiş, “1 ay içinde 12 
milyon 300 bin imzaya ulaştık. Bu sayede 
kamuda çalışan kadınlarımızın başörtüsü 
mağduriyetine son verilmesini sağladık. 
Bugün nihayetinde emniyette de askeri-
yede de artık başörtüsü yasağı ortadan 
kalkmış oldu. Kadınlarımızın başörtüsü 
özgürlüğü kadar kılık-kıyafet tercih özgür-

lüğü de bizim için önemlidir. Bu tercih ta-
mamen siz değerli hanımefendilerin ter-
cihidir, sizin seçiminizdir. Bize düşen, sizin 
kılık-kıyafet seçiminizi korumak, başörtüsü 
özgürlüğü kadar, kılık-kıyafet özgürlüğünü 
de desteklemektir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında sendika olarak kadın 
çalışanlara yönelik elde ettikleri kazanım-
ları da anlatan Memiş, bunlardan birisinin 
de doğum izni sonrası kadın memura is-
teği halinde birinci doğumda iki ay, ikinci 
doğumda dört ay, sonraki doğumlarda 
ise altı ay süre ile yarım gün çalışma hak-
kı olduğunu ifade etti. Engelli ve engelli 
yakını bulunan sağlık çalışanlarına tayin 
hakkını da kendilerinin elde ettiğini ifade 
eden Memiş, süt izninin ilk 6 ay için 3 saat; 
sonraki 6 ay için 1,5 saat olması, ücretsiz 
doğum izninin 2 yıla çıkarılması, bakmakla 
yükümlü engelli aile ferdi bulunan çalışan-
lara, günlük 1 saat izin verilmesi ve nöbet 
muafiyeti getirilmesinin de kendi kazanım-
ları olduğunu kaydetti.

Kadınların çalışma hayatında ve sosyal 
yaşamda sorunlarının çözülmesini istedik-
lerini de belirten Memiş, “Kadın sorunları-
nı erkeklerin konuştuğu bir dünya istemi-
yoruz. Kadınlarımızın en doğal haklarının, 
kendilerine bir lütufmuş gibi verilmesini 
istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖÇAL: POLİTİK KUŞATMALAR 
KADINLAR ÜZERİNDEN 
YÜRÜTÜLÜYOR

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Baş-

kanı Habibe Öçal ise konuşmasında, kadın-
ların ülkemizde sürekli politik kuşatmalara 
maruz kaldığını söyledi. Politik tartışma-
ların kadınlar üzerinden yürütüldüğünü 
söyleyen Öçal, “Darbe ve kaos ortamlarını 
bize yaşatmak istediler. Bizler, her zaman 
aynı duyarlılıkla dayatmalara rağmen, ira-
demizi kimseye teslim etmedik. 28 Şubat 
bir dayatmadır. Başörtüsü yüzünden ya-
pılan kuşatma, aynı zamanda başörtülü 
olmayanları da etkisi altına aldı. İki tarafı 
karşı karşıya getirmeyi amaçladı. Ama biz 
bu oyunları bozduk” şeklinde konuştu.

KARS: BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR, 
BELLİ KONULARDA DÜŞÜNMEYİ 
SAĞLIYOR

SASAM Sosyal Politikalar Direktörü Dr. 
Özcan Kars da konuşmasında, belirli gün 
ve haftaların, belli konularda düşünmeyi, 
değerlendirme yapmayı bir fırsat olarak 
sunduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nde, kadınların ve kadın çalışan-
ların sorunlarını ele almak,  kahramanlık-
larını anmak ve teşekkür etmek vesilesiyle 
bu programı düzenlediklerini ifade etti. 
Selam vermenin, kendini emin ilan etmek 
anlamına geldiğini, hediyeleşmenin ise 
sünnet olduğunu söyleyen Dr. Kars, katı-
lımcılardan Hz. Havva Validemizden, Pey-
gamber Efendimizin Validelerinin ruhuna, 
bütün şehitlerimize ve şehit annelerinin 
ruhuna Fatiha okumalarını istedi.
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, Türkiye’nin son 12 yılda, sağlıkta tarihi 
dönüşümlere imza attığını, sağlık hizmet-
lerinin halkımızın en çok memnun kaldığı 
kamu hizmeti olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen tarafından bu yıl 5. si düzen-
lenen Hemşirelik ve Ebelik Sempozyumu, 
Ankara’da yapıldı. Sempozyuma TBMM 
Aile ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Vural Kavuncu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Eyüp Gümüş de katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
sağlıkta dönüşüm reformların yükünü bu-
güne kadar çok büyük fedakârlıklarla sağ-

lık çalışanlarının taşıdığını ifade etti. Ancak 
gelinen noktada, sağlık hizmeti üretim sü-
recini sıkıntıya sokacak, başarı hikâyesini 
kesintiye uğratacak bazı olumsuzluklarla 
karşı karşıya olduklarını söyleyen Memiş, 
reform sürecinin bu sorunları yönetecek 
politikaların güçlendirilmesi ve desteklen-
mesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık-Sen olarak, sağlık emeğine ba-
kışta köklü bir paradigma değişiminin ka-
çınılmaz olduğu konusunda yapıcı eleşti-
rileri olduğunu hatırlatan Memiş, “Hayata 
geçmesi gereken değişimlerden biri, sağlık 
çalışanlarının mesleki saygınlığını gözeten 
ve ekip anlayışını zedeleyici politikaların 
gözden geçirilmesidir. Özellikle; perfor-

mans uygulamaları başta olmak üzere ça-
lışma koşulları ve haklar bağlamında sağlık 
çalışanları arasında ayrımcı uygulamalarla 
sistem sarsıntıya uğratılmamalıdır.” dedi.

Hayata geçmesi gereken başka bir de-
ğişimin ise, sağlık emeğine yatırım konu-
sunda nitelikli dönüşüm olduğunu ifade 
eden Memiş, istihdam stratejileri ve insan 
kaynağı planlaması alanındaki sıkıntıların 
da çözülmesi olduğunu belirtti.

Sağlık sisteminin geleceği açısından en 
büyük tehlikenin yetersiz istihdama bağ-
lı ağır iş yükü olduğunu söyleyen Metin 
Memiş, “14 yılda 3 kat artan sağlık hizmeti 
varken, ne yazık ki istihdam aynı oranda 
artmamıştır. AB ülkeleri ortalamasına bak-
tığımızda 400 bin hemşireye ihtiyacımız 
var ancak hemşire sayımız 130 binlerde. 
Özetle bizim hemşiremiz yabancı meslek-
taşlarına göre 4 kat fazla iş yapmakta, 4 
kat fazla hizmet üretmek zorunda kalmak-
tadır.” dedi.

Yaşanan başka bir sorunun ise, uzman-
lık dallarından mezun olanların istihdam 
edilmeyip, bu görevlerin hemşire ve ebe-
lere yüklendiğini ifade eden Memiş, hem-
şire ve ebe açığının bu şekilde de büyüdü-
ğünü kaydetti.

Memiş: Sağlıkta 
Dönüşüm Reformunun 

Yükünü Sağlık 
Çalışanları Taşıyor
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Şiddetin önlenmesine yönelik şimdiye 
kadar yapılan çalışmalarda Sağlık-Sen’in 
katkısı olduğunu söyleyen Memiş, ancak 
alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını, yeni 
ve caydırıcı uygulamaların hayata geçme-
sini istedi. Bunlardan birinin tutuklu yargı-
lama ve şiddet uygulayanın sosyal güvenlik 
harcamalarının devlet tarafından karşılan-
maması ve cebinden ödemesi olduğunu 
söyleyen Memiş, toplumsal farkındalığın 
artırılmasının da şiddeti önleyecek etken-
lerden olduğunu vurguladı.

Lisans tamamlamanın Sağlık-Sen’in bir 
başarısı olduğunu söyleyen Memiş, kreş 
konusunda da söz verilmesine rağmen 
bazı aksaklıklar yaşandığını, kreş sorunu-
nun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Sağlık-

Sen’in, çalışanlarının büyük çoğunluğu 
kadın olan bir hizmet kolunda sendikacılık 
yaptığını da söyleyen Memiş, kadın kamu 
görevlilerine yönelik elde edilen kaza-
nımların altında da Memur-Sen ve Sağlık-
Sen’in imzası olduğunu belirtti.

Bunlardan birinin süt izni ve doğum izni 
olduğunu söyleyen Memiş, emziren anne-
lerin nöbet muafiyeti verilmesinin de yine 
Sağlık-Sen’in başarısı olduğunu söyledi.

GÜMÜŞ: YIPRANMA PAYI TORBADA 
YER ALACAK

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Eyüp Gümüş, sağlık çalışanlarının 5 yıllık 
hizmetlerine karşılık 1 yıllık yıpranma payı 
verilmesinin, hazırladıkları torba kanun 
taslağında yer aldığını söyledi. Yıpranma 
payının daha önce konuşulduğu gibi değil, 

ilk başta söylendiği gibi 5 yıllık hizmete 1 
yıllık yıpranma payı şeklinde gerçekleşece-
ğini belirten Gümüş, torba yasa taslağın-
da, teşkilat şeması, yapılanma ve hastane 
yapılanmalarının torba yasa tasarısında 
yer aldığını belirtti. Gümüş ayrıca, döner 
sermaye konusundaki çalışmanın da yıl so-
nuna kadar hazır olacağını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanları-
nın büyük fedakarlıklarıyla yürütüldüğünü 
söyleyen Müsteşar Eyüp Gümüş, “İstih-
dam sorununun çözülmesi gerektiğini bi-
liyoruz. Yoğun sağlık hizmetlerinin sunul-
ması ve bu yoğun çalışma ortamında, bir 
sorun çıkmadıysa, bunda sağlık çalışanları-
nın büyük özverisi olduğundandır. 2018’de 
52 bin personel almak için girişimlerimize 
başlayacağız. Bunun yanı sıra istihdama 
dahil olmayan 100 bin sağlık personeli (iş-
siz) var. Bunları da değerlendirmemiz ge-
rekiyor.” şeklinde konuştu.

Meslekleri yeniden tanımladıkları-
nı, sayı ve oranları yeniden çalıştıklarını 
söyleyen Gümüş, lise mezunu, ön lisans 
mezunu ebe ve hemşire almamaya çalışa-
caklarını, bu durumdaki mevcut personel 
için de uzaktan eğitim ve erişimle lisans al-
malarını sağlayacaklarını kaydetti. Sağlıkta 
personel kalitesi ve insan gücü kaynağının 
nitelikli hale gelmesi gerektiğini söyleyen 
Gümüş, lisans tamamlamanın bu yönde 
büyük bir önemi olduğunu kaydetti.

Şiddet konusunda, son iki yıla bakınca 
kısmi azalma söz konusu olduğunu söyle-
yen Gümüş, Bakanlık olarak şiddet uygu-
layanlara yönelik her türlü tedbiri almak 
istediklerini dile getirdi.

Kreş konusunda genelge yayınladıkla-
rını, ancak bazı kanuni boşluklarla karşı-
laştıklarını söyleyen Gümüş, bu düzenle-
menin yasal değişiklikle gerçekleşeceğini 
ifade etti.

KAVUNCU: SAĞLIK-SEN UFUK 
AÇIYOR

Sempozyumun açılışında konuşan 
TBMM Aile, Sağlık ve Sosyal İşler Komis-
yonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu ise 
konuşmasında, Sağlık-Sen’in başarılı ça-
lışmalara yaptığı katkının takdire şayan 
olduğunu söyledi. Bugünkü programın 
açılışında konuşan Genel Başkan Memiş’in 
taleplerine, Müsteşar Gümüş’ün masanın 

öteki tarafından cevap verdiğini söyleyen 
Kavuncu, kendilerinin, sağlık çalışanların-
dan yana olduklarını ifade etti. Sağlık ça-
lışanlarının lehine, onların taleplerini kar-
şılayan bütün düzenlemelere kapılarının 
açık olduğunu söyleyen Kavuncu, bu ko-
nuda bakanlığın çalışmalarının da farkında 
olduklarını ifade etti. Sağlık hizmetlerinde-
ki başarıda, sağlık çalışanlarının fedakarlık-
larının katkısının da önemine dikkat çeken 
Kavuncu, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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Moderatörlüğünü Gazi Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Naile Bilgili'nin yaptığı sempozyumun "Günü-
müzde Ebelik ve Hemşirelik" konulu 1. oturu-
mu Doç. Dr. Naile Bilgili'nin yanı sıra, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Ebelik Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Mevzuat İşleri Daire Başkanı Sevil Serin ve 
Hemşire Yüsra D. Büyükcebeci'nin sunumla-
rıyla tamamlandı.

İLHAN: SASAM, POLİTİKALARIN ALT 
YAPISINI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYOR

SASAM Sağlık Politikaları Direktörü 
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da konuş-
masında, SASAM’ın sağlık politikası uygu-
lamalarının akademik alt yapısını oluştur-
mayı amaçlayan kaynağı çalışanların alın 
teri olan alanında tek kurum olduğunu 
söyledi. Karar süreçlerinde etkin ve öncü 

düşünce kuruluş olmayı temel amaç ola-
rak gördüklerini söyleyen İlhan, bilimsel 
toplantılar, araştırmalar, eğitim ve danış-
manlık hizmetleri, süreli ve süresiz yayın-
ların da çalışma süreçlerinin bir parçası 
olduğunu ifade etti.

Hemşirelik ve ebelik, en çok talep edi-
len eğitim alanlarından biridir. 155 bin 
hemşire, 50 bin ebe görev yapmaktadır.

"Hemşirelikte ve Ebelikte Örgütlenme" 
konulu 2. oturumun moderatörlüğünü ise 
Genel Başkan Yardımcımız ve SASAM Genel 
Koordinatörü Mustafa Örnek yaptı. 2. oturum 
Mustafa Örnek ile birlikte Gazi Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Ayaz Alkaya, 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel 
Müdürlüğü'nden Nesibe Üzel ve Ebe ve Hem-
şireler Derneği Genel Başkan Yardımcısı İlkay 
Mavili Yılmaz'ın sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Çankırı Karatekin Üni-
versitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Satı Dil'in yaptığı "Hemşirelik ve 
Ebelikte İnovasyon" konulu 3. oturum ise Ulu-
canlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağ-
lık Bakım Hizmetleri Müdürü ve SASAM Sağlık 
Politikaları Direktör Yardımcısı Elif İşlek, Zey-
nep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmet-
leri Müdürü Dr. Yeliz Doğan Merih ve Hemşire 
Zehra Soylu'nun sunumlarıyla tamamlandı.
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“Uluslararası Eğitim Sendikacılığı Ser-
tifika Programı” kapsamında eğitim gören 
20 ülkenin sendika temsilcileri Sağlık-Sen 
Genel Merkezi’mizi ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanımız Metin Me-
miş, uluslararası sendikacılık faaliyetlerine 
ve işbirliğine önem verdiklerini belirterek, 
“Memur-Sen’e bağlı Eğitim Bir-Sen’in da-
vetlisi olarak TODAİE ve SESRIC işbirliğin-
de düzenlenen “Uluslararası Sendikacılık” 
programına 20 farklı ülkeden 20 sendikacı 
katıldı. Bu arkadaşlarımızı tebrik ediyo-
rum. Bu program Memur-Sen ve Türkiye 
sendikacılığı için büyük bir öneme sahip. 
Bundan sonra ki yıllarda da inşallah bu eği-
tim programını devam ettirmek istiyoruz” 
şeklinde konuştu.   

Bu tür programların Türkiye’de ortak 
bir zeminde artması gerektiğini söyleyen 
Genel Başkanımız Metin Memiş, “İnanıyo-
rum ki bu çalışmanın meyvelerini çok kısa 
zamanda almaya başlayacağız. Dünyada 
alın terinin rengi her yerde aynı, gözyaşı-
nın renginin her yerde aynı olduğu gibi. 
Dünyada huzuru sağlayacak, gözyaşını 
dindirecek şey de alın terinin birlikteliğidir. 

Biz bu anlayışı kuşanarak sendikacılık yapı-
yoruz. Bu eğitim programına katkı sunan 
bütün ortaklarımıza teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcı-
sı Ramazan Çakırcı’nın eşlik ettiği sendika 
temsilcilerinin ziyaretinde Sağlık-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek’de 
yer aldı.

20 Ülkenin Sendika Temsilcilerinden 
Sağlık-Sen’e Ziyaret

Sağlık-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyo-
numuz kurulmuş olup Genel Başkanlığa Burcu 
Gülcan atanmış ve yönetim kurulu oluşturularak 
faaliyetlerine başlamıştır.

Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu görev dağılımı 
şu şekilde oldu:

Burcu Gülcan Komisyon Başkanı - Songül Öz-
gen  Başkanvekili  - Demet Özdemir Başkan Yar-
dımcısı (Teşkilat) - Filiz Karslı  Başkan Yardımcısı 
(Basın ve İletişim) -  Zülüfe Gümüş Başkan Yar-
dımcısı (Mali İşler) - Belma Alkan Başkan Yardım-
cısı (Mevzuat) - Nurcan Taş Başkan Yardımcısı 

(Sosyal İşler) - Meral Çevik  Başkan Yardımcısı (Eğitim).

Kadınlar Komisyonumuz Kuruldu

Genel Merkez Engelliler Komisyonumuz kuru-
larak çalışmalarına başladı.

Komisyon Başkanlığı’na, Memur-Sen Engel-
liler Komisyonu ile Ankara 6 No’lu Şubemizin 
Başkan Yardımcısı olan Kemal Ergün getirilirken, 
Başkan Vekilliğine Seyit Bakır, Teşkilattan Sorum-
lu Başkan Yardımcılığına Behçet Altınlı, Mevzuat-
tan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Osman Güler, 
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Şa-
fak Macit, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan 
Yardımcılığına Ekrem Çolak, Eğitim ve Sosyal İş-
lerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına ise Ayhan 
Bozyiğit getirildi. 

Engelliler Komisyonumuz Kuruldu
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“Bir Hilâl Uğruna”

“SAĞLIK-SEN TIBBİYEDEN ŞEHÂDETE ANMA PROGRAMI”
18 MAYIS 2017 - PERŞEMBE 
    19.30   - Akşam Yemeği 
    20.30   - Kur’an-ı Kerim Tilaveti                   
                    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması 
    20.45   - Protokol Konuşmaları 
                    Metin MEMİŞ - Sağlık-Sen Genel Başkanı 
    21.30   - “Tıbbiyeden Şehadete; Bir Hilal Uğruna…” 
                   Serdar TUNCER (Şair – Yazar – TV Programcısı)  

19 MAYIS 2017 - CUMA 
    00.15  -  Şehitliğe Hareket 
    01.00  -  57. Alay Şehitliğine Yürüyüş 
    01.30  -  Gece Kahvaltısı 
    02.00  - Kur’an-ı Kerim Tilavetleri – Şehitlere Dualar 
    02.30  - “Çanakkale Ruhu ve Ecdadımıza Vefa” Konuşmaları 
                    Turgay GÜLEÇ - Salih TİLTAY (Çanakkale Alan Kılavuzları) 
    05.00  -  Sabah Namazının Şehitlikte Eda Edilmesi 
    05.30  -  Sabah Çorbası & Kapanış

Tarih: 18 - 19 Mayıs 2017 • Yer: Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri - ÇANAKKALE

Genel Başkanımız Metin Memiş, Ça-
nakkale Zaferi’nin şehadetin, birlik ve be-
raberliğin zirvesi olduğunu, geleceğimizde 
sürekli ihtiyaç duyduğumuz bir ruhu barın-
dırdığını söyledi.

Genel Merkezimiz tarafından,  İstan-
bul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okurken 
Çanakkale Savaşı’na katılan ve şehit olan 
Tıbbiyeliler için Çanakkale’de anma prog-
ramı düzenlendi. Bu yıl yedincisi düzen-
lenen program Genel Başkanımız Metin 
Memiş’in konuşması ile başladı, Şair-Yazar 
Serdar Tuncer'in Çanakkale Zaferi'ni anla-
tan sunumuyla devam etti.

Anma programında, katılımcılara buğ-
day çorbası, arpa ekmeği ve üzüm hoşafı 
ikram edildi, ardından meşalelerle 57. Alay 
Şehitliği’ne hareket edildi. Burada yapılan 
dualar ve sabah namazının eda edilmesiy-

le program sona erdi.

TIBBİYE’DEN ŞEHADETE, BİZİM EN 
ÖNEMLİ MİRASIMIZ

Burada konuşan Genel Başkanımız Me-
miş, Allah yolunda, vatan uğrunda şehit 

olan genç tıbbiyelileri unutmayarak destan 
şehri Çanakkale’ye geldiğimizi belirterek, 
‘tıbbiyeden şehadete’ anma etkinliğini 
Sağlık-Sen için çok değerli bir miras olarak 
gördüğümüzü belirtti. Gelecek nesillerin 
bu coğrafya ile, şehadet ruhu ile bağının 
hiçbir zaman kopmasını istemediğimizi 
dile getiren Memiş, “Geçmişine sahip çıka-
mayan bir milletin geleceği olamaz. Geç-
mişimizin bu şanlı sayfasında yazılanlar, bu 
vatanı emanet edeceğimiz her gencimizin 
bilmesi gereken temel bir ders niteliğinde-
dir. Şehadet; Çanakkale’de ayrı bir anlam 
kazanmış, birlik ve beraberlik ruhuna refe-
rans olmuş, gelecek nesillerin ihtiyaç duy-
duğunda başvuracağı bir ruh olmuştur. Bu 
ruhun içinde, genç tıbbiyelilerin katkısını 
da önemsiyor ve her yıl bu katkıyı anıyo-
ruz. Yüce Mevla’dan şehadetlerinin kabu-
lünü diliyor, rahmet ve minnetle anıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Çanakkale; Şehadetin, Birlik ve 
Beraberlik Ruhunun Zirvesidir 
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“Bir Hilâl Uğruna”

“SAĞLIK-SEN TIBBİYEDEN ŞEHÂDETE ANMA PROGRAMI”
18 MAYIS 2017 - PERŞEMBE 
    19.30   - Akşam Yemeği 
    20.30   - Kur’an-ı Kerim Tilaveti                   
                    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması 
    20.45   - Protokol Konuşmaları 
                    Metin MEMİŞ - Sağlık-Sen Genel Başkanı 
    21.30   - “Tıbbiyeden Şehadete; Bir Hilal Uğruna…” 
                   Serdar TUNCER (Şair – Yazar – TV Programcısı)  

19 MAYIS 2017 - CUMA 
    00.15  -  Şehitliğe Hareket 
    01.00  -  57. Alay Şehitliğine Yürüyüş 
    01.30  -  Gece Kahvaltısı 
    02.00  - Kur’an-ı Kerim Tilavetleri – Şehitlere Dualar 
    02.30  - “Çanakkale Ruhu ve Ecdadımıza Vefa” Konuşmaları 
                    Turgay GÜLEÇ - Salih TİLTAY (Çanakkale Alan Kılavuzları) 
    05.00  -  Sabah Namazının Şehitlikte Eda Edilmesi 
    05.30  -  Sabah Çorbası & Kapanış

Tarih: 18 - 19 Mayıs 2017 • Yer: Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri - ÇANAKKALE
EN KISA SÜREDE, EN ÇOK ŞEHİT 
VERİLDİ

102 yıl önce bu gece verilen taarruz 
emri ile birlikte on bin vatan evladının 
birkaç saat içinde şehit olduğunu belirten 
Memiş, Çanakkale savaşları boyunca bu 
kadar kısa süre içinde bu sayıda şehidin 
verildiği başka bir zaman diliminin yaşan-
madığını kaydetti. On bin şehit içinde yüz-
lerce tıbbiyeli öğrencinin de bulunduğunu 
belirten Memiş, “Bizler bu gece, ömrünün 
baharında şehadete koşan tıbbiyeli genç-
lerin manevi torunları olarak şanlı zafer 
için ne bedeller ödendiğine şahit oluyo-
ruz.” dedi.

Çanakkale’de sadece milli tarihimizin 
değil, insanlık tarihinin en muhteşem des-
tanının yazıldığını söyleyen Memiş, ecda-
dımızın, kendinden sonra gelen nesillere 
bıraktığı en büyük mirasın,  hürriyet ve ba-
ğımsızlık şuuru olduğunu kaydetti.

ÇANAKKALE RUHU, 15 TEMMUZ 
GECESİ YOLUMUZU AYDINLATTI

Çanakkale’de şehadete ulaşmış olan ec-
dadın torunları olarak bu şuur ve mirasla, 
15 Temmuz darbesine karşı durduğumu-
zu söyleyen Metin Memiş, “Çanakkale’yi 
geçmek isteyenlerle, 15 Temmuz’da dar-
be yapmak isteyenlerin hedefi aynıydı; 
Ülkemizi işgal etmek istiyorlardı. Bedrin 
Arslanlarına eş destansı bir şehadete ula-
şan ecdadımızın torunları, 15 Temmuz’da 
darbecilere karşı aynı destansı mücade-
leyi vererek işgale izin vermedi. 15 Tem-
muz’daki FETÖ darbesi başarılı olsaydı, 
ülkemiz işgal edilecek, bağımsızlık ve top-
rak bütünlüğümüz elden gidecekti. Darbe-
cilerin amacı seçilmiş hükümeti görevden 
uzaklaştırmak, kendilerini destekleyen dış 
güçlerin emrinde kukla bir yönetim oluş-
turmak ve ülkemizi onlara peşkeş çekmek-
ti. Çanakkale’de mermi bitince süngü ile 

mücadele edilmişti. Siperler arası birkaç 
metre idi. Kurşunlar havada birbirine çar-
pıyordu. Bu şartlarda ülkesini teslim etme-
yen, Çanakkale’yi geçilmez yapan ecdadın 
torunları, tanka, topa, tüfeğe, uçağa, he-
likoptere bedenini siper ederek darbeye 
izin vermedi” şeklinde konuştu.

Her destanın ayrı bir ruhu ve anlamı 
olduğunu belirten Memiş, bu ruhun refe-
ransı ve ışığında yürüyecek milletimizin, 
her zaman iradesine ve ülkesine sahip çı-
kacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından 57. Alay 
Şehitliği’ne hareket edildi. Burada yapılan 
dualar ve sabah namazının eda edilme-
siyle program sona erdi. Programa Genel 
Başkanımız Memiş’in yanı sıra Genel Baş-
kan Vekilimiz Semih Durmuş, Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Kemal Çırak, Himmet 
Bayar, İdris Baykan, Mustafa Örnek, Ab-

dülaziz Aslan, çok sayıda şube 
başkanımız, şube yönetim ku-
rulu üyelerimiz ve sağlık çalı-
şanları katıldı.

Programa Çanakkale Zaferi'ni 
anlatan sunumuyla Şair-Yazar 

Serdar Tuncer'de katıldı.



32 EKİM 2017

MEMUR-SEN’E DAVET

Sağlık-Sen olarak Türkiye’nin içinden geç-
tiği bu kritik dönemde milletin beklentileriyle 
örtüşen tercihlerde bulunduk. Bunun sebebi; 
cennet vatanımıza duyduğumuz heyecanda aziz 
milletimizle aynı duyguları paylaşmamızdır.  16 
Nisan’da oyladığımız yeni yönetim sistemi, ülke-
mizin değişim ihtiyacının tam karşılığıdır. Vesa-
yetin,  kaos ve istikrarsızlığı besleyen anlayışların 
geri dönülmemek üzere aşılmasıdır.  3 ay gibi bir 
zaman zarfı içerisinde Sağlık-Sen teşkilatları ola-
rak ülkemizdin hemen her bölgesinde olmaya ça-
lıştık. Şahsım 32 toplantıya, yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarım 14 toplantıya katılarak Genel Mer-

kez olarak 
toplamda 
y a k l a ş ı k 
19 bin ki-
l o m e t r e 
yol kat 
ettik. Bu 
y o l c u l u -
ğumuzda onbinlerce kişi ile buluştuk. Bu sefer-
berlikte her bir üyemiz sorumluluk ve inisiyatif 
aldı. 

Referandum sürecinde inandığımız doğru-
lar uğruna üzerimize düşeni yaptığımıza ina-

BOLU ŞUBE KONYA ŞUBE

ANKARA 1 NOLU ŞUBE KÜTAHYA ŞUBE

İSTANBUL ÜNİVERSİTE ŞUBE İZMİR 2 NOLU ŞUBE

YOZGAT ŞUBE MANİSA ŞUBE

BALIKESİR ŞUBE BURSA ÜNİVERSİTE ŞUBE

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE GAZİANTEP ÜNİVERSİTE ŞUBE

ANTALYA ŞUBE

ORDU ŞUBE

GİRESUN ŞUBE

MALATYA ŞUBE

SİVAS ŞUBE

TRABZON ŞUBE

KONYA ÜNİVERSİTE ŞUBE AFYON ŞUBE NİĞDE ŞUBE

Yeni Türkiye 
İçin 

Türkiye ile 
Kucaklaştık

ÇANKIRI ŞUBE
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MEMUR-SEN’E DAVET

n ı y o r u z . 
Öncü bir 
sivil top-
lum örgü-
tü olarak, 
bu millet 
için istikrar, 
gelişim ve 

değişim hedeflerini kapsayan yönetişim sü-
reçlerine desteğimizi sürdüreceğiz. Halkın ve 
sivil siyasetin yanında bir sivil toplum örgütü 
olarak, Yeni Türkiye’nin önünü açacak Anayasa 
değişikliğinin hayırlara vesile olmasını diliyor, 

ülkenin siyasi yapısını daha demokratik, eko-
nomik yapısını daha güçlü kılmasını arzu edi-
yoruz.  Bundan sonraki süreçte, kamu görevli-
lerine yönelik siyaset yasağının kaldırılmasını, 
grev hakkının anayasal teminat altına alınması-
nı ve ülkeyi sağlam ve yerli kurumlar üzerinden 
geleceğe taşıyacak yeni adımların atılmasını 
bekliyoruz. 

Büyük Türkiye yolunda sendika faaliyetleri-
mize de hız kesmeden devam edeceğiz. 

Gücümüze güç katan tüm teşkilatımıza ve 
üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi ifade edi-
yoruz.

ÇORUM ŞUBEERZİNCAN ŞUBEKASTAMONU ŞUBE

Yeni Türkiye 
İçin 

Türkiye ile 
Kucaklaştık

TOKAT ŞUBEÇANAKKALE ŞUBEKARAMAN ŞUBE

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBEHAKKARİ ŞUBEANKARA 4 NOLU ŞUBE

ZONGULDAK ŞUBEKONYA ŞUBEKONYA-Cihanbeyli

ANKARA 2 VE 6 NOLU ŞUBEBURSA ŞUBEMERSİN-Erdemli

KÜTAHYA-TavşanlıKONYA-AkşehirKÜTAHYA-Simav

MANİSA-Akhisar-SomaANTALYA-AlanyaKIRIKKALE ŞUBE

MEMUR-SEN'E DAVET 
TERCİH EVET BÜYÜK FİNALİ - 

İSTANBUL

DENİZLİ ŞUBE
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BAKAN DEMİRCAN: 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
MEMNUNİYETİ ARTIRILMALI

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen SA-
SAM Enstitüsü tarafından  düzenlenen 
3. Halk Sağlığı Günleri Kronik Hastalıkla-
rın Yönetimi Sempozyumu gerçekleşitiril-
di.

Bakan Demircan, “Sağlık hizmeti su-
nanların memnuniyeti, sağlık hizmeti alan-
ların memnuniyeti gibi artmalıdır. Sağlık 
hizmeti alanların memnuniyet oranı yüz-
de 74’lere çıktı, bunu kabul edemiyoruz. 
Niye yüzde 100’le çıkmasın. Sağlıkta hiz-
met alanın memnuniyeti artarken sağlık 
çalışanlarının memnuniyeti de artmalıdır. 
Sağlık hizmetindeki bu sürdürülebilirlik ve 
kalite yükselmesinin devam etmesi, sağlık 
çalışanlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde 
sizlerle paylaşacağımız düzenlemeler ya-
pacağız.” şeklinde konuştu.

Sendikanın rolünün de burada önem-
li olduğunu söyleyen Bakan Demircan, 
Sağlık-Sen’in sağlık çalışanlarının talepleri-

ni, en doğru şekilde ve çözüm önerileriyle 
birlikte kendisine getirmesini istedi. Gelen 
talepleri değerlendireceklerini ve ülke im-
kanları içerisinde neler yapabileceklerini 
görüşerek hayata geçireceklerini söyleyen 
Sağlık Bakanı Demircan, “16 Nisanda bir 
referandum yaptık. Gerekçesi, iki başlılığın 
verimliliği düşürmesi idi. 2011’de yapılan 
değişiklikle sağlık sisteminde de çok ses-
lilik geldi. Birbirine geçmiş şekilde çalış-
malarına rağmen yetki bağı kurulmamıştı. 
Orkestra sahaya dizilmiş ama önüne üç şef 
dizilmiş. Verimsiz bir durumdu. Arzulanan 
bu değildi elbette. Bizden önce niyetler 
oluşmuştu. Düzenlemeyi yaptık. KHK’yı 
önümüzdeki günlerde uygulayacağız.” şek-
linde konuştu.

“Bu dönüşüm sürecinde sağlık çalışan-
larının endişesi ve sıkıntısı olmasın. Bizim 
sağlıkta zaten eleman ihtiyacımız tamam-
lanmış değil. Herkese ihtiyacımız var.” 
şeklinde konuşan Bakan 
Demircan, yetkinin iller-
de tek elde toplanacağını, 
kaynakların verimli kulla-
nılacağını ifade etti.

Sağlık çalışanlarına 
şiddetin kabul edilebilir 
bir şey olmadığını da söy-
leyen Demircan, “Sağlık 
fedakarlık ve gönüllülük 
isteyen bir hizmettir, de-
ğerli bir hizmet alanıdır. 

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü tarafından 
düzenlenen 3. Halk Sağlığı Günleri Kronik Hastalıkların Yöne-
timi Sempozyumu gerçekleştirildi.

Açılış programına Sağlık Bakanı Op. Dr. Ahmet Demircan, 
Genel Başkanımız Metin Memiş, TBMM Aile, Sağlık, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Kütahya Millet-
vekili Prof. Dr. Vural Kavuncu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye 

3. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK
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Kendinizi ve sağlığınızı emanet ettiğiniz 
kişiye el kaldırılması kabul edilebilir bir du-
rum değildir. Sizlerin tavsiyelerini de ala-
rak ne yapılması gerekiyorsa, yapılanların 

üstüne yapacağız.” Dedi.

MEMİŞ: SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI, 
EMEKLERİNE SAYGI 
İSTİYOR

Programda konuşan 
Memur-Sen Genel Başkan 
Vekili ve Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş ise, 
sağlık çalışanlarının top-

lumun tamamından emeklerine saygı is-
tediğini belirterek, sağlık çalışanlarına her 
yönüyle hak ettikleri değerin verilmesi ge-
rektiğini söyledi.

Memiş, sağlıkta dönüşümle birlikte 
halkın sağlık hizmetlerine ulaşması ve 
memnuniyetinin arttığını, ancak sağlık ça-
lışanlarının memnuniyetinin artmadığını 
ifade etti.

Sağlık çalışanlarının artık Sağlıkta Dö-
nüşüm döneminde karşılaştığı sorunlarla 
daha fazla yaşa mak istemediğini belirten 
Memiş, “Ücret dağılımındaki adaletsizlik-
ler, aile ve sosyal hayatını bitiren iş yükü, 
nöbetler, başta şiddet olmak üzere sağlığı 
ve güvenliğini tehdit eden riskleri tekrar 

yaşamak istemiyoruz.” Şeklinde 
konuştu. Sağlıkta gelişim ve ka-

lite döneminin sağlam bir teme-
le oturtulmak isteniyorsa, önce 

sağlık çalışanlarının sorunlarının 
çözülerek işe başlanması gerektiği-

ni kaydeden Memiş, sağlık çalışanları 
olarak hakları olmayanı talep etme-

diklerini, sağlık hizmetlerinin yüksek 
riskli meslek grubunda olduğundan diğer 
meslek mensuplarına verilen yıpranma 
payının sağlık çalışanlarına da verilmesini 
istediklerini kaydetti. Memiş, kreş konu-
sunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafın-
dan talimat verilmesine rağmen, bir arpa 
boyu yol kat edilemediğini vurguladı.

Döner sermaye konusunda yaşanan 
adaletsizliğe de dikkat çeken Memiş, ada-
letli bir performans sisteminin hayata ge-
çirilmesi gerektiğini kaydetti. 

Lisans tamamlamanın kendi kazanım-
ları olduğunu söyleyen Memiş, 2015 ve 
sonrası mezun olanlara da bu hakkın veril-
mesini gerektiğini kaydetti.

Temsilcisi Pavel Ursu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın 
yanı bürokratlar, akademisyenler ve sağlık camiasının katıl-
dığı sempozyumda, birçok önemli başlık ele alındı. Sempoz-
yum kapsamında, Türkiye’nin sigarayla mücadele konusun-
daki çalışmalarında önemli bir paya sahip Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de Türkiye’nin 
Dumansız Hava Sahası konulu konferans verdi.

3. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK
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PAVEL URSU: KRONİK HASTALIKLAR 
DÜNYA GÜNDEMİNDE

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi 
PaveL Ursu ise konuşmasında, bu önemli 
toplantı için SASAM ve Sağlık-Sen’e teşek-
kür etti. Ursu, toplantı başlığının kronik 
hastalıklar olmasının da ayrıca sevindirici 
olduğunu ifade etti.

Sağlığın sürdürülebilir kalkınma hedef-
leri içinde olduğunu söyleyen Ursu, her 
yıl 40 milyon kişinin kronik hastalıklardan 
hayatını kaybettiğini belirterek, bunun 
17,7 milyonunun kardiyonel hastalıktan 
öldüğünü, bunu ise kanser hastalıklarının 
izlediğini kaydetti.

Tütün kullanımı, fiziksel haraketsizlik, 
sağlıksız beslenme temel faktörlerden. 
Her yıl yaklaşık 15 milyon kişinin 30-69 
yaş grubudur. Bunlar erken ölüm olarak 
değerlendiriyoruz. Yüzde 87,5 kronik has-
talıklardan ölüyor.

Kronik hastalıkların doğasına bakıldı-
ğında, mücadele etmenin temel taşların-
dan birinin de önleme faaliyetleri oldu-
ğuna dikkat çeken Paver Ursu, Türkiye’nin 
tütün kontrolü konusunda başarılı çalış-
malar yaptığını, beslenme konusunda ise, 
şekerli içecekler, yağlı ve tuzlu yiyeceklerin 
pazarlanması faaliyetlerinin güçlü ve ikna 
edici olduğunu ifade etti. Ursu, hükümet 
desteğinin yer aldığı, toplum desteğinin 
alındığı kampanya sonuçlarıyla, zararlı 
ürünlerin tüketiminde başarı elde edilebi-
leceğini ifade etti.

KAVUNCU: SAĞLIK-SEN’İN 
ÇALIŞMALARI KATKI SUNUYOR

TBMM Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı, Ak Parti Kütahya 
Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu da ko-
nuşmasında Sağlık-Sen’in düzenlediği bu 
toplantıların, sorunların çözümünde bir 
olarak büyük katkı sunacağını söyledi.

Paydaşların artırılması ve STK’ların sü-
rece dahil edilmesinin, sorunların çözüm 
anahtarlarından biri olduğunu söyleyen 
Kavuncu, “Geçmişe baktığımızda OECD 
ülke ortalamalarının üzerinde yüksek an-
ne-bebek ölüm oranları, sağlık hizmetle-
rinin erişilebilirliği ve niteliği ile ilgili so-
runlar, sağlık sistemi, organizasyondaki 
bozukluklar sağlıkta dönüşüm programının 
gerekliliği olarak karşımıza çıktı. Asıl yapıl-
ması gereken ise zihinsel şartlanmışlık ve 
direnişe olan dirençti” şeklinde konuştu. 
Kavuncu, sağlıkta dönüşümle birlikte artan 
hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerine 
ulaşımını mükemmeliyetçilikle taçlandır-
mak istediklerini kaydetti.

YALÇIN: SORUNLARDAN BESLENMEK 
YERİNE ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 
konuşmasında, Memur-Sen olarak sorun-
lardan beslenen bir anlayış yerine, çözüm 
önerileri geliştiren ve çözüme katkı sunan 
bir anlayışı benimsediklerini dile getirdi. 
Yalçın, Sağlık-Sen tarafından düzenlenen 
bu programın da bir sorunun çözümüne 
katkı sunmak için yapıldığını, bu konuda 

da söylenecek sözleri olduğu için bu çalış-
maların yapıldığını kaydetti.

“Sağlıkla ilgili sorunların gittikçe kesif-
leştiği, yoğunlaştığı bir çağda yaşıyoruz. 
Dolayısıyla bazı tedbirlerin de bu kesiflik 
nisbetinde ele alınması gerekiyor.” Şek-
linde konuşan Yalçın, “Halk sağlığının en 
önemli ilkesi ise “Koruma, tedaviden üs-
tündür” ifadesinde gizli. Bugün kronik 
hale dönüşmüş birçok hastalığın maddi 
ve manevi maliyetine baktığınız zaman bu 
sözün ne kadar doğru olduğu daha net an-
laşılacaktır. “ şeklinde konuştu.

İLHAN: SAĞLIK VE 
SOSYAL HİZMET 
POLİTİKALA-
RINA KATKI 
SUNUYORUZ

SASAM Sağlık 
Politikaları Direk-
törü, Gazi Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Necmi İlhan ise 
konuşmasında, SASAM’ın sağlık ve sosyal 
hizmet politikalarına katkı sunmak için ku-
rulduğunu, bu politikaların bilimsel çalış-
malar ışığında çağdaş standartlara kavuş-
turularak çözüm önerisi haline getirildiğini 
söyledi. Prof. İlhan, daha önceki hal sağlığı 
günlerinde de verimli çalışmalar gerçek-
leştirdiklerini ve değerli sonuçlar aldıkları-
nı kaydetti.

Türkiye’de ve dünyadaki demografik ve 
epidemiyolojik dönüşümün hem hasta-
lık örüntüsü hem de sağlık hizmeti sunu-
munda değişim getirdiğini söyleyen İlhan, 
“Artan yaşam süresi ile tanı ve tedavi ola-
naklarının artması, bunun yanında tütün, 
alkol madde kullanımı başta olmak üzere 
olumsuz yaşam tarzı ile sağlıksız beslen-
me, yetersiz fiziki aktivite, tüm dünyada 
giderek kronik hastalıkları daha ön plana 
çıkarmaktadır” şeklinde konuştu.
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SAĞLIK RİSKLERİNİN DEĞİŞİMİ VE KRONİK 
HASTALIKLARIN YÖNETİMİ

Sempozyumumuzdaki ilk panel, Dünyada ve Türkiye’de Sağ-
lık Risklerinin Değişimi ve Kronik Hastalıkların Yönetimi başlığı 
ile gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü SASAM Sağlık Politikaları 
Direktörü, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın yaptığı panelde, Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan ‘Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıklarla Mücadelede Türkiye’nin Durumu’, Sosyal Güven-
lik Kurumu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç Sürdürülebilir 
Sağlık Sisteminde Kronik Hastalıkların Yükü, Gazi Üniversitesi 
SBF Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naile 
Bilgili de Kronik Hastalıkların Yönetiminde Engeller ve Sınırlılık-
lar konusunda sunum gerçekleştirdi. 

TÜTÜN, ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI

Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı ve Ürettiği Risklerin 
Kontrolü başlıklı ikinci panelin moderatörlüğünü ise Sağlık 
Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barba-
ros Akçakaya yaptı. SASAM Sağlık Politikaları Direktörü, Gazi 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Necmi İlhan’ın Uluslararası Alanda Madde Bağımlılığı İle Mü-
cadele, THSK Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mü-
cadele Daire Başkanı Dr. Sertaç Polat’ın Türkiye’de Bağımlılık 
İle Mücadele, Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı Sultan Işık’ın da 
Bağımlılık İle Mücadelede Yeşilay’ın Rolü konusundaki sunum-
larıyla sempozyumun birinci günü sona erdi. 

FİZİKİ AKTİVİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Sempozyumun ikinci günü gerçekleştirilen ve 
Fizik Aktivitenin Geliştirilmesi: Herkes İçin Fizik 
Aktivite başlıklı üçüncü oturumun moderatörlü-
ğünü DEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Gürkan Ersoy yaptı. İlk olarak Sağlık Ba-
kanlığı SGGM Daire Başkanı Mutlu Kaya’nın Fi-
ziksel Aktivite Çalışmalarında Toplumsal Farkın-
dalığın Artırılması konusunda sunum yaptığı bu 
panelde Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı 
Ferhat Erdoğan Fiziksel Aktivitenin Artırılmasın-
da Yerel Yönetimler konusunda, Medimagazin 
Genel Yayın Yönetmeni, Sağlık İletişimi Derne-
ği (SİLDER) Başkanı Dr. İbrahim Ersoy Fiziksel 
Aktivite Düzeyinin Artırılmasında Medyanın 
Rolü konusunda, Hacettepe Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Yrd. 
Doç. Dr. Meral Huri Sağlığın Geliştirilmesinde 
Fiziksel Aktivite Davranışı ve Değişim Strateji-
leri konusunda, Çorum Halk Sağlığı Müdürü 
Dr. Ahmet Barış da Fiziksel Aktivite Düzeyinin 
Artırılmasında İyi Uygulama Örneği: Çorum 
konusunda sunum gerçekleştirdi. 

SAĞLIKLI BESLENME VE OBEZİTE
Beslenmenin Geliştirilmesi ve Obezitenin 

Engellenmesi başlıklı dördüncü ve son panelin 
moderatörlüğünü Başkent Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Gül Kızıltan yaptı. DSÖ 
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yasam Süreci 
Program Koordinatörü, Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Doç. Dr. Toker Ergüder’in Dün-
yada Obeziteyle Mücadele konusunda sunum 
yaptığı son panelde, THSK Obezite-Diyabet 
ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanı Doç. 
Dr. Nazan Yardım Türkiye Sağlıklı Beslenme 
ve Hareketli Hayat Programı konusunda, Üs-
küdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur Obezite ve Sağ-
lık Ekonomisi konusunda, Gazi Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Di-
yetetik Bölümü Doç. Dr. Eda Köksal Sağlıklı 
Beslenmenin Önündeki En Önemli Engel: 
Bilgi Kirliliği konusunda, Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem 
Elgün de Türkiye’de ve Dünyada Helal Gıda 
Konusunda Çalışmalar ve Sağlıklı Beslen-
meye Etkisi konusunda sunum yaptı. 

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık 
Bakanlığı ile Sağlık-Sen SASAM 
Enstitüsü tarafından düzenlenen 
Halk Sağlığı Günleri Kronik Has-
talıkların Yönetimi sempozyumu 
kapsamında bir konferans verdi. Ko-
nuşmasında, tarihteki 4. Murat’tan 
günümüze uygulanan sigara yasak-
ları hakkında bilgi veren Prof. Erdöl, 
özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın sigaraya karşı verilen müca-
delede önemli rol oynadığını ifade etti. 
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Sağlık-Sen tarafından düzenlenen 
programa, Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş’in yanı sıra İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İnönü Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Doğan, Gazi Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Sağlık Bakanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Gazi 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Alper Ceylan, Atatürk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Gazi 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da katıldı. 

Lisans tamamlamanın, Sağlık-Sen’in 
bir başarısı olduğunu söyleyen Memiş, 
3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan sözünü aldıkları ve daha son-
ra yasa ile uygulamaya geçirilen lisans ta-
mamlamanın ilk mezunlarını vermesinden 
dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Lisans 
tamamlamanın kendi talepleri sonucu 

hayata geçen bir kazanım olduğunu söy-
leyen Memiş, “Bu programa katılan sağlık 
çalışanı arkadaşlarımız mezun oluyorlar. 
Biz de sendika olarak lisans mezunu olan 
arkadaşlarımızın coşkusuna ortak olmak, 
onları buluşturmak ve mutluluklarını pay-
laşmak için mezuniyet ve kep atma prog-
ramı düzenledik” şeklinde konuştu. 

Sağlık çalışanlarına yönelik 
getirilen lisans tamamlama 
hakkıyla ön lisans mezunu 

iken lisans mezunu olan sağlık 
çalışanları bir araya gelerek 

kep atma coşkusu yaşadı.

Sağlıkta Lisans Tamamlama 
Coşkusu
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Bazı ön lisans bölümlerinde ortaya çı-
kan üst öğrenim sayılamama konularını 
çözüme kavuşturduklarını söyleyen Me-
miş, ayrıca bakanlık nezdinde sertifikasyon 
programlarının geliştirilmesini sağladıkla-
rını kaydetti.

100 binin üzerinde sağlık çalışanının 
lisans tamamlama hakkı elde ettiğini söy-
leyen Memiş, lisans tamamlama program-
larının 42 üniversitede toplam 18 lisans 
bölümünde hayata geçtiğini dile getirdi. 
Bölümlerin, üniversitelerin ve konten-
janların artarak devam etmesini isteyen 
Memiş, “Yasaya göre, 2014 yılından son-
ra mezun olanlar lisans tamamlama hakkı 
elde edemiyor. Bu arkadaşlarımızın mağ-
duriyetleri de giderilmeli ve lisans tamam-
lama hakkı verilmelidir” şeklinde konuştu. 

Metin Memiş, eğitime ve bilimsel çalış-
malara inanan bir sendikacılık yaptıklarını, 
taleplerini dile getirirken yoğun bir saha 
çalışması yaptıklarını söyledi. Türkiye ge-
nelinde 5 bin civarında üyelerinin sağlık 
yöneticiliği alanında yüksek lisans yapma-
sını sağladıklarını söyleyen Memiş, birçok 

sağlık çalışanının da doktora yaparak aka-
demik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade 
etti. 

Programda konuşan Sağlık Bakanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tayfun 
Arık, bakanlık olarak daha ileri eğitim dü-
zeyine sahip, vizyonları daha geniş, iletişim 
yetenekleri üst düzeyde olan çalışanların 
sayılarını arttırmayı amaçladıklarını bildi-
rerek, şunları kaydetti: “Arkadaşlarımızın 
diploma sahibi oldukları alanlarda unvan 
değişikliğini de yapabilmelerini istiyoruz. 
Unvan değişikliği ile ilgili prosedürleri baş-
lattık. Yakın tarihte bin 661 arkadaşımız 
diplomasını aldıkları branşlarda kadroları-
nı değiştirmiş olacaklar. 

Unvan değişikliği iş ve işlemlerini de 
hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz 
ama bütün çalışanlarımızdan beklentimiz 
orta öğretim mezunlarımızın ön lisans, ön 
lisans mezunlarımızın lisans, lisans mezun-
larımızın yüksek lisans, yüksek lisans me-
zunlarımızın doktora yapmaları bunun için 
üst öğrenimin önünü devamlı açık tutma-
ya çalışmaktayız.”

USLAN: BİRÇOK BÖLÜMÜMÜZLE 
PROJEDE YER ALIYORUZ

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İb-
rahim Uslan ise, Gazi Üniversitesi’nin li-
sans tamamlama programlarını mesleki 
eğitimde, teknik eğitimde geçmişten beri 
yürüttüklerini belirterek, “Sağlık alanında-
ki lisans tamamlama programına da sağlık 
yönetimi bölümü programıyla 100 öğrenci 
ile destek olduk. Sağlık Bilimleri Fakülte-
mizde şu anda öğrencisi olan 4 bölümü-
müz, 2 de açılan ancak henüz lisans öğ-
rencisi olmayan bölümümüz var. Açık olan 
programlarla da destek olma arzumuzu 
ifade etmek istiyorum. Gazi Üniversitesi 
sağlık alanında da ülkemizin önemli, pres-
tijli,  marka üniversitelerindendir” şeklin-
de konuştu. 
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AK: MEZUNLARIMIZLA BAĞIMIZ 
SÜRECEK

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Ak ise konuşmasında, bu başarı-
da kendilerinin de yer almasından mem-
nuniyet duyduğunu belirterek, kendi üni-
versitelerinden mezun olanları tebrik etti. 
İstanbul Üniversitesi’nden mezun olmanın 
ayrıcalık olduğunu söyleyen Prof. Ak, me-
zunlarla bağlarının kopmayacağını ifade 
etti. Mezunları kutlayan Prof. Ak, bu prog-
ramı düzenlemesinden dolayı da Sağlık-
Sen’e teşekkür etti.

DOĞAN: LİSANS TAMAMLAMAYA 
DAHİL OLACAĞIZ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Doğan da konuşmasında, 
yeni kurulan bir üniversite olduklarını, bu 
sebeple geçmiş yıllarda öğrenci kabulü 
yapamadıklarını belirterek, bundan sonra 
lisans tamamlayacak sağlık çalışanlarına 
eğitim vermekten mutlu olacaklarını kay-
detti.

KIZILAY: SAĞLIK-SEN SORUNLARI 
TAKİP EDEREK ÇÖZÜYOR

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Kızılay, lisans tamamlamada öncü üni-
versitelerden olduklarını, programın baş-
langıcında bazı sorunlarla karşılaşıldığını, 
ancak Sağlık-Sen’in konuyu takip etmesi 
ve kendileri ile çözüm odaklı görüşmeleri 
sonucu sorunların aşıldığını ifade etti. Prof. 
Kızılay, lisans tamamlayan sağlık çalışanla-
rını da kutladı. 

GÜNDOĞDU: PAYDAŞ OLMAKTAN 
MUTLUYUZ

Uzaktan eğitimle lisans tamamlamada 
öncü üniversitelerden olduklarını söyle-
yen Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Fuat Gündoğdu da konuşmasında, 
sağlıkta lisans tamamlama sürecinde de 
konunun paydaşı olmaktan dolayı duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi. 

İLHAN: MEZUN OLANLAR DAHA 
BİLİMSEL VE BERRAK BAKACAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı ve SASAM Sağlık Politikaları Di-
rektörü Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise 
konuşmasında, sağlık çalışanlarının yetkin-
liğinin artırılmasının sağlık hizmeti sunum 
kapasitesini artıracağını, bunun da daha 
erken tanı, teşhis ve tedavi sürecini geti-

receğini kaydetti. Lisans tamamlayanların 
bundan sonra alana daha bilimsel ve ber-
rak bakacağını belirten İlhan, Sağlık-Sen’i 
bu başarısından, SASAM’ı da sağlık politi-
kalarına katkılarından dolayı tebrik etti. 

Programın sonunda kep atan sağlık çalışanlarına, 
Sağlık-Sen tarafından da takdir belgesi verildi.
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Genel Başkanımız Metin 
Memiş, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Kemal Çırak, İdris Bay-
kan, Himmet Bayar ve Abdülaziz 
Arslan’la birlikte Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı (ASPB) Müs-
teşarı Aysel Kandemir’e hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Genel Baş-
kanımız Metin Memiş, yeni göre-
vinde Aysel Kandemir’e başarılar 
diledi, görevinin hayırlı olması te-
mennisinde bulundu. 

Bu yıl toplu sözleşmelerde 
yaşlı, ağır engelli ve çocuklara hizmet ve-
ren yatılı kuruluşlarda görev yapan çalı-
şanlara sosyal hizmet tazminatı elde et-
tiklerini belirten Genel Başkanımız Metin 
Memiş bundan sonraki süreçte sosyal 
hizmet tazminatının tüm bakanlık çalışan-
larına verilmesi gerektiğini ifade etti. Dini 
bayramlardaki nöbet ücretlerinde de artış 
sağlandığını kaydeden Genel Başkanımız 

Memiş hakkaniyetli bir nöbet ücretinin 
bakanlık çalışanlarının hakkı olduğunu be-
lirterek çalışanların beklentilerinin karşı-
lanması gerektiğini söyledi.

Sağlık-Sen, SASAM Enstitüsü’nün 
“Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Yar-
dım Politikaları” analizine de değinen Ge-
nel Başkanımız Memiş, Türkiye’nin aydınlık 
geleceğinin sosyal kalkınma ile mümkün 

olacağını belirterek var olan so-
runların tespitlerinin ve öneri-
lerinin yer aldığı analizin dikka-
te alınması gerektiğini söyledi. 
Sosyal politikaların ve bakanlık 
çalışanlarının sorunlarını bu 
analizde ele aldıklarını kayde-
den Memiş, sorunların çözüme 
kavuşturulması için Sağlık-Sen 
olarak taşın altına ellerini koy-
maya hazır olduklarını ifade etti. 

Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı (ASPB) Müsteşarı Aysel 
Kandemir de ziyaretten dolayı 

Genel Başkanımız Metin Memiş 
ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür 
etti.

Sağlık-Sen’in sendikacılık alanında fark-
lı ve başarılı çalışmalara imza attığını bildi-
ğini ifade eden Müsteşar Kandemir, sosyal 
yardım ve sosyal politikalar konusunda 
Sağlık-Sen’in görüşlerinden her zaman is-
tifa etmek istediklerini belirtti.

Genel Başkanımız Metin Memiş, Sağlık-
Sen’in dava sendikası olduğunu belirterek 
“önceliğimiz ülkemiz ve milletimizdir” 
dedi.  

Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel 
Başkan Yardımcımız Kemal Çırak ile birlikte 
Burdur Şubemizin İl Divan Kurulu Toplan-
tısına katıldı. Öğretmenevinde düzenlenen 
toplantıda konuşan Genel Başkanımız Me-
miş, “Bizler dava sendikasıyız, önceliğimiz 
ülkemiz ve milletimizdir. Bize yandaş sen-
dika diyorlar; milletimizin ve ülkemizin ya-
nındayız, milletimizin yandaş sendikasıyız” 
dedi. 

15 TEMMUZ’UN TÜRKİYE’YE ZARARI 
60 MİLYAR TL

Millete sahip çıkanların yanından ol-
maya devam edeceğimizi söyleyen Metin 
Memiş, “15 Temmuz akşamında bazı klav-
ye milliyetçiliği yapanlar meydanlara dahi 
inmedi. Ülkemiz, Çanakkale zaferinden 
sonra hala daha tehdit altındadır. Demok-
rasi nöbetlerinden sonra asıl nöbetlerimiz 
başlıyor dedik. 15 
Temmuz’un ülkemize 
zararı 60 milyar TL’dir” 
ifadelerini kullanarak 
memur zamlarının 
toplamda 2 milyar TL 
tuttuğunu ve 2018 yı-
lının ekonomik sıkıntı-
ların yaşanacağı bir yıl 
olarak öngörüldüğü-
nü aktardı. “Memur-
Sen ve Sağlık-Sen ola-
rak bu zor zamanlarda 

devletimizin her zaman yanındayız” diye 
konuşan Genel Başkanımız Memiş, “Güçlü 
bir Türkiye için milletin ve devletin yanında 
olmaktan vazgeçmeyeceğimiz” dedi.

Toplantıda konuşan Burdur Şube Baş-
kanımız M. Faruk Ozan da “Sendika olarak 
dün hangi yollardan geldiysek bugün de 
hangi yola gideceğimizi biliyoruz” ifadele-
rini kullandı.

Sendikamızdan ASPB Müsteşarı 
Kandemir’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Memiş: Bizler Dava Sendikasıyız, 
Önceliğimiz Ülkemiz ve Milletimizdir
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Nijer Başbakanı Brigi Rafini, sendikal gö-
rüşmeler ve işbirliği çerçevesinde Nijer’de 
bulunan Memur-Sen Genel Başkan Ve-
kili ve Genel Başkanımız Metin Memiş 
ile Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram 
Tonbul’u kabul etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Başbakan Rafi-
ni, 15 Temmuz’a kadar ülkesinde faaliyet 
gösteren FETÖ’nün artık tarih olduğunu, 
bundan sonraki ilişkilerinin Türk hükümeti 
ve referansı olan sivil toplum örgütleri ile 
süreceğini söyledi. Memur-Sen’in ziyare-
tinden duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Başbakan Rafini, İslam İşbirliği Teşkilatı 
bünyesindeki ülke sendikalarına yönelik 
Memur-Sen’in yaptığı çalışmayı takdir etti-
ğini de belirten Başbakan Rafini, işbirliğini 
artıracak karşılıklı ziyaretlerin memnuniyet 
verici olduğunu ifade etti. Rafini, iki ülke-
nin arasında binlerce kilometre olmasına 
karşın, Memur-Sen heyetinin Nijer’de ken-
disini evinde gibi hissetmesini istedi. Baş-
bakan Rafini, Nijer’in, darbeler ve terör ör-
gütleriyle mücadele etmiş bir ülke olarak 
Türk hükümetinin yanında ve destekçisi ol-
duğunu,  söyleyen Rafini, FETÖ ve benzer 
örgütlere ülkelerinde yer olmadığını ifade 
etti.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin 
Memiş de konuşmasında, bilgi ve tecrübe 
paylaşımına önem verdiklerini, İslam dün-
yasındaki sendikalarla işbirliği ve tecrübe 
paylaşımında bulunmanın medeniyet bor-
cumuz olduğunu ifade etti.

ÜÇ ÜLKEDE, BAŞBAKAN, ÇOK 
SAYIDA BAKAN VE SENDİKA İLE 
GÖRÜŞMELERDE BULUNULDU

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş 
ile Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bay-
ram Tonbul, Nijer, Burkina Faso ve Mali’de 
bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde 
başbakan, bakan ile sendika ve konfede-
rasyonlarla görüşmeler gerçekleştiren 
Memur-Sen heyeti, Nijer’de FETÖ’ye ait-
ken Maarif Vakfı’na devredilen okulu da 
ziyaret etti.

Türkiye’nin dünya Müslümanlarının en 
büyük hamisi ve sesi konumunda olduğu-
nu söyleyen Memur-Sen Genel Başkan Ve-
kili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-

miş, Memur-Sen’in de sendikal anlamda 
büyük bir tecrübeye sahip olduğunu, bu 
tecrübeden faydalanmak isteyen ülkelere 
yardım etmenin aynı zamanda bir mede-
niyet borcu olduğunu ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ile 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram 
Tonbul, Nijer, Burkina Faso ve Mali’de bir 
dizi ziyaretlerde bulundu. 58 ülkeden 116 
konfederasyon temsilcisinin katılımıyla 
gerçekleştirilen “İslam Dünyasında Sen-
dikacılık” sempozyumuna katılan ülkeleri 
ziyaret kapsamında iade-i ziyaret şeklinde 
gerçekleşen ziyaretlerde, ilgili bakan, sen-
dika üst örgütleri ve sendikalarla görüşme-
ler yapıldı.

İLK ZİYARET NİJER’E
Nijer Başbakan'ı Brigi Rafini, Çalışma 

Bakanı Sadissou Yahouza, TİKA Maarif 
VAKFI ve Türk Büyükelçiliği ziyaretimiz 

Memiş ve Tonbul ilk olarak Nijer’e gitti. 
Nijer ziyaretinde, Çalışma Bakanı Sadissou 
Yahouza'yı ziyaret eden Memur-Sen he-
yeti, iki ülke arasındaki ilişkiler ve sendikal 
çalışmalar konusunda görüş alış verişinde 
bulundu. Sıcak bir ortamda gerçekleşen 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Bakan Yahouza, bu tür ziyaret ve 
işbirliklerinin sürmesi, Türkiye ve Memur-
Sen’in tecrübelerinden faydalanmak iste-
diklerini ifade etti. Memur-Sen Genel Baş-
kan Vekili Memiş ise konuşmasında, bilgi 
ve tecrübe paylaşımı için bu ziyaretlerin 
yapıldığını, karşılıklı işbirliğini artırmak is-
tediklerini ifade etti.

Nijer Başbakanı Rafini: 
FETÖ Nijer’de Tarih Oldu 

Nijer Başbakanı Brigi Rafini, sendikal görüşmeler ve işbirliği çerçevesinde 
Nijer’de bulunan Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş ve Genel Başkan 

Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul’u kabul etti. 
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Eleştı̇rı̇ Ahlakı ve 
Oportünı̇st Karakter

Düşünceler: bireylerin kişisel özellikleri üzerinde değil, ilkeler 
ve fikirler üzerinde sürdürmek doğru olanıdır, olması gerekendir. 
Tartışmayı bireysel özellikler üzerinden yürütmek hem konudan 
uzaklaşmayı hem de konuyla doğrudan ilgisi olmayan bir düzleme 
çekmekle sonuçlanır. Böyle bir tartışmadan verimli bir sonuç bek-
lemek hayaldir. Kazanma hırsı ve kaybetme korkusunun egemen 
olduğu bir tartışmayı sürdürmenin ve eleştiri yapmanın hiçbir de-
ğeri yoktur. Burada gerçeği arama değil üstün gelme kaygısı ha-
kim olmuştur, bu tür eleştirilerde konunun kendisi çoğunlukla arka 
planda kalır ve ulaşılabilen hiçbir sonuç çıkmaz.  

Eleştiri yaparken ihmal edilmemesi gereken bir ilke de eleşti-
riye konu olan bilgi ya da olayın doğru olmasıdır. Doğruluğundan 
kesin emin olmadığınız bilgi üzerine yorum yapmamak gerekir. 
Eleştiride dayanılan bilginin doğruluğu test edilmemişse yapılan 
yorumun isabetli olması mümkün değildir. Eleştiri yaparken doğ-
ruluğu test edilmemiş bilgileri kullanmaya çalışmak temelde bir 
ahlak sorunudur. 

Bir gruba cemaate STK’ya mensup olmanız sizi adaletten 
ayırmasın. Grubunuzun yanlışlarını sahiplenmeyin, her grubun 
cemaatin STK’nın insanlardan oluştuğunu unutmayın. İnsan 
hatadan arınmış bir varlık değildir. Bu yüzden eleştiri yaparken 
grubunuzun önceliklerini değil hakikatin kendisine ve doğru bil-
giye ulaşmayı amaç edinin. Aksi takdirde bağlı bulunduğu grup 
içinden konuşmak hakikati onunla özdeşleştirmek sağlıklı eleştiriyi 
engelleyen bir davranış biçimi olur. 

İnsanların sizden farklı düşüneceği gerçeğini gözden uzak tut-
mayarak yapılan farklı eleştirilere karşı hoşgörülü olun. Hiç kimse 
sizin gibi düşünmek sizin gibi inanmak olayları sizin gibi analiz 
etmek zorunda değildir. Hayatın çoğulcu olduğunu aklınızdan çı-
karmayınız Tarih insanların etkin olduğu bir alandır. Peygamber-
ler hariç ki onların hataları Allah tarafından düzeltilmiştir; tarihte 
etkili olan her aktör insandır ve insan olmanın zaaflarına sahiptir. 
Bu yüzden bilgisi tartışılamaz bütün zamanlar için geçerli bilgi 
üretmek insanın yapısına aykırıdır. 

Olayları sosyolojinin sınırları dışına taşıyıp sürekli komplo 
teorisi ile açıklamaya çalışmak çoğu kez insanları gerçeklerden 
koparır. Gerçeklerden kopan spekülatif  düşünceler kendi içinde 
tutarlı olabilir ancak hayatın gerçekleri ile uyuşmaz. Eleştiri ya-
parken uygulanması mümkün olmayan ve hayatın gerçekleriyle 
uyuşmayan retorik, üzerinde yürümeyin. Aksi halde karşıdakine 
nasıl davranacağı tamamen kendisi ile o kişi arasındaki güç den-
gesi üzerine oturur ki bu da oportünist dediğimiz pohpohlama 
edebiyatı öğreterek yalakalığı kendisini küçültecek raddeye kadar 
sürdürmekten gocunmayan karakterdedir.  Çünkü oportünistlerin 
peşinde olduğu şey bir güçlü kişinin ardına gizlenerek dizginleri 
elde tutma isteğidir, korktukları şey ise afişe olmak gerçek niyetiyle 
tanınmaktır. 

İronik olan şu ki; kazançlı çıkmak için sahnede daha fazla yer 
almaları gerekiyor. Ama sahnede olduklarında da hitap ettiği kitle 
tarafından daha apaçık bir biçimde tanıyor olmalarıdır.

Sonuç olarak, eleştirinin en güzeli kendi kendini eleştirinin 
öznesi yapabilmektir. Doğru eleştiri içeriden dışarıya yapılan eleş-
tiridir. Kendini hiç eleştirmeden sürekli dış etkenleri öne çıkarmak 
kendi zaaflarını gizleyen bir tutuma dönüşecektir. Bu da kendini 
içinde bulunduğu grubu eleştirinin dışına taşımak demektir. 

Konumu ve bilgisi ne olursa olsun bir kişiyi tartışma ve eleştiri 
dışına çıkarmak ona eleştirisizlik zırhı kazandırmak o kişiyi kut-
sallaştırmaya yol açar. Bu onun için rahatlatıcı olabilir ama hiçbir 
zaman sorun çözücü değildir. 

Memur-Sen ve buna bağlı Sağlık-Sen olarak bizler Mehmet 
Akif  İnan’ın Erdemliler Hareketi dediği bu yürüyüş ile ilkelerimi-
zi medeniyet değerlerimizi temel alarak toplumsal barış hoşgörü 
ve uzlaşının sağlanması, kardeşlik hukukunun korunması için hak 
ihlalleri ile mücadele ederek adaletin tesisine öncülük etmek mü-
cadelesini şiar edindik etmeye devam edeceğiz.

Selam ve Dua ile…

Abdülaziz ASLAN
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)

M e m u r -
Sen heyetinin, 
Nijer CDTN 
Konfederasyo-

nu Başkanı İdrissa Cibrilla, USTN Kon-
federasyonu Başkanı Manou Bague 
ve heyetiyle yaptığı görüşmede ise, 
iki ülke arasındaki sendikal ilişkileri 
ele aldı. İşbirliğinin artırılması ve sür-
mesi konusunda atılacak adımların 
ele alındığı görüşmede, ilişkilerin ge-
lişmesi için karşılıklı ziyaretlerin öne-
mine değinildi.

Memur-Sen heyeti daha sonra, 
daha önce FETÖ’ye ait olan ve 15 
Temmuz darbe girişimi sonrası Ma-
arif Vakfı’na devredilen okulu da zi-
yaret etti. Memur-Sen heyeti, ülke 
düşmanlarının yetiştiği bu okullarda, 
iki ülke ilişkilerine önem veren bir 
neslin yetişecek olmasından duyduk-
ları memnuniyeti belirterek, okulun 
idarecilerine de teşekkür etti.

BURKİNA FASO’DA 
FAYDALI GÖRÜŞMELER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Nijer'in başkenti Niamey'deki üç 
günlük ziyaretlerin sonunda, Burki-
na Faso’ya geçen Memur-Sen heyeti, 
burada da bir dizi ziyaret ve görüş-
melerde bulundu. Burkina Faso’da 

sağlık merkezi ziyaret eden Memur-
Sen heyet, Burkina Faso Memuriyet, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Clement Savadogo ile görüştü.

Burkina Faso'da ONLS Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Paul Kabore, 
CNTB Konfederasyonu Genel Başkanı 
Agust Blaise, CSB Konfederasyonu 
Genel Başkanı Oliver Guy ve yöne-
timleriyle de bir araya gelen Metin 
Memiş ve Hacı Bayram Tonbul, ülke-
lerdeki sendikal durumu ve sendikal 
ilişkileri görüştü.

MALİ’DE ÜST DÜZEY 
ZİYARETLERDE BULUNULDU

Son olarak Mali’de ziyaretlerde 
bulunan Memur-Sen heyeti, burada 
da verimli görüşmeler gerçekleştirdi. 
Ziyaret kapsamında Mali Memuriyet, 
Kurumlararası İlişkiler ve Çalışma Ba-
kanı Arakatalla Diarra’yı ziyaret eden 
Memiş ve Tonbul, Mali Ekonomik 
Konsey Başkanı Dr. Boulkassoum 
Haidara’yı da UNTM Konfederasyonu 
ile birlikte ziyaret etti.

Mali CSTM Konfederasyonu Genel 
Başkanı Hamamdoun Amion Gyin-
do ve yönetimi ile bir araya gelen 
Memur-Sen heyeti, UNTM Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Yacouba Kati-
le ve yönetimi ile bir araya geldi.

Burkina Faso’da sağlık merkezi ziyaret eden Memur-
Sen heyet, Burkina Faso Memuriyet, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Clement Savadogo ile görüştü.

Son olarak Mali’de ziyaretlerde bulunan Memur-Sen heyeti, 
burada da verimli görüşmeler gerçekleştirdi. 



44 EKİM 2017

UTT Genel Kurulu’nda konuşan Memur-
Sen Genel Başkan Vekili ve Genel Başkanımız 
Metin Memiş, “Dünyada barışın ve çalışanla-
rın haklarının dile getirildiği bir güç oluşturma-
lıyız. Bu güç, emeğin ve ekmeğin mücadelesini 
verirken, kardeşliğimizi de pekiştirmelidir. Bu 
sebeple Memur-Sen olarak bu tür işbirliklerini 
önemsiyoruz. Tecrübe paylaşımında buluna-
rak, emek örgütlerinin güçlenmesini sağlama-
ya çalışıyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Genel 
Başkanımız Metin Memiş, Eğitim-Bir-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin ile birlikte 
Tunus İşçi Birliği (UTT) Genel Kurulu’na katıldı. 
Memiş ve Sevin, yeni seçilen Genel Sekreter 
Muhamed Mehdi Kamun ile bir araya gelerek, 
kendisini ve yeni yönetim kurulunu tebrik etti. 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş 
daha sonra, Tunus Çalışanları Genel Konfede-
rasyonu (UGTT) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı Naime El Hammami ile bi-
raraya gelerek sendikal alanda ikili işbirliği ve 
tecrübe paylaşımı konuları üzerine istişareler 
gerçekleştirdi. Memiş ve Sevin, Filistin’e des-
tek amaçlı başkent Tunus’ta kurulan çadırı da 
ziyaret etti. 

MEMUR-SEN, ÇALIŞMA BARIŞINI 
SAĞLAMAYI İLKE EDİNMİŞTİR

Genel kurulda konuşan Memur-Sen Ge-
nel Başkan Vekili Metin Memiş, “Türkiye’nin 
en çok üyeye sahip sendika konfederasyonu 
olan Memur-Sen, 9 Haziran 1995’de, düşün-
ce, fikir ve aksiyon adamı Mehmet Akif İnan 
tarafından kuruldu. Memur Sen, Anayasa, ya-
salar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf ve üye 
devlet olarak bağlı olduğu uluslararası söz-
leşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine 
dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, 
kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini 
adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve 
geliştirmek için gerekli çalışma yapmayı mis-
yon olarak belirlemiştir. Memur-Sen, çalışma 
barışını sağlamayı, emeğin ve ekmeğin kutsal-
lığını öncelikleri arasına almıştır. Bunun yanı 
sıra, Memur-Sen sendikacılığı sadece ücret 
boyutuyla sınırlandırmamış, temel hak ve öz-
gürlüklerin savunucusu olmayı, demokrasiden 
yana olmayı, millet iradesinin üstünlüğünü 
savunmayı da ilkeleri arasına koymuştur” diye 
konuştu.

Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş 
ve Genel Başkan Yardımcımız İdris Baykan 
İstanbul 1 No’lu Şubemiz ile İstanbul Üni-
versite Şubemizin birlikte düzenlediği İl 
Divan Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada 
Afyon’da hasta nakli sonrasında dönüş yo-
lunda ambulansta müzik dinlediği gerek-
çesiyle sürgün cezası alan sağlık çalışanına 
yapılanın haksızlık olduğundan bahseden 
Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş 
yapılan bu yanlıştan dönülmesi gerektiği-
ni söyledi. “Bu şekilde despot davranışlar 
sergileyen idareciler, sistem içinde söz 
sahibi olduğu sürece sağlık çalışanlarının 
memnuniyetinden söz edilemez” diyen 
Genel Başkan Vekilimiz Durmuş, söz konu-
su sağlık çalışanına verilen cezanın kaldı-
rılarak, itibarının iade edilmesi gerektiğini 
söyledi.

DÖNER SERMAYE ADALETSİZLİĞİ 
TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI

Sağlık çalışanlarının döner serma-
ye ödemelerindeki adaletsizliğin artık 
tahammül edilemez noktaya ulaştığını 
kaydeden Genel Başkan Vekilimiz Semih 
Durmuş, çalışanların döner sermayelerde 
alması gerekenin ancak yarısını alabildiği-
ne işaret etti. Bu durumun bir an önce dü-
zeltilmesi gerektiğini kaydeden Durmuş, 
ayrıca sağlık çalışanları arasındaki ücret 
dengesinin de sağlanması gerektiğini kay-
detti.

YETERLİ PERSONEL İSTİHDAMI 
SAĞLANMALI

Sağlık kurumlarında personel yeter-
sizliğinin had safhaya ulaştığını kaydeden 

Durmuş “1 ayda 310 saat mesai yapan 
sağlık çalışanlarımız var. Bu durum aile 
birliğini de olumsuz etkiliyor. Aileler bir-
birini maalesef göremez oldu. Sağlık çalı-
şanlarını evlerini otel gibi kullanır duruma 
geldi, getirildi. Bunun çözümü personel 
istihdamı yeterli düzeyde ve bir an önce 
yapılması gerekiyor. Bugün ulaştığımız 
rakamlar personel yetersizliği sorununu 
çözmüyor. Emekli olanların yeri bile dol-
durulmuyor. Sağlık Bakanı Sayın Ahmet 
Demircan’ın hekim ve hemşire istihda-
mının artırılacağı yönündeki açıklamaları 
bizleri mutlu etmişti. Umuyoruz bunun 
gereği bir an önce yapılır. Böylelikle sağlık 
çalışanlarımız daha rahat bir mesai siste-
mine kavuşur” dedi.

HER TÜRLÜ ÖTEKİLEŞTİRMEYE VE 
SÖMÜRÜYE İTİRAZIMIZ VAR

Sağlık-Sen’in çalışanların, üyelerinin 
mali ve özlük haklarını savunmasının asli 
görevi olduğunu belirten Genel Başkan 
Yardımcımız İdris Baykan, “ Memur-Sen 
kuru bir emek örgütünden ibaret değildir.  
Ülkemiz ve dünya ölçeğinde adaletle ya-
şamanın, hakça paylaşmanın derdindedir. 
İnsana, insan onuruna dair ne varsa hep-
sini özne yapmış, her türlü ötekileştirme-
ye, sömürüye itirazı olan bir teşkilâttır. Ku-
rucu Genel Başkanımız rahmetli Mehmet 
Akif İnan “Kim demiş her şeyin bitişi ölüm. 
Destanlar yayılır mezarımızdan” diyerek 
bizlerin mezar taşlarından dahi destan-
lar yazılmasına aday bir emek örgütü ol-
duğumuzu ortaya koymuştur” ifadelerini 
kullandı.

Memiş: 
Emek Örgütleri 

Güçlenmeli 

Durmuş ve Baykan İstanbul’da 
İl Divan Toplantılarına Katıldı
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Sağlık-Sen, Arnavutluk Bağımsız Sağlık 
Hizmet Çalışanları Sendikası (SPPSSH) İle 
İşbirliği Anlaşması imzaladı. Genel Baş-
kanımız Metin Memiş ile SPPSSH Başkanı 
Dritan Korumi arasında imzalanan anlaş-
maya göre, iki sendika arasında bilgi, tec-
rübe paylaşımı yapılacak.

İmza töreni ve konuk heyetin sendika-
mızı ziyaretinde Genel Başkanımız Metin 
Memiş’in yanı sıra Genel Başkan Vekilimiz 
Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları-
mız Kemal Çırak, Himmet Bayar, İdris Bay-
kan, Mustafa Örnek ve Abdülaziz Aslan da 
yer aldı.

İmza töreninde konuşan Metin Memiş, 
sağlık hizmet kolunda çalışanların sorun-
ları, çözüm önerileri gibi konularda bu tür 
işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Sağlık-
Sen’in, Türkiye’de sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının yetkili sendikası olduğunu ve 
en çok üyeye sahip sendika olduğunu söy-
leyen Memiş, “Hem sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanları, hem bütün kamu görevlileri 
hem de dünya mazlumları ve mağdurları 
için sendikacılık yapıyoruz. Faaliyetlerimizi 
ülkemiz sınırları ile sınırlamıyor, gönül coğ-
rafyamızın uzandığı, ortak değerlerimizin 
olduğu bütün dünya ülkelerine gidiyoruz. 
Gerek insani yardımlar, gerek sendikal iş-
birlikleri olsun geçmişin mirasına sahip 
çıkıyor, kadim medeniyet değerlerimizi 
geleceğe taşıyoruz. Yaptığımız bu işbirliği 
anlaşması ile de Arnavutluk’taki sağlık çalı-
şanlarının çalışma şartlarını, sorunlarını ve 
çözüm önerilerini yerinde görme ve tes-
pitte bulunma imkanı elde edeceğiz. Aynı 
şekilde biz de tecrübelerimizi, ülkemiz 
sağlık çalışanlarının durumunu karşı taraf-
la paylaşacağız.” Şeklinde konuştu.

İmzalanan işbirliği anlaşmasının sendi-
kal alana hapsedilmeyeceğini de belirten 
Memiş, iki ülke devletleri ve milletleri ara-
sındaki işbirliğine katkı sunmak, ilişkilerin 
geliştirilmesini sağlamak gibi konularda da 
üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

SPPSSH Başkanı Dritan Korumi de 
konuşmasında, Türkiye’de olmaktan ve 
Sağlık-Sen ile böyle bir anlaşma imzala-
maktan dolayı memnun olduklarını söyle-
di. Korumi, sendikacılıkta Memur-Sen ve 
Sağlık-Sen’i ‘ağabey’ olarak gördüklerini 
de belirterek, “Bu işbirliği anlaşması bizim 
için de çok önemli. Hem sendikal anlamda 
hem sağlık çalışanlarının sorunları ve çözü-
mü bakımından sizden alacağımız çok şey 
olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu. 
Arnavutluk’taki sağlık ve sosyal hizmetler-
le ilgili de bilgi veren Başkan Korumi, misa-
firperverliklerinden dolayı Memur-Sen ve 
Sağlık-Sen’e teşekkür etti.

Konuk heyet, daha sonra Sağlık-Sen’in 
birimlerini ziyaret ederek çalışmalar hak-
kında bilgi aldı.

İmzalanan işbirliği anlaşması, Sağlık-
Sen ve SPPSSH’nın dünya ekonomisinde 
ve siyasal sisteminde süregiden değişim-
leri dikkate alarak, bağımsız sendikacılık, 
sendikal hak ve özgürlükler temelinde ça-
lışanlar için makul yaşam ve çalışma koşul-
ları sunulmasına ve bölgelerinde ve ulus-
lararası alanda olumlu gelişmelerin önünü 
açacak küresel bir anlayışın tesisine katkı 
sunmayı amaçlıyor.

Sağlık-Sen’den 
Uluslararası İşbirliği Anlaşması 

İMZALANAN ANLAŞMANIN 
MADDELERİ ŞU ŞEKİLDE:

• Sağlık-Sen ve SPPSSH (bundan böyle 
TARAFLAR olarak anılacaktır), ülkelerinde 
sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan son 
gelişmeleri hesaba katarak, bilgi ve dene-
yim paylaşımı için ikili ilişkileri geliştirmek 
amacıyla;

• Çalışma yaşamı ve sendikal faaliyetler 
hakkında birbirlerinin bilgi ve deneyimle-
rinden yararlanmak üzere karşılıklı heyet 
gönderilmesi;

• Karşılıklı yarar temelinde sendikalar, 
devletler ve halklar arasında güçlü ilişkiler 
kurulmasına katkı yapılması;

• Çalışma hayatı ve sendikaların faaliyet-
leri hakkında bilgi paylaşımı için gazete, 
dergi, broşür, kitap gibi farklı materyaller 
gönderilerek literatür paylaşılması;

• Taraflar arasında; uzmanlar yetiştirilme-
si için ülkelerindeki ve sendikalarındaki 
eğitim programları hakkında danışmanlık 
hizmeti sunulması,

• Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı te-
melinde, uzman, personel, temsilci gibi 
farklı kategorideki katılımcılar için eğitim 
programları düzenlenmesi,

• Sosyal politika, sağlık politikaları, işgücü 
politikaları, sosyal güvenlik gibi çalışma 
hayatıyla ilgili alanlarda yaşanan geliş-
meler hakkında karşılıklı düzenli bilgilen-
dirmeler yapılması, ortak eylem alanları 
oluşturulması.
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Genel Başkanımız Metin Memiş ile 
Genel Başkan Yardımcılarımız Himmet Ba-
yar ve Abdülaziz Aslan, Arnavutluk KSSH 
Konfederasyonu’na bağlı Sağlık İş Kolu 
Sendikası’nın davetlisi olarak bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyarette, sağlık sendikası 
ile işbirliği anlaşması da imzalandı.

İlk olarak KSSH Genel Başkanı Kol Nikol-
laj ile görüşen Memiş, Memur-Sen’in işçi 
ve memur sendikaları konfederasyonları 
içinde en çok üyeye sahip konfederasyon 
olduğunu söyledi. Memur-Sen’in 1995 yı-
lında kurulduğunu hatırlatan Memiş, 22 
yılda büyük bir mesafe kat edildiğini ve 
tecrübe birikimi sağlandığını belirterek, bu 
tecrübeyi kardeş sendika ve konfederas-
yonlarla paylaşmaktan mutluluk duyacağı-
mızı ifade etti. Bu amaçla, dünyanın farklı 
coğrafyalarından 58 ülkeden 80 konfede-
rasyondan 116 sendikacısıyla İstanbul’da 
İslam Dünyasında Sendikacılık adıyla, 
uluslararası sendikacılık sempozyumu dü-
zenlediğimizi de belirten Memiş, “Bu sem-
pozyumda, geleneksel sendikacılık mo-
delinin bugün yaşanılan sorunlara çözüm 
bulamadığı belirtilerek, sendikal hareke-
tin yeni gelişmelerin ürettiği sorunların 
çözümüne uygun stratejiler geliştirmesi 
gerektiğini ifade ettik. Küresel ekonomik 
krizler, tüm dünyada sendikacılığın temel 
amaçlarından olan eşitlik ve adalet ilkeleri-
nin önemini artırmıştır. Yaşanan dönüşüm, 
sendikalar açısından tehdit olduğu gibi iyi 
yönetilirse fırsata da dönüştürülebilir. Sen-
dikamızın temel mücadelesi herkes için 
adil dünya düzeninin kurulmasıdır.” dedi.

Memur-Sen olarak bu tür gezileri ve 
işbirliklerini önemsediğimizi de belirten 
Memiş, tecrübe paylaşımında bulunarak, 
emek örgütlerinin güçlenmesini sağlama-
ya çalıştığımızı kaydetti.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve be-
raberindeki heyet, daha sonra Arnavutluk 
Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdü-
rü Romeo Zegali ile görüştü. Görüşmede 
Memur-Sen ve Sağlık-Sen hakkında bil-
gi veren Memiş, Sağlık-Sen’in ülkemizde 
Sağlık Bakanlığı ile ortak yapacağı yönetici 
okulu ve sağlık okur yazarlığı araştırma-
sı hakkında bilgi verdi. Sağlık-Sen olarak, 
sağlık ve sosyal politikalarda sürece dahil 
olmak, katkı sunmak, sorunların tespiti ve 
çözüm önerileri geliştirmek için SASAM’ı 
kurduğumuzu dile getirdi.

Genel Müdür de konuşmasında, bir 
sendika olarak yapılan çalışmaları takdir-
le karşıladığını, en kısa sürede Türkiye’ye 
gelerek, SASAM’ın çalışmalarını yerinde 
görmek istediğini ifade etti. Tecrübe payla-
şımının kendilerini de memnun edeceğini 
söyleyen Genel Müdür, ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
Genel Başkanımız Metin Memiş, Ar-

navutluk ziyaretinde ayrıca,  Sağlık İş kolu 
Sendikası Genel Sekreteri Petrit Frangu 
ile de işbirliği anlaşması imzaladı. Burada 
konuşan Memiş, bu işbirliğinin gerek sen-

dikal anlamda, gerekse sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanlarının sorunları ve çözümleri 
anlamında büyük bir yere sahip olduğunu 
kaydetti. Sağlık hizmetlerinin sunumu ve 
sağlık politikaları konusunda da görüş alış 
verişini önemsediğimizi belirten Memiş, 
karşılıklı işbirliklerinin artarak sürmesin-
den duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Petrit Frangu da konuşmasında, Sağlık-
Sen’in çalışmaları hakkında bilgi sahibi ol-
duklarını, bu anlaşma ile işbirliği ve tecrü-
be paylaşımı konusunda önemli bir adım 
daha atılacağını ifade etti.

 HASTANE ZİYARET EDİLDİ

Genel Başkanımız Metin Memiş ve be-
raberindeki heyet, ayrıca İşkodra ilindeki 
bölge hastanesini de ziyaret etti. Ziyarette 
hastane Genel Müdürü Përparim Çela ve 
çalışanlarla görüşen Memiş, sağlık çalışan-
larının sosyal ve ekonomik durumlarıyla, 
sağlık hizmeti sunumu hakkında bilgi aldı. 
Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm programıyla, 
sağlık hizmetinin sunulmasında dünya-
nın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirten 
Memiş, bu hastanedeki nitelikli sağlık hiz-
metinin de memnuniyet verici olduğunu 
kaydetti.

Memiş: Sendikacılıkta 
Tecrübe Paylaşımını Önemsiyoruz 
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‘15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi Da-
vası’ Sincan Cezaevi yerleşkesi mahkeme 
salonunda devam ediyor. Darbe girişimi 
davasının sanıkları hâkim karşısında hesap 
verirken Sağlık-Sen olarak Sincan Cezaevi 
önünde basın açıklaması düzenledik. 

15 Temmuz gecesi başlayan nöbetimi-
zin, ülkemiz üzerinde çirkin emelleri olan 
hainlere karşı sonuna kadar süreceğini 
belirten Memur-Sen Genel Başkan Vekili 
ve Genel Başkanımız Metin Memiş, “Va-
tanımıza sahip çıkmak için nöbetimiz asla 
bitmeyecek” dedi.

15 TEMMUZ KARANLIĞINA GEÇİT 
VERMEDİK

Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe 
girişiminin milletimizin desteğiyle, vatanı-
na bağlı polis ve askerler tarafından ber-
taraf edildiğini söyleyen Genel Başkanımız 
Metin Memiş, “Büyük milletlerin büyük 
davaları vardır. Milletler bu büyük dava-
larla geçmişte kendi tarihlerini yazmıştır. 
İstiklal Savaşı’nda milletimiz cesareti ve 
imanıyla yeni bir devleti var etmişti. İşte 15 
Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişimi 
de o tarihten bu yana ülkemizin karşılaştığı 
en büyük tehlikelerden biriydi.” dedi. 

O gece vatan haini asker kıyafetli FETÖ 
teröristlerinin bu alçak girişiminin aziz mil-
letimizin desteğiyle, vatanına bağlı polis ve 

askerlerin müdahalesi ile bertaraf edildiği-
ni kaydeden Memiş, “O gece kahramanca 
mücadele veren halkımızdan 250 şehidi-
miz, 2500 gazimiz oldu. 15 Temmuz gecesi 
Memur-Sen ve Sağlık-Sen teşkilatları ola-
rak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına 
uyduk, meydanları FETÖ’cü alçaklara bı-
rakmayarak ‘Darbeye ve darbecilere dur’ 
dedik! 15 Temmuz gecesi başlayan nöbeti-
miz, ülkemiz üzerinde çirkin emelleri olan 
kalleşlere karşı ömrümüzün sonuna kadar 
sürecektir. O gün söylemiştik: ‘Vatanımıza 
sahip çıkmak için nöbetimiz asla bitme-
yecek!’ Çünkü, o gecenin karanlığını en 
derininden yaşayan bizler, çocuklarımıza 
ve gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye 
bırakmak için meydanlardaydık.  O gece; 
Geleceğimize ipotek koyulmaması için, 
topraklarımıza düşman eli değmemesi 
için, ülkemizin işgale uğramaması için, ipi 
Amerika’nın elinde olan Pensilvanya’daki 
FETÖ başı FETO’nun aşağılık ihtiraslarına 
geçit vermemek için meydanlardaydık” 
diye konuştu.

15 TEMMUZ YENİ BİR İSTİKLAL 
MÜCADELESİYDİ

FETÖ’cü hainlerin milletin gücünü, 
fedakârlığını, cesaretini, imanını hesap 
edemediklerini ifade eden Metin Memiş, 
15 Temmuz’un milletimiz için yeni bir İstik-
lal mücadelesi olduğunu söyledi. FETÖ’cü 

hainlerin bu milletin uçaklarıyla, tanklarıy-
la millete pusu kurduğunu hatırlatan Me-
miş, İstiklal Savaşı;’nda yedi düvele karşı 
duran bu azil milletin, 15 Temmuz’da yine 
aynı azim ve cesaretle hainlere, FETÖ al-
çaklarına geçit vermediğini kaydetti.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak ilk 
günden beri bu dava sürecini takip ettik-
lerini belirten Memiş, Sağlık-Sen teşkilatı 
olarak bu tarihi günlerin tanığı olmak için 
burada olduklarını söyledi.

FETÖ’CÜ HAİNLER HAK ETTİKLERİ 
CEZAYI ER YA DA GEÇ ALACAKLAR

Bu ülkenin ekmeğini yiyip aziz milleti-
mize hainlik yapanların onursuzluklarını 
ömür boyu yüzlerine vuracaklarını belir-
ten Genel Başkanımız Memiş, FETÖ’cü 
alçakların er ya da geç hak ettikleri cezayı 
alacaklarına işaret etti.

Bu hainlere en ağır cezaların verilmesi-
ni beklediklerini dile getiren Memiş, ada-
letin gecikmeden tecelli etmesini umduk-
larını ifade etti.

Basın açıklamasına Genel Başkan Ve-
kilimiz Semih Durmuş, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız İdris Baykan, Mustafa Örnek, 
Abdülaziz Aslan, Ankara Şube Başkan ve 
şube yöneticilerimiz, Kadınlar ve Engelliler 
komisyonlarımız ile 15 Temmuz Gazisi Rı-
fat ve Miner Özer çifti de katıldı.

Memiş: Vatanımıza Sahip Çıkmak İçin 
Nöbetimiz Asla Bitmeyecek!
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Genel Başkanımız Metin Memiş, SA-
SAM direktörleri ve komisyon başkanları-
mızla birlikte AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Öznur Çalık’ın daveti üzerine AK 
Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı’na çalış-
malarımız hakkında sunum gerçekleştirdi. 

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın 
projeleri hakkında bilgi veren Öznur Ça-
lık, SASAM’ın gerçekleştirdiği çalışmala-
rın memnuniyet verici ve göz doldurucu 
olduğunu söyledi. Sosyal politikalar ala-
nında SASAM’la ortak çalışmalara imza 
atmak istediklerini söyleyen Çalık, sosyal 
hizmet alanlarında zamanında ve yerinde 
müdahaleler yapılamadığı takdirde, ciddi 
problemlerin geliştiğine şahit oldukları-
na dikkat çekti. Öznur Çalık, toplumsal ve 
kültürel koşullara uygun politikalar gelişti-
rilmesi ya da doğru politikaları uygulaya-
cak güçlü sistemlerin oluşturulması için 
STK’ların önemli olduğunu söyledi.

Genel Başkanımız Metin Memiş ise, 
sağlık ve sosyal hizmet politikalarına katkı 
sunmak için SASAM’ı kurduğumuzu belir-
terek, bu alanda tek olduğumuzu belirtti. 
Memiş, Sağlık-Sen ve SASAM olarak bu 
yönde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ek 
olarak, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan-
lığı ile de sorunlara çözüm oluşturabilecek 

projeleri gerçekleştirmek istediğimizi be-
lirtti. 

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı, 
SASAM Koordinatörü Mustafa Örnek ise 
SASAM’ın tanıtımıyla ilgili sunum gerçek-
leştirdi. Toplantıya Sağlık Politikaları Di-
rektörü Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İş 
Gücü Ve Sendikal Haklar Direktörü Doç. 
Dr. Mehmet Merve Özaydın, Sosyal Poli-
tikalar Direktörü Dr. Özcan Kars, AB Proje 
Direktörü Fatma Akay, Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Burcu Gülcan, Sağlık-Sen Engelli-
ler Komisyonu Başkanı Kemal Ergün'nün 
yanı sarı SASAM danışmanları ve uzman-
larımız  katıldı.

Öznur Çalık’ın başkanlığındaki AK Parti 
heyetinde ise AK Parti Konya Milletvekili 
ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, AK 
Parti Gümüşhane eski Milletvekili ve AK 
Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı 
Kemalettin Aydın, AK Parti Sosyal Politika-
lar Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Hil-
mi Demir, AK Parti Sosyal Politikalar Baş-
kan Yardımcısı Oya Eronat, AK Parti Sosyal 
Politikalar Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Kerim Yıldız ve AK Parti Sosyal Po-
litikalar Başkan Yardımcısı Av. Salih Çağdaş 
yer aldı.

SASAM Enstitüsü’nün Çalışmaları 
Memnuniyet Verici

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Üst Öğrenim Sayılacak! 
Sendikamız Sağlık-Sen’in mücadelesi-

ni verdiği; lisans tamamlama hakkı veri-
lip üst öğrenim sayılmayan bölümler için 
mağduriyet sona erdi.

Üyemiz Dilek Doğan’ın Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yaptığı baş-
vuruyu değerlendiren kurul, sağlık hiz-
metleri sınıfında çalışan kişiler için sağlık 
hizmetleri sınıfında değerlendirilen bö-
lümlerin üst öğrenim sayılmasına karar 
verdi.

Buna göre sağlık hizmetleri sınıfında 

görev yapan personel sağlık hizmeti sını-
fına ilişkin bir üst öğrenimi bitirmesi ha-
linde zam ve tazminatlardan faydalanabi-
lecek.

YÖK tarafından üyemize gönderilen 
yazıda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağ-
lık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Biyoloji, Bes-
leme ve Diyetetik, Gerontoloji, Ebelik, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, 
Hemşirelik, Odyoloji, Dil ve Konuşma Te-
rapisi ve perfüzyon bölümlerinin sağlıkla 
ilgili üst öğrenim olduğu belirtildi.
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Sağlık-Sen açtığı dava ile, dağıtılabilir 
döner sermaye hesaplamasında Hazine 
Payının yüzde 15 yerine yüzde 1 olarak 
kesilmesini sağlayarak, çalışanlara dağıtı-
lacak döner sermayenin artırılmasını sağ-
ladı. Bu karara uymak zorunda olan Türki-
ye Kamu Hastaneleri Kurumu, teşkilatına 
yazdığı yazıyla dağıtılabilir döner sermaye 
tutarının yüzde 39’u geçmemesi için ted-
bir alınmasını isteyerek, mahkeme kararını 
etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır.

Döner Sermaye Yönetmeliği, hazine 
payının döner sermaye bütçesinden yüzde 
15’e kadar Bakanlar Kurulu’nca belirlene-
cek oranda kesileceğini belirtmektedir. 
Bakanlar Kurulu’nca Hazine Payı yüzde 1 
olarak belirlenmiştir. Ancak, Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu, Hazine Payı olarak 
yüzde 1 ödemesine karşın, yüzde 15 ke-
sinti yaparak, dağıtılabilir döner sermayeyi 
azaltmaktadır.

Sağlık-Sen olarak, Hazine Payı’nın yüz-
de 15 olarak değil, hazineye aktarıldığı 
yüzde 1 oranında hesaplanması için dava 

açtık. Talebimizi görüşen, Danıştay 11. Da-
iresi, söz konusu yönetmelik hükmünün 
yürütmesini durdurmuştur. Bu kapsamda 
Sağlık Tesisleri Dağıtılabilir Döner Sermaye 
hesaplamasında Hazine Hissesini yerine 
%1 olarak hesap edeceklerdir.

Ancak Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu taşraya yazdığı yazı ile bu karara 
uyulmasını ama dağıtılabilir tutarın %39’u 
geçmemesi için tedbir alınmasını vurgu-
lamıştır. Danıştay 
Kararını yok sayan 
bu uygulama ile Ba-
kanlığımızın da he-
deflediği çalışanla-
rın alacakları döner 
sermayelerin iyileş-
tirilmesi konusu en-
gellenmektedir.

Kurumlara gön-
derilen paralar 
Global Bütçe artışı 
oranında her yıl art-
masına karşın, dağı-

tılabilir döner sermaye SUT fiyatları odaklı 
olduğundan yaklaşık 10 yıldır artmamak-
tadır. Kurumların tahakkuk tahsilat oranla-
rı 10 yıl önce %80’lerde iken, bugünlerde 
0’lere ulaşmıştır. Çalışanların eline geçen 
döner sermaye tutarları ise son yıllarda gi-
derek azalmıştır. Bu konuda bir iyileştirme 
noktasında sendikamızın yoğun çabaları 
ile kazandığımız bu davanın da uygulan-
ması engellenmeye çalışılmaktadır.

Sağlık-Sen’in Artırdığı Döner 
Sermaye Oranına Bürokratik Engel 

Sendikamız Karabük Üniversitesiyle 
üyelerimize yönelik uzaktan eğitim tezsiz 
yüksek lisans programı anlaşması yaptı.

Genel Başkan Yardımcımız Abdülaziz 
Aslan ve Karabük Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat’ın imzaladığı protokole 

göre üyelerimiz Karabük Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsünde uzaktan eğitim 
kapsamında bulunan tezsiz yüksek lisans 
eğitim programlarına başvuru yapabile-
cek. İşletme, Girişimcilik, Sağlık Kuruluşları 
Yöneticiliği ve Kamu Yönetimi bölümlerini 

içeren anlaşma üniversite tarafından açı-
lacak yeni uzaktan eğitim tezsiz yüksek 
lisans programlarını da kapsıyor. Uzaktan 
eğitimle gerçekleştirilecek tezsiz yüksek 
lisans programları öğrenim ücreti üyele-
rimize özel yüzde 50 indirimle 2 bin 200 
TL olarak belirlendi.

Üniversitenin uzaktan eğitim tezsiz 
yüksek lisans programlarına üyelerimiz 
görev yeri belgesi ve sendika üyelik bel-
gesiyle başvuru yapabilecek. 2017-2018 

eğitim yılı bahar döneminde başlayacak 
anlaşma 3 yıl geçerli olacak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans için bilgi

03704187680

Üyelerimize Uzaktan Eğitim Tezsiz 
Yüksek Lisans İmkânı 
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Sendikamızın açtığı davada Siirt İda-
re Mahkemesi, hekimlerin 4924’e göre 
sözleşmeli olmak istediklerinde boş kad-
ro şartının aranmayacağına karar ver-
di. Siirt İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı 

Laboratuarı’nda Bi-
yokimya Uzmanı 
olarak görev yapan 
üyemiz Sema Bilge, 
4924 sayılı kanu-
na tabi olarak söz-
leşmeli personel 
statüsüne geçmek 
için başvurdu. İdare 
bu başvuruyu, boş 
kadro olmadığı ge-
rekçeyle reddetti. 
Bunun üzerine sen-
dikamız konuyu yar-
gıya taşıdı. 

Söz konusu da-
vada; uzman he-

kimin 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli 
personel statüsüne geçmenin kendisine 
tanınmış seçmeli bir hak olduğunu ve bu 
hakkın kullanımının herhangi bir şarta ve 

süreye bağlı olmadığını belirterek, sözleş-
meli personel pozisyonuna geçişe onay 
verilmesini talep ettik. 

Konuyu görüşen Siirt İdare Mahkeme-
si, Devlet hizmet yükümlülüğünü yerine 
getirmede; "Devlet memuru veya 4924 sa-
yılı Kanun'a tabi sözleşmeli sağlık persone-
li olarak yapmak konusunda seçme hakkı 
tanındığına dikkat çekti. İdare Mahkemesi, 
bu tercihlerin kullanımında bir şart öngö-
rülmediğini belirterek, “Davacının Devlet 
hizmet yükümlülüğünü sözleşmeli kadro-
da tamamlamak amacıyla yapmış olduğu 
sözleşmeli kadroya geçme talebinin boş 
ve vizeli sözleşmeli pozisyon bulunmadığı 
gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu 
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonu-
cuna ulaşılmaktadır.” şeklinde karar verdi. 

Mahkeme ayrıca, başvurunun reddin-
den işlemin uygulanmasına kadar geçen 
sürede, üyemizin mali ve özlük haklarının 
da ödenmesine hükmetti.

Uzman 
Doktorun 

4924’e 
Geçişinde Boş 

Kadro Şartı 
Yok 

Sendikamız Kadınlar Komisyonu Başka-
nı Burcu Gülcan ve beraberindeki heyet, ‘1 
Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla De-
metevler Fatma Üçer Huzurevindeki yaşlı-
ları ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kadınlar Komisyonu 
Başkanımız Burcu Gülcan, yaşlıların bil-
gelik,  sabır, hoşgörü ve muhakeme gücü 
ile geçmişten günümüze köprü kurduğu-
nu aktardı. Büyüklerimiz olarak yaşlıların 
deneyim ve tecrübeleri ile geleceğe ışık 
tuttuğunu ifade eden Gülcan, “Duaları ile 
bereket ve huzurumuzu sağlayan kıymet-
li büyüklerimizin yaşlılar haftasını en kalbi 
duygularımızla kutladık” şeklinde konuştu. 

Her bireyin bir gün yaşlı olacağını hatırla-
tan Burcu Gülcan, yaşlıların dertlerini din-
leyerek sendika olarak her zaman onların 
yanında olacaklarını söyledi.

Varlıklarıyla hayatı anlamlı kılan, ha-
yata dair sahip oldukları tecrübeleriyle 
geleceğe ışık tutan yaşlıların, yeri ve say-
gınlığı itibariyle kültürde çok önemli bir 
yere sahip olduğunu ifade eden Gülcan, 
yaşlıların sadece belirli gün ve hafta-
larda değil yılın her günü hatırlanması 
gereken, sevilmeye ve hürmet edilme-
ye layık en değerli varlıklar olduğunu 
kaydetti.

Kadınlar Komisyonu Yönetimimizi hu-
zurevinde karşılayan Ankara Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç ve De-
metevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Murat 
Özdemir, ziyaretten dolayı memnuniyet 
duyduklarını dile getirdiler.

Kadınlar Komisyonumuz Yaşlıları 
Yalnız Bırakmadı

-
-

leyerek sendika olarak her zaman onların 

duyduklarını dile getirdiler.

-
yata dair sahip oldukları tecrübeleriyle 

-
gınlığı itibariyle kültürde çok önemli bir 
yere sahip olduğunu ifade eden Gülcan, 
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Sağlık Çalışanlarının da 
Memnuniyeti Artmalı

Genel Başkanımız Metin Memiş, sağlık 
hizmetlerinin sunumunda vatandaş mem-
nuniyetinin yüzde 76’lara kadar çıktığını, 
ancak sağlık çalışanlarının memnuniyetin-
de bu oranda bir artış yaşanmadığını söy-
ledi.

Genel Başkanımız Memiş, Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Kemal Çırak ve Abdüla-
ziz Aslan ile birlikte Siirt Şubemizin İl Divan 
Kurulu toplantısına katıldı. Burada sendikal 
kazanımlarımızın yanı sıra gündeme yöne-
lik de değerlendirmelerde bulunan Me-
miş, “Vatandaşımızın sağlığa erişiminde 
herhangi bir engel kalmadığını görüyoruz. 
Aynı zamanda memnuniyet oranı yüzde 
39'lardan yüzde 76'lara kadar çıktı. An-
cak sağlık çalışanlarında bu memnuniyet 
artmadı. Hatta sağlık hizmetine erişim de 
yaklaşık üç kat artmasına rağmen, sağlık-
ta dönüşüm projesinin başlamasından bu 
güne ciddi oranda bir personel istihdamı 
yapılmadı” şeklinde konuştu. Artan iş yükü 
ve memnuniyetin, mevcut sağlık personeli 
ile gerçekleştiğini söyleyen Memiş, ata-
ma bekleyen sağlık çalışanlarının her un-
vandan sağlık hizmetine dahil edilmesini, 
çalışan memnuniyetini artırıcı çalışmalara 
imza atılması gerektiğini kaydetti.

Geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz Halk 
Sağlığı Günleri’ne katılan Sağlık Bakanı 
Dr. Ahmet Demircan’ın burada yaptığı 
konuşmada, sağlıkta dönüşümün ikinci 
ayağında, çalışanların taleplerinin sendika 
üzerinden kendisine ulaştırılması yönünde 
talepte bulunduğunu ifade eden Memiş, 
“Yeni sağlık bakanımız, göreve geldiğinde 
bizleri ve sizleri heyecanlandıran, güzel 
şeyler söyledi. Bunlardan biri de sağlık ça-
lışanlarının da memnuniyetinin artırılması 
gerektiği idi. Biz de, sorunlardan beslenen 

değil, çözüm önerileri geliştirerek sorum-
lu bir sendikacılık anlayışımız gereği sağlık 
politikalarında yapılması gereken değişik-
likle, hayata geçirilmesini istediğimiz de-
ğişiklikleri daha önce yaptığımız bilimsel 
analiz ve saha araştırmaları ışığında baka-
nımıza sunacağız” dedi.

Sağlıkta dönüşümün ikinci aşamasına 
geçilme sürecinde olduğumuzu belirten 
Memiş, bunun bir ayağını şehir hastane-
leri, bir ayağını da yenilenen teşkilat ya-
pısının oluşturduğunu dile getirdi. Yeni 
dönüşümün sağlık çalışanlarının beklenti-
lerini karşılayacak şekilde kurgulanması ve 
uygulanması çağrısında bulunan Memiş, 
sendika olarak üzerimize düşeni yapaca-
ğımızı ifade etti. Sağlık çalışanlarının en 
önemli beklentilerinin yıpranma payı, ada-
letsiz performans sisteminin düzeltilmesi 
olduğunu belirten Memiş, “Yeni döneme 
dair bakanlığımızla da ortak çalışmalar 
yapacağız. Bunlardan birisi, sağlık okur-
yazarlığının geliştirilmesine yönelik bir 
çalışma. Diğeri de obeziteyle mücadele.” 
şeklinde konuştu.

Bakanlıkla yapacağımız projeler hak-
kında da bilgi veren Memiş, “Projemizden 
birisi Sağlık Okur Yazarlığı. Bunun amacı, 
koruyucu hekimliği güçlendirerek, insan-
larımızın hastalanmasının önüne geçmek 
ve sağlık harcamalarında israfın önüne 
geçmek. Bu anlamda Sağlık Okur Yazarlı-
ğı adı altında Türkiye'nin ilk, dünyanın en 
kapsamlı araştırmasını Sağlık-Sen olarak 
yapmıştık. Diğer projemiz ise obeziteyle 
mücadele. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı 
ile yaptığımız protokol çerçevesinde 'Sağ-
lıklı Yaşam Hareketleri' adı altında sağlık 
çalışanlarının rol model olacağı bir sistemi 
inşallah başlatmış olacağız" dedi.

Siirt Şubemizin genişletilmiş il divan 
toplantısı öncesi Genel Başkanımız Metin 
Memiş, Genel Başkan Yardımcılarımız Ke-
mal Çırak ve Abdülaziz Aslan, Siirt Şube Yö-
netim Kurulumuzla birlikte bazı ziyaretler-
de bulundu. İlk olarak İl Sağlık Müdür V. ve 
Halk Sağlığı Müdürü Dr.Erol Emre Ömür ve 
Siirt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekre-
teri Uz. Dr. Fikret Can’ı ziyaret eden Memiş 
daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Öz-
gür Çalapkulu ve Siirt Aile ve Sosyal Politi-
kalar İl Müdür V. M.Gökhan Marakçı’yı da 
ziyaret etti. Memiş, son olarak Siirt Devlet 
Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanla-
rının sorunlarını dinledi, sendikamızın ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi.
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Genel Başkanımız Metin 
Memiş ve Genel Başkan Yar-
dımcımız Kemal Çırak, Kahra-
manmaraş Şubemizin İl Di-
van Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Genel 
Başkanımız Metin Memiş, ül-
keyi tehdit eden unsurların 
karşısında Memur-Sen ve 
Sağlık-Sen ailesi olarak her 
zaman devletin yanında yer 
aldığımızı ve almaya devam 
edeceğimizi ifade etti. 15 Temmuz gece-
sinde 1 milyon Memur-Sen ailesine mesaj 
gönderdiklerini söyleyen Metin Memiş, 
“15 Temmuz’da üyelerini meydanlara da-
vet eden ilk sivil toplum örgütü olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’a hamdol-
sun, bu teşkilatın güzide mensupları, ülke 
sevdalıları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesi 
meydanlardaydı” dedi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların 
son bulmayacağını belirten Memiş, “Ça-
nakkale de yenemeyenler, intikam sevda-
sıyla kıvrandılar ve en son ihaneti içeride-
ki kalleş iş birlikçileriyle birlikte yaptılar. 
Bundan sonrada boş durmayacaklar. Bizler 
sendikacılığımızı yaparken asıl nöbetimizi 
yapmak zorundayız. Bizler, Kürt-Türk diye 
Alevi-Sünni diye ayırmaya çalışanlara kar-
şı birlik mayamızı oluşturmak zorundayız. 
Ve herkesten daha çok çalışmak daha çok 
üretmek bu ülkenin geleceğine en büyük 
katkıyı sunmak zorundayız” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZİN BAŞKA ÜLKELERİN 
TOPRAĞINDA GÖZÜ YOK’

Suriye’nin İdlib kentine düzenlenen 
operasyonları değerlendiren Memiş, "Ba-
kın İdlib’e bir operasyon gerçekleştirildi. 
Bu yapılanlar, asla Suriye’nin toprağına 
göz dikme anlamına gelmiyor. Ülkemizin 
başka ülkelerin toprağında gözü yok. Ama 
ülkemizin sınır güvenliğinin sağlanması 
ve ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize o 
alanların şehirlerinin güvenli hale getirip 
ve geri gönderilmesi, yani mazlumlara sa-
hip çıkılmasıdır. İşte maalesef bunu siyaset 
malzemesi yapan bazı siyasetçiler, ülkemi-
zi yabancılara karşı kışkırtıyor ve ülkemizi 
küçük düşürmeye çalışıyor. Ama biz de 
Çanakkale ruhuyla birlikte, bu ülkeyi teh-
dit eden hangi unsur varsa, o unsura karşı 
devletimiz hangi hamleyi yapıyorsa, biz de 
Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesi olarak bu 
hamlelere karşı bu duruşumuzu mutlaka 
sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi’nde hemşire olarak 
görev yapan üyemizin eşinden boşandığı 
için evliyken ikamet ettiği il olan Düzce’den 
Bolu’ya istediği tayin talebini personel ihti-
yacını gerekçe göstererek reddeden Düzce 
Üniversitesi’nin kararı yargıdan döndü.

Üyemizin eşinden şiddetli geçimsizlik 
nedeniyle boşandığı ve ailesinin deste-
ğine ihtiyaç duyduğundan görev yaptığı 
Düzce Üniversitesi’nden ailesinin yaşadığı 
yer olan Bolu’da Kamu Hastaneleri Birliği 
emrinde bir kadroya atanmak isteğinin 
reddedilmesi üzerine sendikamız Sağlık-
Sen tarafından üyemiz adına Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi’ne yaptığımız itiraz ka-
bul edildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi ver-
diği kararda ‘üyemizin boşandığı eşiyle 
aynı şehirde bulunmasının üzerinde baskı 
oluşturduğu, bu durumun çalışma verimi-
ni ve kalitesini olumsuz etkileyeceği, per-
sonel ihtiyacını gerekçe gösteren Düzce 
Üniversitesi’nin üyemizin atanması halin-
de mevcut görevi başkasına verebilece-
ği ve personel eksikliğini somut delillerle 
ortaya koyulmadığı’ belirtilerek üyemizin 
tayin hakkından yararlanabileceğine karar 
verdi.

Ayrıca Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi’nin verdiği karar aynı durum-
da olan personel için emsal teşkil etmek-
te olup, bu çalışanlar dava açma hakkına 
sahiptir.

Memiş: Ülkemize Yapılan Tehditlere 
Karşı Devletimizin Yanındayız

Kurumlararası 
Geçişlerde 

Boşanma Mazeretini 
Mahkeme Kabul Etti 
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Genel Başkanımız Metin Memiş, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal 
Çırak ve Mustafa Örnek ile birlikte Ko-
caeli Şubemizin İl Divan Toplantısıyla, 
İstanbul 2 No’lu şubemizin Temsilciler 
Toplantısı’na katıldı. 

Genel Başkanımız Memiş, burada 
yaptığı konuşmada sendikamızın çalış-
maları hakkında bilgi verdi ve toplu söz-
leşme kazanımlarımızı paylaştı. 

HER PLATFORM, SORUNLARIN 
ÇÖZÜM ALANIDIR

Sağlık-Sen olarak hizmet kolu çalışanla-
rımızın sorunlarını çözmek, mali ve özlük 
haklarında kazanımlar elde etmek için ça-
lıştığımızı söyleyen Memiş, “Şimdiye kadar 
birçok sorunu gerek toplu sözleşme masa-
sında, gerek kurum idari kurul toplantıları 
gerekse bire bir yaptığımız görüşmelerde 
çözdük. Çalışanlarımızı hiçbir zaman enf-
lasyona ezdirmedik. Ülkemizin içinde bu-
lunduğu şartlara göre, sağlanabilecek en 
yüksek oranda artış sağladık” şeklinde ko-
nuştu. 

Süt izninden döner sermaye kesintisi 
yapılmamasına yönelik talebimizi toplu 
sözleşmede kazanıma dönüştürdüğümüzü 
söyleyen Memiş, “İcap nöbet ücretleri-
nin de tüm sağlık çalışanlarına ödenmesi 
için düzenleme yapılması kararını aldırdık. 
Ayda 5, yılda 12 güne kadar olan yıllık izin-
lerde döner sermayeden kesinti yapılma-
yacak.” Dedi. AFAD’a bağlı kamplarla, bu 
kampların bulunduğu illerde görev yapan 
sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan 
oranlarında artış yapılmasını sağladığımı-
zı da belirten Memiş, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı’nda yaşlı, ağır engelli ve 

çocuklara hizmet veren, yatılı kuruluşlar-
da görev yapan çalışanlara sosyal hizmet 
tazminatı olarak ilave 10 puan ek ödeme 
yapılmasının da toplu sözleşme kazanım-
larımız içinde yer aldığını hatırlattı. 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
ÇALIŞANLARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sağlık ve sosyal hizmet politikalarına 
katkı sunmak için SASAM Enstitüsü’nü kur-
duğumuzu hatırlatan Memiş, sorunlardan 
beslenmek yerine onları çözüme kavuş-
turmak için çalıştığımızı kaydetti. Hizmet 
kolumuzdaki birçok temel sorunun tespiti 
ve çözüm önerileri için çalıştaylar düzen-
lediğimizi belirten Memiş, bunun sonun-
cusunun geçtiğimiz günlerde Halk Sağlığı 
Günleri kapsamında düzenlediğimiz, Kro-
nik Hastalıkların Yönetimi Sempozyumu 
olduğunu kaydetti. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
MEMNUNİYETİ ARTMALI

Bakanlığın yeni bir teşkilat yasası çıkar-
dığını ve buna bağlı olarak uyum yasaları-
nın çıkacağını da belirten Memiş, yapıla-
cak düzenlemelerin öznesinin çalışanlar 
olması gerektiğini kaydetti. Sempozyuma 
katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın 
bu dönüşüm sürecinde sorunların çözü-

müne yönelik sendikamızdan öneri istedi-
ğini hatırlatan Metin Memiş, “Daha önce 
yaptığımız çalışmalarla bakanlığın teşkilat 
yapısına yönelik değerlendirme ve rapor-
larımız bulunmaktadır. Konuyu siz değerli 
teşkilatımız, temsilcilerimiz, üyelerimiz ve 
bütün sağlık çalışanlarından gelen görüş 
ve öneriler doğrultusunda ele alacağız ve 
çıkan kararı bakanlığımızla paylaşacağız” 
şeklinde konuştu. 

Sağlıkta dönüşümün birinci ayağının 
yükünü sağlık çalışanlarının çektiğini de 
vurgulayan Memiş, ikinci dönüşümde sağ-
lık çalışanlarının memnuniyetinin artırıl-
ması gerektiğini kaydetti. 

MEMİŞ, KOCAELİ’DE ZİYARETLERDE 
BULUNDU

Kocaeli İl Divan Kurulu öncesi Sağlık-
Sen Genel Başkanımız Metin Memiş, 
Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, 
Kocaeli Şube Yönetim Kurulumuz bazı zi-
yaretlerde bulundu. İlk olarak İl Sağlık Mü-
dürü Uzm. Dr. Mürsel Durmaz ve Kocaeli 
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri 
Op. Dr. Şenol Ergüney’ı ziyaret eden Metin 
Memiş, Kocaeli’deki sağlık çalışmaları hak-
kında bilgi aldı. Daha sonra Kocaeli Halk 
Sağlığı Müdürü Dr. Faruk Demirhan ile gö-
rüşen Memiş, İzmit Kadın Doğum ve Ço-
cuk Hastalıkları Hastanesi çalışanlarıyla bir 
araya gelerek sorunlarını dinleyen Memiş, 
son olarak Gölcük Devlet Hastanesi Yöne-
ticisi Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı ziyaret etti.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve be-
raberindeki heyet, İstanbul İl Sağlık Müdü-
rü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu ziyaret 
etti.

Memiş: Kazanımlarımıza Sahip Çıkalım
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Üniversite Hastanelerinde Personel İstihdamı 
Konusunda Sıkıntılar Var 

THSK’nın, Aile Hekimliği Çalışanlarının İzinleri 
Yazısına Dava Açtık 

Genel Başkanımız Metin Memiş İstan-
bul Üniversite Şubemiz tarafından dü-
zenlenen, “Üniversite Hastaneleri ve Ça-
lışanlarının Sorunları” toplantısına katıldı. 
Burada konuşan Genel Başkanımız Metin 
Memiş, üniversite hastanelerinde özellikle 
personel istihdamı noktasında sıkıntı ya-
şandığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözü-
mü için çalışmalar yürüttüklerine dikkat 
çeken Memiş, "Türkiye’de sağlıkta dönü-
şümle Sağlık Bakanlığına bağlı hastane-
lerde ciddi anlamda bir iyileşme sağlandı, 

sağlık çalışanlarına yöne-
lik kazanımlar elde edil-
di. Ama burada özellikle 
üniversite hastanelerinde 
çalışan arkadaşlarımızın 
sorunlarını masaya yatıra-

rak çözüm önerilerini paylaşmış olacağız.” 
diye konuştu.

Üniversite hastanelerinde özellikle 
personel istihdamı noktasında sıkıntılar 
yaşandığına dikkat çeken Memiş, “Üni-
versite hastanelerindeki istihdam sorunu-
nun mutlaka giderilmesi gerekiyor. Aynı 
zamanda çalışanların ciddi bir ekonomik 
sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. Bu konu-
da özellikle üniversitelerin maddi anlamda 
yeniden yapılandırılması, maddi destek 
verilmesi gibi konuların da gündeme gel-
mesini bekliyoruz" dedi.

Sendika olarak çalışanların sorunlarına 
yönelik bir çok çalışma yaptığımızı da be-
lirten Memiş, üniversite hastaneleri konu-
sunda da bir çalıştay gerçekleştirdiğimizi 
hatırlattı. Bu çalıştayda çıkan sorunlar ve 
çözüm önerilerini ilgili kurumlara ilettiği-
mizi de belirten Memiş, sorunların çözü-
mü konusunda bürokrasinin kronikleşmiş 
işleyişinin en büyük engel olduğunu kay-
detti.

Üniversite hastanelerinde çalışanların 
nakil yasağı sorununun da çözülmesi ge-
rektiğini ifade eden Genel Başkanımız Me-
miş, “Toplu sözleşmede, ek ödeme kesin-
tilerinin giderilmesi gibi kazanımlar elde 
ettik. Bir nebze de olsa, izinlerden kesilen 
ek ödemelerin kesilmesinin önüne geçtik. 
Ancak, gerek üniversitelerin özerk yapısı 
gerekse her üniversitenin kendi şartları ge-
reği birçok sorun yaşanıyor. Bunların çözü-
mü için bu gibi toplantılarda ortaya çıkan 
sonuçları önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Genel Başkanımız Metin 
Memiş, Genel Başkan Yardımcımız Abdüla-
ziz Aslan, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri 
Şube Başkanı İsmail Çor, İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkanımız ve Memur-Sen İl Tem-
silcimiz Durali Baki, İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin 
Çolakoğlu, Fakülte Sekreteri Ekrem Aydın, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhe-
kimi Prof. Dr. İbrahim Ekizceli, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü Recai Ça-
lışkan, müdür yardımcıları, çalışanlar ve 
üyelerimiz katıldı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tara-
fından, aile hekimliği çalışanlarının izin 
haklarına yönelik yayınladığı yazının ip-
tali için dava açtık.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yayın-
ladığı yazı ile Aile Hekimliği Ödeme ve 
Sözleşme Yönetmeliğinin izinler ile ilgi-
li düzenlemeleri içeren maddesine açı-
lan davalar sonucunda verilen karar-
ların gerekçelerini sebep göstererek, 
yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 
aile hekimliklerinde görevli persone-
lin izinleri konusunda 4/B mevzuatının 
uygulanacağını bildirmişti.

Ancak bu durum aile hekimliği çalı-
şanlarını mağdur etmektedir. Aile He-
kimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetme-
liğinin, doğumdan sonra ilk 6 ay için 3 
saat, ikinci 6 ay içinse 1,5 saat süt izni 
mevcut iken 4/B sözleşmeli personele 
ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulan-
masında doğumdan itibaren 1 yıla ka-
dar 1,5 saat süt izni kullanabilecekler. 
Arıca yıllık izin süreleri 30 günden 20 
güne düşürülmektedir. Sağlık-Sen ola-
rak, kazanılmış hakların alınmaması, 
aile hekimliği çalışanlarının mağdur 
edilmemesi için söz konusu yazının ip-
tali için konuyu yargıya taşıdık.
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Memur-Sen ve BSPSH ortak düzenle-
dikleri program Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın ve BSPSH Genel Başkanı Gezim 
Kalaja’nın katılımıyla Ankara’da gerçekleş-
tirildi.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Bağım-
sız Sendikalar Konfederasyonu (BSPSH) 
ortak olarak düzenledikleri program, “Sen-
dikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrü-
besi” temasıyla Ankara’da başladı. Açılış 
konuşmalarını Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın ve BSPSH Genel Başkanı Ge-
zim Kalaja'nin gerçekleştirdiği program, 
ikili işbirliği protokolü imzalarıyla devam 
etti. İki oturumdan oluşan panellerle sü-
ren programda, İlk oturumda “Türkiye ve 
Arnavutluk’ta Sendikal Örgütlenme”, ikinci 
oturumda ise, “Günümüzde Sendikacılık 
Hareketlerinin Durumu ve Karşılaştığı So-
runlar” başlıklı konular işlendi.

YALÇIN: NİTELİKLİ İŞLERE İMZA 
ATIYORUZ

“Memur-Sen olarak, güzel çalışmaların 
içerisinde güzel dostlarla birlikte nitelikli 
işlere imza atıyoruz” diyen Yalçın, “Özel 
kıymet verdiğimiz konfederasyonlardan bi-

risi BSPSH’dir. Memur-Sen olarak 47 ülkey-
le eğitim işbirliği protokolü imzalamış ve 
47 ülkeye ziyaretlerde bulunmuş bir kon-
federasyonuz. Bunun gereğini yerine geti-
riyoruz. İstanbul’da düzenlediğimiz prog-
ramla bir haftaya yakın nitelikli toplantıları 
birlikte noktalamıştık. O toplantılarda aldı-
ğımız kararlardan biri de eğitim işbirlikleri 
protokollerinin fiiliyata dökülmesinin önü 
açılmasıydı. Bu kararlı hızlıca yerine getir-
mek için çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye 
konuştu.

KALAJA: İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİREREK 
SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Memur-Sen tarafından Kütahya’da ger-
çekleştirilen 1 Mayıs programına katıldığını 
belirten BSPSH Genel Başkanı Gezim Kala-
ja, “Tarihteki ilk toplu sözleşmenin imza-
landığı Kütahya’da olmaktan memnuniyet 
duyduk. Çünkü Kütahya, Türkiye’deki sen-
dikacılık hareketinin başlangıç noktasıdır. 
Bu hareket takdir edilmelidir. Türkiye’deki 
sendikacılar için de takdir edilmesi gere-
ken bir durumdur. Memur-Sen ve BSPSH 
olarak ilişkilerimizi geliştirerek sürdürmek 
istiyoruz. Konfederasyonlar arası gerçek-

leştirdiğimiz bu toplantıyı çok önemsiyo-
ruz” diye konuştu.

Türkiye ve Arnavutluk halkının arasın-
daki dostluğun yüz yıllara sari olduğunu 
kaydeden Kalaja, “Biz geçmişte tek bir 
devlettik ve tarihten gelen bu yankılar, bizi 
çok sağlam ve dostane ilişkiler geliştirmek 
üzere itici olmuştur. Memur-Sen, bizim 
çok takdir ettiğimiz çalışmalar yürüten 
bir konfederasyondur. Yürüttüğü çalışma-
lar, sağladığı başarılara bakarak Memur-
Sen’in başarısını rahatlıkla görebiliriz. Biz 
bunu daha güçlü şekilde dile getireceğiz. 
Memur-Sen’in, dünya üzerinde hak ettiği 
düzleme oturması için sesimizi yükselte-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK’TA 
SENDİKAL ÖRGÜTLENME

İlk oturumda, “Türkiye ve Arnavutluk’ta 
Sendikal Örgütlenme” konusu işlenir-
ken, BSPSH Genel Başkanı Gezim Kalaja, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Gü-
nay, Hacı Bayram Tonbul, Arnavutluk Kamu 
Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Arjola 
Alika, Memur-Sen Dış İlişkiler Uzmanı Os-
man Timurtaş panelistliği üstlendi.

GÜNÜMÜZDE SENDİKACILIK 
HAREKETLERİNİN DURUMU VE 
KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

İkinci oturum ise, “Günümüzde Sen-
dikacılık Hareketlerinin Durumu ve Karşı-
laştığı Sorunlar” konusu işlendi. Bu otu-
rumun panelistiliğini ise, Memur-Sen Dış 
İlişkiler Uzmanı Osman Timurtaş, BSPHS 
Genel Başkanı Gezim Kalaja, Memur-Sen 
Genel Başkan Vekili Metin Memiş, Prof. Dr. 
Mete Gündoğan, Doç. Dr. Erdinç Yazıcı üst-
lendi. üstlendi. 

“Sendikacılıkta Türkiye ve Arnavutluk Tecrübesi” 
Programı Gerçekleştirildi 



56 EKİM 2017

Giresun’un Çamoluk ilçesi Devlet 
Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan 
üyemizin Denizli Eskere Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde Orman Muhafaza Memu-
ru olarak görev yapan eşinin yanına tayin 
olmak için yaptığı başvurunun reddedil-
mesi üzerine üyemiz adına açtığımız dava 
sonuçlandı.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları 
atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde 

30.09.2016 tarihinde ya-
pılan değişiklikle aday me-
murların eş durumu tayin 
hakkı kaldırılmıştı. Ancak 
yönetmelik değişikliğinden 
önce yapılan başvurular, yö-
netmelik değişikliği gerekçe 
gösterilerek reddediliyordu.

Giresun Çamoluk Devlet 
Hastanesi’nde görev yapan üyemi-
zin yaptığı başvuru da bu neden-
den olayı reddedilmişti.

Bunun üzerine sendikamız ta-
rafından açılan davada, Ordu İdare 
Mahkemesi 30.09.2016 tarihli yö-
netmelik değişikliğinden evvel ta-
yin başvurusu olan aday memurlar 
için müracaat tarihinde yürürlükte 
olan yönetmelik hükümlerinin uy-
gulanması gerektiğine karar verdi.

Mahkeme üyemizin müracaat ettiği 
tarih olan 08.09.2016’da aday memurla-
rın eş durumu nedeniyle atanma isteye-
meyeceğine dair herhangi bir düzenleme 
bulunmadığı ifade ederek, Anayasa’nın 
"Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler 
arasında eşitliğe dayanır" hükmüne istina-
den üyemizin tayinin gerçekleştirilmesine 
karar verdi.

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, tıbbi sekreter olarak 
görev yaparken, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bö-
lümünü bitiren kişinin, bitirdiği bölüme intibakının 
yapılması gerektiğine karar verdi. 

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nde tıbbı sekreter ola-
rak görev yapan üyemiz Adem Boztepe, çalışırken 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 
Bölümü’nü bitirdi. Boztepe, oku-
lun bitmesiyle, mezun olduğu 
bölüme intibakının yapılması ve 
bu intibaktan kaynaklı mali ve 
özlük haklarının verilmesi için 
Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. 
Sağlık Bakanlığı’nın bu talebi ka-
bul etmemesi üzerine, sendika-
mız bakanlığın intibakın yapılma-
ması yönündeki kararını yargıya 
taşıdı. Davaya bakan Sakarya 2. 
İdare Mahkemesi, Büro Hizmet-
leri ve Sekreterlik Bölümü’nün, 
YÖK tarafından Tıbbi Sekreterlik 
Bölümü’nün üst öğrenimi olarak 
kabul edildiğini ve intibakının ya-
pılması gerektiğine karar verdi. 

Sakarya 2. İdare Mahkeme-
si kararın gerekçesinde, “Tıbbi 
Sekreter olarak görev yapan 
davacının mezun olduğu, iki yıl 
süreli Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı programının tıbbi sek-
reterlik ortaöğretim programının 

üst öğrenimi olduğuna ilişkin Yükseköğre-
tim Kurulu kararı karşısında, bahsi geçen 
bölümden 25.05.2015 tarihinde mezun 
olan davacının, intibakının yapılması, mali 
haklarının yeni öğrenim durumuna göre 
belirlenmesi gerekirken aksi yönde tesis 
edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.”  ifadelerine yer verdi. 

Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin bu 
kararı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 
Bölümü’nün Tıbbi Sekreterlik bölümünün 
üst öğrenimi olduğu ve intibakının yapıl-
masına yönelik davalarda emsal karar ola-
rak değerlendirilebilecek.

Yönetmelik 
Değişikliğinden Önce 
Müracaat Eden Aday 
Memura Eş Durumu Tayini 

Tıbbi Sekreterlik Bölümüne, Büro 
Hizmetleri ve Sekreterlik İntibak Hakkı 

Genel Başkanımız Metin Memiş’in İs-
tanbul Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mah-
mut Ak'a gerçekleştirdiği ziyarette günde-
me gelen lisans tamamlama hemşirelik 
bölümü öğrencilerinin bulundukları iller-
de stajlarını tamamlamaları ile ilgili talebi-
miz gerçekleşti.

Başka illerde bulunup hemşirelik li-
sans tamamlama stajlarını İstanbul 
Üniversitesi’nde yapma zorunluluğu hem 
öğrenciler için önemli bir sorun teşkil edi-
yordu hem de öğrencilerin çalıştıkları il-
lerdeki kurumlarında hizmet aksamasına 
neden oluyordu.

Genel Başkanımız Metin Memiş’in 30 
Ocak 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof Dr. Mahmut Ak ile yaptığı gö-
rüşmede ve sonrasında yine Rektör Ak’la 
yaptığı telefon görüşmesi sonucunda Hiz-
met Sendikacılığının Öncüsü, Kazanımla-
rın Adresi Sağlık-Sen tarafından çözülmüş 
oldu.

İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan 
Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan 
staj rehberine göre sendikamız Sağlık-
Sen’in talebinde olduğu gibi öğrenciler 
stajlarını, ikamet ettikleri ilde bulunan Eği-
tim-Araştırma Hastanesi ya da Üniversite 
Hastanesi’nde yapabilecekler.

Çalışanlarımıza hayırlı olsun!

Talep Ettik, Lisans 
Tamamlama 

Sorunu Çözüldü 



57ŞubelerimizdenEKİM 2017

Üye Sayısını En Fazla Arttıran Şube Adana
Adana Şubemiz ildeki tüm sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında açık 

ara önde yetkiyi alarak istikrarlı yükselişini devam ettirdi. Şubemiz 2012 
yılında Adana’da aldığı yetkiyi üye sayısını her yıl istikrarlı şekilde arttıra-
rak 2017 mutabakat döneminde 6480’e çıkardı. 

“Hem yetkimizi taçlandırdık hem de 2017 yılında üye sayısını en fazla 
arttıran şube olarak Türkiye birincisi olduk” diyen Adana Şube Başkanımız 
Recep Kurum sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yetki döneminde de bizi yal-
nız bırakmayan başta değerli Genel Başkanım Sayın Metin Memiş olmak 
üzere Genel Merkez Yönetim Kurulumuza, Şube Yönetim Kurulumuza, il 
ve ilçe temsilcilerimize, işyeri temsilcilerimize ve bizi tercih eden saygıde-
ğer çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz”.

ADIYAMAN

ANKARA-1 NOLU

ANKARA BAKANLIK

ADANA

AMASYA

ANKARA-2 NOLU

Sağlık Çalışanları Piknikte Buluştu 
Adıyaman Şubemiz geleneksel hale getirdiği piknik etkinliğini bu 

yılda üyelerimizle birlikte gerçekleştirdi. 
Mahmut El Ensari Mesire alanında gerçekleştirilen pikniğe çok sa-

yıda kişi katıldı. Sağlık-Sen Adıyaman üyelerinin yanı sıra İl Sağlık Mü-
dürümüz Sayın Dr. Mehmet Emin Taş, KHB Genel Sekreteri Uzm. Dr. 
Erdoğan Öz, Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. H.Mustafa Kutlu, KHB İdari Hiz-
metler Başkanı Osman Aydın, KHB Mali Hizmetler Başkanı Sayın İbra-
him Halil Kaya ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. 
Şubemiz eylül ayı içerisinde de Hasankeyf, Midyat ve Mardin'in tari-
hi ve turistik yerlerine üyelerimizle birlikte gezi düzenledi. Sağlık-Sen 
Adıyaman Şube Başkanı Yasin Barutçu, pikniğe ve geziye katılan bütün 
misafirlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Taşova ve Göynücek Devlet Hastanelerine Ziyaret
Amasya Şube Başkanımız Recep Eliaçık ve şube yönetim kurulu 

üyeleri Taşova Devlet Hastanesini ve Göynücek Devlet Hastanesini 
ziyaret etti.Ziyarette hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Recep 
Eliaçık ve il yönetim kurulu üyeleri sağlık çalışanlarının sorunlarını 
dinledi. Sağlık alanında özellikle son dönemde artan şiddet vakaları-
na değinen Eliaçık, Sağlık-Sen olarak bu tür olayların önüne geçmek 
için Sağlık Bakanlığıyla görüşme halinde olduklarını ve en kısa süre-
de sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüleceğini ifade etti.

Ziyaretin ardından Recep Eliaçık, Taşova Devlet Hastanesi ve 
Göynücek Devlet Hastanesi yönetimlerine teşekkürlerini iletti.

Dr. Mehmet B. Akgül’le Ziyaret
Şube Başkanımız Erdal Bolatçı ve Şubemizin Yönetim Kurulu Üye-

leri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet 
B. Akgül'ü makamında ziyaret etti.

Sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi veren Şube Başkanımız 
Erdal Bolatçı, yeni teşkilat yasası hakkında Sağlık Bakanlığı Yönetim 
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet B. Akgül’le fikir alış verişinde 
bulundu. Erdal Bolatçı, yeni görevinde Dr. Mehmet B. Akgül’le ba-
şarılar diledi. Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile 
getiren Dr. Mehmet B. Akgül yeni teşkilat yasasının tüm sağlık cami-
asına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu Şiddetlerin Son Bulmasını İstiyoruz
Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık çalışan-

larına yapılan saldırı sonrası Ankara 1 Nolu Şubemiz şiddet olayını pro-
testo etti. Hastane önünde açıklama yapan şubemize hastane çalışanla-
rı ellerinde şubemizin hazırladığı dövizleri kaldırarak yapılan kınamaya 
destek verdi.

Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadıklarını belirten Ankara 1 
Nolu Şube Başkanımız Şenol Şahin bu tür olayların artık son bulmasını 
istediklerini söyledi.“Bu tür olayların son bulması noktasında devlet bü-
yüklerimizin sesimizi duymasını istiyoruz” diyen Şenol Şahin, “Şiddete 
uğrayan kardeşlerimize geçmiş olsun der, her daim Sendika olarak yan-
larında olduğumuzu bilinmesini isteriz” şeklinde açıklamada bulundu.

Şubemizden Hayırlı Olsun Ziyareti
Ankara Bakanlık Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim 

Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Dr. Aziz Alper Biten'e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Merkez teşkilat çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi için ge-
rekli desteği isteyen Bakanlık Şube Yönetimi'nin taleplerini dinleyen Dr. Aziz 
Alper Biten ise her zaman çalışanların yanında olduklarını belirtti. Çalışanla-
rın sorunlarıyla yakından ilgileneceğini ifade eden Biten Bakanlık Şubemizin 
gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile ge-
tirerek teşekkür etti. Ziyarette Ankara Bakanlık Şube Başkanımız Tahir Eren 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcılığı'na atanan Dr. Aziz Alper Biten’a başarılar diledi.
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BALIKESİR

BİNGÖL

ÇORUM

ANTALYA

BAYBURT

ÇANKIRI

Sağlık Çalışanlarının Sıkıntıları Aktarıldı
Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanımız Ömer Seyfettin Çelebi ve il yöne-

timi Balıkesir Devlet Hastanesine ziyarette bulunarak çalışanlarla ve has-
tane yönetimiyle görüştü.

Balıkesir Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi ve Başhekim Vekili Op. 
Dr. Nazmi Başaran’ı makamında ziyaret eden Ömer Seyfettin Çelebi, Ba-
lıkesir Devlet Hastanesinin taşınma süreci hakkında görüşlerini belirtti. 
Çalışanlar adına olumsuzlukları Op. Dr. Nazmi Başaran’a aktaran Çelebi, 
hastane servislerini gezerek çalışanların sıkıntılarını dinledi.  Hastane 
Yöneticisi ve Başhekim Vekili Op. Dr. Nazmi Başaran ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanımız Ömer 
Seyfettin Çelebi ve il yönetimine teşekkürlerini sundu.  

Darp Edilen Temsilcimizi Ziyaret Ettik
Serik Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen kimliği belirsiz 2 kişiden eli alçı-

da olan pansuman yaptırmak istedi. Pansuman biriminde görevli İsa Başköy'ün, 
hastayı doktorun görmesi gerektiğini söylemesi üzerine hasta ve yakını İsa 
Başköy'ü tartakladı. Hasta ve yakınına müdahale etmeye çalışan kadın güven-
lik görevlisi ile başka bir sağlık personeli de tartaklandı. Çevredeki diğer hasta 
yakınları duruma müdahale ederken, olay yerine gelen polis 2 saldırganı gözal-
tına aldı. Polis merkezine götürülen saldırganlar işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldı. Sendikamız Hastane Temsilcisi olan İsa Başköy'ün saldırı sonrası sağ el 
serçe parmağı ve parmağın elle birleştiği yerde kırık oluştu. Antalya Şube Baş-
kanımız Sinan Kuluöztürk, Başkan Yardımcısı Bekir Çavuşoğlu, sendikanın Serik 
temsilcileri İsa Başköy'ü hastanede ziyaret ederek saldırıyı kınadı. Sendika tem-
silcileri hukuki yönden konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Myanmar’daki Katliamları Kınıyoruz
Bayburt Şube Başkanımız Fikret Lökoğlu, Budist çetelerce gerçek-

leştirilen 3 binin üzerinde Müslüman Arakanlı’nın öldürülmesine sebep 
olan saldırıları yayınladığı yazılı açıklamayla kınadı.

Senelerdir devam eden ve geçtiğimiz günlerde bir kez daha alev-
lendirilen saldırıların Budist çeteler tarafından Myanmar’da sürdürül-
düğünü söyleyen Fikret Lökoğlu, “Son olarak 3 binin üzerinde Arakanlı 
Müslüman katledilirken, 18 binin üzerinde insanda farklı ülkelere göç 
etmeye zorlandı. Bunun üzerine Memur-Sen, 81 ilde yayınladığı basın 
açıklamasıyla Budist çetelerce yürütülen katliamları lanetledi. Memur-
Sen, İslam dünyasını ve Uluslararası topluma, 'harekete geçin, katliamı 
durdurun' çağrısında bulundu" şeklinde konuştu.

Unutmayacağız, Unutturmayacağız...
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla basın açık-

laması yapan Bingöl Şubemiz şehitlerimizi andı. FETÖ’nün, bu millete bo-
yun eğdirmeye, yönetime el koymaya yeltendiğini ifade eden Bingöl Şube 
Başkanımız Bilal Arslan, bu girişimi bir darbenin yanında bir işgal girişimi 
olarak değerlendirdiklerini belirtti. 

"15 Temmuz bir şahadet geçididir” diyen Bilal Arslan, “Çanakkale’nin 
kınalı kuzularının, Kafkasların, Sarıkamışların, Yemenlerin hikâyesidir. 15 
Temmuz bir şahadet şölenidir, 15 Temmuz bir diriliş gecesidir, 15 Temmuz 
bir iman manifestosudur, 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Maalesef üzerinden bir yıl geçmesine rağmen belli kesimlerin hâlâ 15 Tem-
muz ihanetinin boyutunun idrakinde olmadığını görüyoruz” dedi

Çankırı’da 15 Temmuz Şehitleri Unutulmadı
Çankırı Şubemiz 15 Temmuzu birinci yıl dönümünü unutmayarak il 
yönetimi ve üyelerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi andı.
FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen kanlı darbe 
girişiminde 250 vatan evladı şehit düşmüştü. Darbe girişiminin 
üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kaybedilen canların acısı dün 
gibi hafızalarda yerini koruyor. Hain darbe girişimini durdurmak için 
tanklara ve helikopterlerin yağdırdığı kurşunlara gövdesini siper eden 
şehitlerimizi unutmayacaklarını ifade eden Çankırı Şube Başkanımız 
Tuna Dinç, 15 Temmuz'un Türkiye’nin geleceği için önemli bir kırılma 
noktası olduğunu söyledi.     

Çorum’da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
Çorum Şubemiz ilde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, De-

mokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümü etkinliklerine katıldı. 
FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin 

birinci yıl dönümünde konuşan Çorum Şube Başkanımız Ahmet Saatçi, 
“Darbe gerçekleşseydi Türkiye bu darbenin arkasındaki üst aklın oyun-
cağı haline gelecek, ekonomik olarak da bir sömürü ve yağma ülkesine 
dönüşecekti. 13 yılda dişimizle tırnağımızla elde ettiğimiz haklarımız eli-
mizden alınacaktı. Darbe girişimi başarılı olsaydı, muhacirler sığınacak 
bir yurt bulamayacak, mazlumlar kendilerine uzanan yardım elini kay-
bedecekti" şeklinde konuştu. 
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DİYARBAKIR

ERZİNCAN

GÜMÜŞHANE

DENİZLİ

DÜZCE

GİRESUN

Diyarbakır’daki Eksikler Giderilmeli
Diyarbakır'ın sağlık alanında yaşadığı sıkıntılardan bahseden Diyarba-

kır Şube Başkanımız Nurhak Ensarioğlu, Diyarbakır'da hastane, personel, 
bina ve yönetici eksikleri olduğuna dikkat çekti.

Sağlık sektöründe değişim ve dönüşümlerin yaşandığını belirten Nur-
hak Ensarioğlu, Diyarbakır’ın diğer illere göre daha az verim elde edebildi-
ğini söyledi. Ensarioğlu, “Sağlık çalışanları 50 yıllık binalarda çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu da ister istemez bazı eksikliklere yol açıyor. Aynı zaman 
personel yetersizliği had safadır” dedi. Diyarbakır’ın tüm bölgeye hitap et-
tiğini vurgulayan Ensarioğlu, “Diyarbakır sadece Diyarbakır’a hizmet eden 
bir konumda değildir. Aynı zamanda tüm bölgeye hitap eden bir konum-
dadır. Bölgeye hitap eden bir ilin sağlık alanında başarılı olmasını temenni 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Temsilci Odamızın Açılışı Yapıldı
Düzce Şubemiz Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek’in katılı-

mıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde işyeri temsilci odasının açılışı 
yapıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarımıza daha iyi hizmet vermek 
amacıyla yetlili sendika olduğumuz Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde 
Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, Memur Sen İl temsil-
cimiz Ömer Faruk Çelebi ve sağlık çalışanlarımızın katılımıyla işyeri temsil-
ci odamızın açılışını yaptık. 

Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Zengin makamında ziyaret ederek ilimizde-
ki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sıkıntıları hakkında bilgi alışve-
rişinde bulunuldu. Sendika binamızda temsilciler ve kadın komisyonu ile 
gerçekleştirilen toplantıda çalışanlarımızın sorunlarını değerlendirdi.

2 bin 500 Kişiye Etli Pilav
Giresun Valiliğinin düzenlediği 15 Temmuz hain darbe girişiminin bi-

rinci yıldönümü etkinliklerine katılan Giresun Şubemiz 2 bin 500 kişilik 
etli pilav dağıttı.

FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen kirli darbe giri-
şiminin birinci yılında Giresun Valiliğinin düzenlemiş olduğu etkinliklere 
katkıda bulunan şubemiz üyelerimiz ve vatandaşlara birlikte demokra-
si nöbeti tuttu. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Şube Başkanı-
mız Kerim Süral'ın başlattıkları pilav dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Kerim Süral, 15 Temmuz gibi Türkiye için dönüm noktası olan 
önemli bir güne destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.  

 Yeni Hizmet Binamıza Taşındık
Erzincan Sağlık-Sen Şubemiz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek 

adına yapımı yeni tamamlanan hizmet binasına taşındı. 
Erzincan Merkezde bulunan Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan 

yeni hizmet binasının tapusu Erzincan Sağlık-Sen Şube Başkanımız Halil 
İbrahim İçoğlu tarafından teslim alındı. Yeni hizmet binasının tapusu-
nu aldıklarını ve taşınma işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Şube 
Başkanımız Halil İbrahim İçoğlu, “Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş ko-
yan sendika anlayışıyla Erzincan Sağlık-Sen Şube Yönetimi üyelerimize 
daha iyi hizmet verebilmek için yeni binamıza taşındık. Fevzipaşa Cad-
desi üzerinde bulunan yapımı yeni tamamlanan hizmet binamız tüm 
Sağlık-Sen ailesine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Banka Promosyon İhalesi Gerçekleşti 
Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü banka 

promosyon ihalesini gerçekleştirdi. Gümüşhane Şubemiz yetkili sendika 
olarak ihaleye katıldı.

İhalede 3 yıllığına kişi başına 2260 TL ödeme koşuluyla İş Bankası 
ile anlaşma sağlandı. Başarılı bir ihale süreci yaşandığını belirten Gü-
müşhane Şube Başkanımız Yunus Yılmaz, “Emeklerini esirgemeyen Halk 
Sağlığı Müdür Yardımcımız Nadim Ülker’e, Sağlık Müdürlüğü İdari Mali 
İşler Müdürümüz Hami Özçubukçu’ya, Halk Sağlığı İdari Mali İşler Şube 
Müdürümüz Yusuf Şahin’e, Sağlık Sen temsilcimiz Yunus Yılmazer'e ve 
Sağlık Müdürlüğü Mutemedi Ümit Devran'a sağlık çalışanlarımız adına 
teşekkür ederim. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Belediye Başkanına Ziyaret 
Denizli Şubemiz Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet 

Subaşıoğlu’na ziyaret gerçekleştirerek bir süre görüştü.
Gerçekleştirilen ziyarete Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanımız Metin 

Yüksel Koçoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz İsmail Karakaya, Bilal Çalhan, 
Recep Demir, Arzu Canbeldek ve Yasin Karaman katıldı. Subaşıoğlu, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sağlık hizmetlerinde çalı-
şan arkadaşlarımız oldukça zor ve fedakârlık isteyen kutsal bir görevi ye-
rine getiriyor. Kendilerine bu önemli görevlerinde başarılar ve kolaylıklar 
diliyorum. Bugün de bizleri ziyaret eden Denizli Şubesi Başkanı Metin 
Yüksel Koçoğlu’na ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.
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ISPARTA 

KAHRAMANMARAŞ

İSTANBUL 2 NOLU

HATAY

İSTANBUL 1 NOLU

İZMİR 2 NOLU

Toplu Sözleşme Öncesi İstişare Toplantısı
Hatay Şubemiz toplu sözleşme öncesinde bir araya gelerek istişa-

rede bulundu. Şube Başkanımız Feleytun Fatih Gönç yapılacak toplu 
sözleşmenin sağlık çalışanları farklı bir öneme sahip olduğunu belirtti. 

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında 
yapılacak artışın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmelerinin değerlen-
dirildiği toplantıda il yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Sağlık ça-
lışanlarının daha iyi şartlarda çalışması için hizmet kolu toplu sözleşme 
görüşmelerinin de büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Feleytun 
Fatih Gönç, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kazanımlarına yönelik 
önemli adımlar atılmalı” dedi.  

Isparta Şubemizden Temsilciler Toplantısı
Isparta da bu yılda sağlık ve sosyal hizmet alanındaki bütün kurum-

larda yetkiyi alan Isparta Şubemiz temsilciler toplantısı gerçekleştirdi. 
Toplantıda konuşan Isparta Şube Başkanımız Erdal Demiralay, “Bizler 
istiklal ve istikbalimiz için emek, ekmek, adalet için mücadele vermeyi 
seçtik. Ter akıtmadan bedel ödemeden kazandığımız kolay elde ettiği-
miz hiç bir kazanım yok” ifadelerini kullandı.

Isparta’da ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıttıklarını söyleyen Erdal 
Demiralay, “Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın Bey'inde vurguladı-
ğı gibi Sağlık-Sen üyeleri için onur sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için 
umut kaynağıdır. Zalimlere karşı direnişin merkezi, mazlumlar için diriliş 
nefesidir” dedi.

İstanbul’dan Afrika'ya Yardım Eli
İstanbul 1 Nolu Şubemiz ile TADD (Tüm Afrika'nın Dostları Derneği) 

yapılan protokole göre Afrikalı hastalara sağlık hizmeti yardımında bulu-
nacak. 

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Durali Baki ve TADD Başkanı Dr. Bil-
gehan Güntekin arasında imzalanan anlaşma gereği Afrika’da 5 bin hasta 
muayene edilecek, 150 hasta ameliyat edilecek, 500 çocuk sünnet olacak, 
500 kişinin dişi çekilecek. Aynı zamanda muhtelif tetkik ve tedavilerin ya-
pılması da gerçekleştirilen anlaşmada yer aldı. Yapılan anlaşmadan dolayı 
TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin'i tebrik eden Durali Baki, “Allah vesile 
olanlardan, organizasyonda görev yapan değerli sendika üyelerimizden 
razı olsun, yardımlarımızı ve hayırlarımızı kabul eylesin” dedi.  

15 Temmuz Şehitlerini Birinci Yılında Andık
İstanbul 2 Nolu Şubemiz 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yı-

lında Şehitler Köprüsünde yürüyerek anma programlarına katıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi 

ve Milli Birlik Günü” etkinliklerine katılan İstanbul 2 Nolu Şubemiz ve üye-
leri trafiğe kapatılan köprü üzerinden Anadolu tarafından Avrupa yakası-
na yürüyerek geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen programa Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldı. 15 Temmuzu darbe girişimini mille-
tin iradesiyle atlattığımızı belirten İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Erdal 
Bolatçı, milli ve beraberlik gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bu-
lunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 

Sağlık Çalışanlarını Bayramda Yalnız Bırakmadık
Kahramanmaraş Şubemiz, Kurban Bayramında Kahramanmaraş Ne-

cip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarıyla bayram-
laştı.

Kahraman Maraş Şube Başkanımız Bünyamin Mutlu Demirci ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 
ana binada, Yörük Selim Ek Hizmet binasında, Kadin Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Ek Hizmet binasında ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesinde nöbette olan sağlık çalı-
şanlarının bayramını kutladı. Sağlık çalışanlarının bayramlarda tuttukları 
nöbetlerle büyük fedakârlık yaptığını söyleyen Bünyamin Mutlu Demirci, 
hastane çalışanlarına teşekkür etti.    

112’ye Geçmiş Olsun Ziyareti
İzmir Tire’de 112 sağlık çalışanlarına gerçekleşen saldırının ardın-

dan İzmir 2 Nolu Şubemiz şiddet maruz kalan 112 ekibine geçmiş ol-
sun ziyaretinde bulundu.

Saldırıyı kınayan İzmir 2 Nolu Şube Başkanımız Ekrem Özdemir, 
sağlık çalışanlarına saldırı gerçekleştirenler hakkında yaptırım yapıl-
ması gerektiğini belirtti.

Ak Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve Ak Parti ilçe başkanı 
Mehmet Celtikcoglu ile birlikte istasyon ziyaret eden Ekrem Özdemir, 
“Sağlık-Sen olarak yaşanan şiddet olayını bir kez daha kınıyor, tekrar 
yaşanmaması için yasal yaptırımların artırılması adına mücadelemizi 
sürdürüyoruz” dedi.
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KARS

KIRIKKALE

KOCAELİ

Kırşehir Yaşlıları Yalnız Bırakmadı
Kırşehir Yönetim Kurulu Üyelerimiz 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dola-

yısıyla Kırşehir Huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.
Şube Başkanı Vekilimiz Ahmet Dalgalı beraberindeki heyet yaşlılara 

karanfil vererek onları bu önemli günde yalnız bırakmadı. Yaşlıların top-
lumun temel direği olduğunu ifade eden Ahmet Dalgalı, “Yaşlılarımız 
geçmişle gelecek arasında bize yol gösteren, bize ışık tutan, hata yap-
mamızı engelleyen, hatta yapsak bile daima bizimle olan yaşamımızın 
temel kaynağıdır. Tüm yaşlılarımızın, yaşlılar gününü kutluyor, hepsinin 
ellerinden öpüyorum.  Hayatımıza anlam katan büyüklerimize sahip çı-
kalım. Unutmayalım ki;  büyüklerine saygı gösteren bir toplumun gele-
ceği de aydınlık olur” dedi.

Sağlıkta Şiddet Kangren Haline Dönüştü
Kars Şubemiz Harakani Devlet Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. 

Mehmet Paşa hasta yakınları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto 
etti. 

Harakani Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen protestoya hastane 
çalışanları da destek verdi. Basın açıklaması yapan Kars Şube Başkanımız 
Hasan Yazıcı, Uzm. Dr. Mehmet Paşa’ya geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini 
belirterek saldırının faillerini şiddetle kınadıklarını söyledi. Sağlık çalışanları-
nın şiddet olaylarıyla sürekli karşılaştığını ve bir türlü çözülemeyen kangren 
haline geldiğini ifade eden Hasan Yazıcı, “Gerekli fiziki tedbirlerin yanı sıra 
şiddetin önlenmesini sağlayacak caydırıcı yasal cezai müeyyideler hayata 
geçmedikçe şiddetin önlenmesi mümkün değildir” dedi.      

Hastane Çalışanlarına Moral Ziyareti
Kayseri Şube Başkanımız Mahmut Faruk Doğan ve beraberindeki he-

yet Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden hizmet verdiğini ha-

tırlatan Kayseri Şube Başkanımız Mahmut Faruk Doğan, son zamanda 
gerçekleşen saldırıların vicdanları sızlattığını ifade etti. Mahmut Faruk 
Doğan, el üstünde tutulması gereken sağlık çalışanlarının karşı karşıya 
kaldığı çirkin saldırıların son bulması için harekete geçilmesi gerektiği-
ni söyledi. Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışanlarla görüşen 
Başkan Mahmut Faruk Doğan, sendikanın ildeki faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. Hastane çalışanlarının sorunlarını dinleyen Doğan ve bera-
berindeki heyet sorunların çözümü için yetkili makamlarla görüşeceğini 
ifade etti.     

Güngüneş’e Kurban Bayramı Ziyareti
Kırıkkale Şubemiz Kurban Bayramı münasebetiyle İl Sağlığı Müdürü 

Dr. Feramiş Ender Güngüneş’i makamında ziyaret etti.
Şube Başkanımız Recep Akdoğan ve il yönetim kurulu üyeleri Kırıkka-

le İl Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş’e sağlık çalışanlarının 
sorunlarını iletti. Feramiş Ender Güngüneş ile Aile Hekimlikleri ve Top-
lum Sağlığı Hizmetleri Şubeleri hakkında bilgi alış verişinde bulunan Re-
cep Akdoğan, ziyarette ayrıca sendikamızın Kırıkkale’de gerçekleştirdiği 
faaliyetler hakkında Dr. Feramiş Ender Güngüneş’e bilgi verdi. Ziyaretten 
dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Güngüneş, Kırıkkale İl Sağlığı 
Müdürlüğü olarak sendikamızın faaliyetlerini takip ettiklerini ifade etti.   

KAYSERİ

KIRŞEHİR

MALATYA
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na Ziyaret

Kocaeli Şubemiz Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı 
Dr. Sabri Medişoğlu ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. D. 
Mehmet Köş'ü ziyaret etti.

Kocaeli Şube Başkanımız Erdal Yıldırım, Başkan Vekilimiz Nevzat Ali 
Gülbaz ile birlikte Dr. Sabri Medişoğlu’na ve Dr. D. Mehmet Köş’e sağlık 
çalışanlarının sıkıntılarını iletti. Özellikle sağlık çalışanlarının sık sık karşı 
karşıya kaldığı şiddet olayları hakkında bilgi veren Erdal Yıldırım, “Sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasına yöne-
lik yasa çıktı, ancak uygulanmıyor. Bunu sağlayacak düzenlemeler bir an 
önce hayata geçmelidir. Şiddet uygulayanlar, mutlaka hapisle cezalandı-
rılsın. Bunun yanı sıra sağlıkta şiddet uygulayanların sağlık harcamaları 
belirli bir süre SGK tarafından karşılanmasın” diye konuştu.

  Malatya’da Kan Bağışı Seferberliği
Malatya Şubemiz Türkiye genelinde artan kan ihtiyacını karşılamak için 

Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına katıldı. 
Kampanyaya duyarsız kalmayan Malatya il yönetim kurulu üyelerimiz 

ve sağlık çalışanları Malatya İl Sağlık Müdürlüğü binası içerisinde yer alan 
Kızılay’ın standında kan bağışında bulundu. 

Kampanyaya destek vermek için bütün üyelerine mesaj atarak çağrıda 
bulunduklarını belirten Malatya Şube Başkanımız Mehmet Bingöl, “Üye-
lerimiz ve sağlık çalışanları bu kampanya kapsamında sabah saatlerinden 
itibaren kan vermeye başladı. Malatya Sağlık-Sen Yönetim Kurulu olarak 
bu kampanyaya duyarsız kalmayıp kan bağışında bulunan arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Mersin’de Temsilciler Toplantısı Yapıldı
Mersin’de hizmet kolundaki tüm sendikaların üye toplamını ikiye katla-

yan Mersin Şubemiz temsilciler toplantısında buluştu.
Buluşma programı renkli görüntülere sahne oldu. Geçmiş bir yıllık yetki 

döneminin muhasebesinin yapıldığı organizasyonda konuşan Mersin Şube 
Başkanımız Şemsettin Karadoğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
haklarının korunması ve geliştirilmesi mücadelesinin verilmeye devam 
edileceğini belirtti. Toplantının sonunda şubemiz bünyesinde temsilcilik 
yapan tüm arkadaşlarımıza plaket ve hediyeler takdim edildi. Programa ka-
tılan daha önceki İl Divan toplantısında belirlenen hedeflerini yakalayan ilk 
üç temsilciliğimize (1. Toros Devlet Hastanesi, 2. Mersin ağız ve Diş sağlığı 
Merkezi, 3. Tarsus İlçe Temsilciliği) kupa ve madalyaları verildi.

OSMANİYE

SİVAS

NİĞDEMERSİN

ORDU

SAKARYA

Alpaslan Kavaklıoğlu’dan Şubemize Ziyaret
AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavak-

lıoğlu, Niğde Şubemize ziyarette bulundu.
Teşkilat mensuplarımızla çalıştıkları kurumlar hakkında bilgi alış ve-

rişinde bulunan Alpaslan Kavaklıoğlu, ülkemizdeki millileşme, siyasetin 
yeni vizyonu, toplu sözleşme talepleri ve sağlıktaki yeni teşkilat yasası 
konularına değindi. Sendikamızın çalışmalarını takip ettiğini ifade eden 
Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Şube Başkanımız Ebuzer 
Doğan’a teşekkürlerini ileterek hediye verdi. Sağlık çalışanlarının sorun-
larını ve taleplerini Kavaklıoğlu’na ilettiklerini söyleyen Ebuzer Doğan 
“Keyifli, samimi ve doyurucu bir sohbet gerçekleştiren Vekilimize teşek-
kür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Ordu Şubemiz Ordu Valiliğine yeni atanan Seddar Yavuz’u ziyaret 

ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Ordu Şube Başkanımız Bilal İnanlı, Ordu Şubemizin il genelinde 

gerçekleştirdiği faaliyetlerden ve çalışmalardan Vali Seddar Yavuz bilgi-
lendirdi. Ziyarette Bilal İnanlı, Vali Ali Fidan'a hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu. Sağlık çalışanlarının ülkemiz için büyük önem arz ettiğini söy-
leyen Vali Yavuz, kendisine yapılan ziyaret dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Valilik olarak her kesimle ortak işbirliği içerisinde çalış-
malarımızı yürüteceğiz. Ortak akıl ve birlikte yönetim, en önemli ilkele-
rimizden bir tanesi. İstişare kültürünü en iyi şekilde işleteceğiz” dedi.

Arakan’daki Katliamlar Durdurulmalı
Sivas Şube Başkanımız ve Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Vekili Efe Zi-

leli Myanmar’da (Burma) Arakanlı Müslümanlara uygulanan katliamları 
kınadığını açıkladı.

Arakan'ın çeşitli köylerinde en az 2-3 bin Müslümanın katledildiği-
ne ve 100 binden fazla Müslüman'ın da yerinden edildiği haberlerinin 
kendini derinden sarstığını söyleyen Efe Zileli, “Gelen haberler katliam-
ların, 2012 ve geçen yıl Ekim ayında yaşanan saldırılardan daha şiddetli 
bir hal aldığı ve giderek bir soykırıma dönüştüğü yönünde. Maalesef 
Bangladeş sınırının da kapalı olması nedeniyle yüz binlerce Müslüman 
katledilme tehlikesiyle karşı karşıya. Myanmar hükümetini ve bu zülme 
sessiz kalan her kurum ve ülkeyi kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakarya’dan Irak’a Yardım Eli
Sakarya İHH 2017 kurban organizasyonu kapsamında Irak’ta insani 

yardım çalışmalarına katılan Sakarya Şube Başkanımız Abdullah Sönmez 
Irak’tan döndü.

Irak’ta kurban kesimi ve dağıtımı çalışmalarına katılan Sakarya Şube 
Başkanımız Abdullah Sönmez, kurban bağışlarını Erbil, Kerkük, Musul ve 
Süleymaniye’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti. Başkan Sön-
mez, “Sakarya İHH aracılığı ile kurban bağışlarının akıbetini yerinde şahitlik 
ederek bir kez daha ülkemizle insanımızla gurur duyduk. Bizim milletimiz 
merhametlidir. Zulme uğrayan mazlumun, yoksulun, ihtiyaç sahibi olanın, 
kimsesizin hep yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu anlamda 
İHH’nın ümmetin yüz akı olduğuna bir kez daha şahit olduk. Irak’ta, Ker-
kük, Musul, Süleymaniye’de kardeşlerimizle bir araya geldik” dedi.

15 Temmuz Futbol Turnuvası 
Osmaniye Şubemizin 15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlediği Futbol 

Turnuvası’nda 15 Düziçi Devlet Hastanesi Acil şampiyon oldu.
24 takımın katıldığı turnuvada 6 grupta oynanan maçlar sonucu ele-

me sistemine geçildi. Eleme turlarında rakiplerini eleyen Osmaniye Dev-
let Hastanesi 112 Acil ve Düziçi Devlet Hastanesi Acil takımı finale yüksel-
di. Finalde rakibini 4-3 yenen Düziçi Devlet Hastanesi Acil turnuvayı birinci 
bitirdi. Çenet Kardeşler Akdeniz Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen halı saha 
futbol turnuvasında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil takımı ikinci, Osmaniye 
Gazeteciler Cemiyeti takımı üçüncü, Düziçi Korupark Hastanesi takımı ise 
dördüncü oldu. Turnuvada Osmaniye Devlet Hastanesi Osmanlıspor takı-
mı da en centilmen takım seçildi. 
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TEKİRDAĞ

TUNCELİ

YALOVA

Uşak’ta Maaş Promosyon Anlaşması Tamamlandı
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının banka maaş promosyon 

ihalesi Uşak Şubemizin katılımıyla sonuçlandırıldı.
Akbank’la yapılan anlaşma sonrası çalışanlara ilk maaştan sonra-

ki ay içersinde peşin olarak kişi başı 2150 TL yatırılacak. 2014-2017 
tarihlerindeki artan maaş promosyonlarından kişi başı 280 TL ek 
ücret verilecek. Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımız toplamda 2430 TL 
olarak promosyon ücreti ödenecek. Anlaşmanın gerçekleşmesinden 
ardından konuşan Ayhan Büyükbingöl şunları söyledi: “Promosyon 
anlaşmasında emekleri bulunan Uşak Sağlık İl Müdürümüz Sayın Dr. 
Alper Cem Ünal’a ve Sağlık Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Barış Ser-
han Yüksel’e teşekkür ederiz”.

Tekirdağ’da Eğitim Programı Gerçekleşti
Tekirdağ Şubemizin AR-GE birimi tarafından hazırlanan ve Trakya 

Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen eğitim programı gerçekleşti.
Proje kapsamında yönetim kurulu üyelerimize ve kurum temsilcile-

rimize yönelik etkili beden dili kullanımı, iletişim ve sunum teknikleri 
eğitimi verildi. Sağlık sektöründe kişisel iletişim ve beden dilinin büyük 
öneme sahip olduğunu belirten Tekirdağ Şube Başkanımız Hamza Öksüz 
“Etkili beden dili kullanımı ve sunum teknikleri eğitimi sağlık çalışanları-
nın çalışma hayatında karşılaşacağı olumsuzluklara yönelik büyük önem 
arz ediyor. Böyle önemli bir eğitim projesinde bize destek veren Trakya 
Kalkınma Ajansı’na da teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. 

Kapadokya Gezisi Gerçekleştirdik
Trabzon Şubemiz temsilcilerle beraber Kapadokya’ya moral gezisi 

düzenledi. Düzenlenen geziye iş yeri temsilcilerimizin yanı sıra Şubemi-
zin Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Temsilcilerin 2016 yılında göstermiş oldukları üstün gayretle ilde 
yetkili olduklarını ifade eden Şube Başkanımız İdris Aydın, “İş yeri tem-
silcilerimize yönelik gecikmiş olan gezi programımızı 7-11Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirdik. Her daim daha iyisini hak eden ve asla emek-
lerinin karşılanamayacağı temsilcilerimizin bu gezi ile bir nebze olsun 
eğlenmelerini ve birlikte olmalarını amaçladık. Yetkinin alınmasında ve 
devamında ortaya koydukları özveri ve gayretleri için bütün dava arka-
daşlarımıza teşekkürlerimizi yineliyoruz” şeklinde konuştu.

Tunceli’de Sağlık-Sen ‘in Yükselişi
Tunceli Şubemiz İl Sağlık Müdürlüğünde, Pertek ve Çemişgezek İlçe En-

tegre Devlet Hastanelerinde yetkili sendika olmayı başardı. 
Sağlık-Sen’in kurumlarda yetkili sendika olmasını hazmedemeyenle-

rin saldırıya geçtiğini belirten Tunceli Şube Başkanımız Özgür Kırmızıtaş, 
“Çalışanların ve çalışan haklarının ötesinde meseleye ideolojik bakan ve 
yıllardır yetkili oldukları halde hiçbir kazanım elde edemeyen bazı kişi ve 
kesimler tarafından, sendikamızın bu yetkisi hazmedilememekte ve üye-
lerimize makam ve unvanları kullanılarak baskı yapılmaktadır” ifadelerini 
kullandı. Bu kurumlarda yetkiyi almalarında üyelerin ve Tunceli Şube Yö-
netiminin büyük pay sahibi olduğunu aktaran Kırmızıtaş, bu başarılarından 
dolayı teşekkürlerini iletti. 

TRABZON

UŞAK

ZONGULDAK
Yalova Piknik Organizasyonunda Buluştu

Yalova Şubemizin organize ettiği piknikte sağlık çalışanları ve 
aileleri Sakarya Poyrazlar Gölünde bir araya geldi.

Piknikte çocuklar için yarışmalar düzenlenirken ailelerde pik-
nikte doyasıya eğlendi. Üye ve ailelerinin katıldığı piknik progra-
mına yoğun ilgi vardı. Kaynaşma ve dayanışma adına verimli bir 
organizasyon olduğunu belirten Yalova Şube İbrahim Oktay, “Sağ-
lık çalışanlarının bir nebzede olsa iş stresinden uzaklaşarak bu tür 
piknik organizasyonlarına katılması önemli. Bizde gerçekleştirdi-
ğimiz bu piknikle sağlık çalışanlarının ve ailelerinin eğlenmesini 
amaçladık. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma te-
şekkür ederim” şeklinde konuştu.

Zonguldak’ta Temsilciler Toplantısı Gerçekleşti
Zonguldak Şubemiz merkez  ve ilçelerde görev yapan sendika tem-

silcileriyle beraber istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 
Toplantıda sağlık çalışanlarının sorunları ve talepleri üzerine istişare 

yapıldı. Bir kez daha yetkili sendika olmanın gurunu yaşadıklarını söyle-
yen Zonguldak Şube Başkanımız Mehmet Ali, “İnsana hizmeti en büyük 
değer sayan sendikal anlayışımıza güven duyarak Sağlık-Sen ailesine 
katılan bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Sağlık-Sen’i 2 bin 856 üye sayısına taşıyan başta temsilcilerimiz olmak 
üzere, ilçe temsilciliklerimize, yönetim kuruluma, Sağlık-Sen’in bugün-
lere taşınmasında emeği olan herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerini 
kullandı.



2017 yılında üye sayısını 
244 bine çıkaran Sağlık-Sen, 
zirvedeki yükselişini sürdü-
rerek, yetkisini bir kez daha 
perçinledi. Sendikamıza gü-
venen, attıkları imzayla bu 
güvenlerini ortaya koyan 
bütün üyelerimize teşekkür 
ediyoruz. Bu başarı, Büyük 
Sağlık-Sen ailesinin, bu başa-
rı büyük Sağlık-Sen teşkilatı-
nın, bu başarı bütün sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının-
dır.

Sağlık-Sen olarak, üye-
lerimizin bize verdiği yetki 
emanetine en iyi şekilde sa-
hip çıkacak, sorunlarını çö-
züme, taleplerini kazanıma 
dönüştüreceğiz. Sorunların 
çözümü için her mecrayı de-
ğerlendirecek, her platformu 
sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanlarının sorunlarının konu-
şulduğu ve çözüm üretildiği 
mekanlara dönüştüreceğiz.

Bazılarının talep etmeyi 
bile düşünemedikleri birçok 
konuyu kazanıma dönüştür-
dük Elde ettiğimiz kazanım-
ları değersizleştirmek için, 
‘ulaşılamayan ciğere mur-
dar’ diyen anlayışa takılma-
dan, siz değerli üyelerimiz 
ve teşkilatımızdan aldığımız 
güçle yolumuza devam ede-
ceğiz. Bizim yolumuz; sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanları-
nın yoludur. Bizim yolumuz 
milletimizin yoludur. Bizim 
yolumuz, Hak yoludur.

Bizi büyük bir aile yapan 
bütün üyelerimize ve bu bü-
yük ailenin oluşmasında ken-
di ailesinden feragat ederek 
gece gündüz çalışan büyük 
Sağlık-Sen teşkilatımıza en 
kalbi duygularımızla teşek-
kür ediyor, şükranlarımızı su-
nuyoruz.

SAĞLIK-SEN 
Yine Zirvede!




