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Büyük ve Güçlü Türkiye İdeali, 
Medeniyet Değerlerimizin 
İnşası ile Hayata Geçecek

Türkiye, kritik bir eşikten ge-
çiyor. Yeniden Büyük Türkiye ide-
alinde önemli bir adım daha atıldı. 
Halkımız, kendi oylarıyla ilk kez 
cumhurbaşkanını seçti. Bu seçi-
min anlamı, istikrar ve güvenin 
yansıması, büyüyen Türkiye 
idealine olan güven ve destektir.
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Sağlık-Sen tarafından Ebeler, Hemşireler ve Anneler 
Günü kapsamında düzenlenen Sağlık Çalışanları 
Türkiye Buluşması, 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı 

Seçilen Başbakan Erdoğan tarafından verilen 
müjdelerle coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Memiş: Yeni Türkiye’nin Demokrasisi, 
Sivil ve Demokrat Anayasayla Güçlendirilmeli

Başkanlar Kurulumuz 
Afyonkarahisar’da Toplandı

Sağlık-Sen’den 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 

Gümüş’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Gazze’ye Sahip Çıktık »4»22

»16

»10

      Sağlık-Sen’den Coşkulu 
‘Sağlık Çalışanları Buluşması’

 Sağlık-Sen tarafından Ebeler, 
Hemşireler ve Anneler Günü 

kapsamında düzenlenen Sağlık 
Çalışanları Türkiye Buluşması’na 
Başbakan iken katılan Erdoğan, 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş’in talepleri doğrultusunda 

sağlık çalışanlarına bir çok 
müjde verdi. Lisans tamamlama 

konusunda Sağlık Bakanı’na 
talimat veren Başbakan 

Erdoğan, sağlık çalışanlarının    
5 yıllık hizmetine 1 yıl yıpranma 
payı için de gerekli çalışmaların 
yapılmasını istedi. Başbakan, 

kreş isteğine de olumlu       
cevap verdi.

Programın açılışında 
konuşan Memur-Sen Genel 

Başkan Yardımcısı ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, Başbakan 

Erdoğan’dan sağlık 
çalışanlarına yıpranma payı, 

ek ödemelerin emekliliğe 
yansıtılması ve sözleşmelilere 

kadro verilmesi gibi 
taleplerini iletti.
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Sağlık-Sen Size Daha Yakın
Eskiden bilgisayar çok yoktu, internet arasanız bulunmazdı. Sonra teknolo-

jik gelişim, hayatımızı esir almaya başladı. Önce kocaman kasalı ve ekranlı bilgi-
sayarlar, ardından da internet hayatımıza girdi. 

Geçen süre içinde, bilgisayarlar küçüldü, cep telefonu icat oldu, internet 
mahalle arasındaki cafelere kadar geldi. Neredeyse, wi-fi’si olmayan cafeye gitmez 
olduk. Cafede oturduğunuzda herkes önce telefonlarını çıkarıp, sosyal medya he-
saplarını kontrol eder konuma geldi. Büyük kasalı, dev ekranlı bilgisayar çağından 
bugüne geçişe baktığımızda; imkan olsa da, o günden bu günlere seslensek diyece-
ğimiz söz; ‘evlat, buralar eskiden tarla idi’ olurdu. 

Evet; tarlaların yerini akıllı sistemle yapılmış, teknolojiyle donatılmış büyük 
siteler aldı. Biz de bu teknolojik fırtınanın içinde yol alıyoruz. Herkesin esintisin-
den faydalandığı bu fırtınaya yabancı kalmak, anlaşılır ve kabul edilir bir durum 
elbette olmazdı.

Buradan yola çıkarak, Sağlık-Sen’in teknolojiyle entegrasyonu için kolları 
sıvadık. Sosyal medyada yer aldık, cep telefonu ve tabletlere girdik. Kurumları-
nızda bir ekran olarak karşınıza çıktık. Bu teknolojiyi üyelerimiz için de, uzaktan 
eğitim olarak düzenledik.

Sağlık-Sen Mobil

Neden Sağlık-Sen mobil, diyebilirsiniz. Az önce teknolojiyi ve bizlere olan 
etkisini ifade etmeye çalıştım. Bu noktadan hareketle, biz de kendimizi teknoloji-
nin içine atıp, oradan cep telefonlarına ve tabletlere geçtik. Her zaman internet 
sitesini açma ve bakma imkanı olmayanların veya internet sitesine girmeye üşe-
nenler için gerçekleştirilen bu uygulama ile, bilgiye hızlı erişimin kapısını açtık. 
İnternet sitesine girdiğimiz yazının anında bir mesajla kullanıcıya ulaşmasını sağ-
ladık. Bu çalışmanın yaygınlaştırılması ve geniş kitlelere ulaştırılması, bizim uygu-
lamayı daha etkin hale getirmemiz, sizin de herkese duyurmanız ve yeni kullanıcı 
kazandırmanıza bağlıdır. Bu konuda üzerinize düşeni yapacağınıza inanıyoruz.

Sosyal Medya

Sosyal medya deyince akla twitter ve facebook geliyor. Bazen eğlence, bazen 
de paylaşım amaçlı bir alan. Ancak, her yeni teknoloji gibi, sosyal medyanın da 
mayınlı bölgeleri bulunuyor. Bu bölgelere girmemek ve mayınları patlatmamak 
için dikkatli olunması gerekiyor. Ağızdan çıkan söz, yaydan çıkan ok gibidir, geri 
dönüşü olmaz. Hele ki, bunu sosyal medyada yapıyorsanız, bir değil, iki değil en 
az üç kere düşünmeniz lazım. Sağlık-Sen olarak facebook ve twitter adreslerimiz-
den paylaşımlarda bulunuyoruz. Sesimizin daha geniş kitlelere ulaşması için bu 
alandaki etkimizi ve buna bağlı olarak bizi sosyal medyadan takip eden sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanı sayısını artırmamız gerekiyor. 

Neden Mobil Dünya?

Bütün bu teknolojik uygulamalarımıza ek olarak, bazı rakamları da sizlerle 
paylaşmak istiyorum: Günümüzde dünyada yaklaşık 7 milyar mobil telefon kulla-
nıcısına her dakika binlercesi ekleniyor. Bu mobil kullanıcılarının yüzde 30’u (2,3 
milyardan fazlası) internete mobil cihazlarını kullanarak giriyor. İşte bu nedenle 
mobil uygulamalar geleceğin en temel internet platformu sayılıyor. 

Türkiye’de ise 2012 verilerine göre 3G’yi kullanan cihaz sayısı 40 milyon 
ama bunların hepsi akıllı telefon değil. Önümüzdeki iki senede tahmini akıllı te-
lefon kullanıcı sayısı 40 milyon olarak tahmin edilmektedir. Ülkemizde de mobil 
pazar her geçen gün genişlemektedir.

Artık süper akıllı cihazlar ile mobil yaşam (mobil hayat) sürmeye başladık. 
Uluslararası bir şirketin yaptığı araştırma sonuçlarına göre 5 yıl içinde dünya 
çapındaki mobil veri trafiği, dünya çapındaki sabit veri trafiğini üçe katlayacak. 
Ayrıca 2015-2016 yılları arasındaki mobil internet trafiği, 2012 yılındaki mobil 
internet trafiğini 3’e katlanacağını araştırmalar gösteriyor.

Sağlık-Sen olarak yine bir vizyon sendikacılğına imza atıyor ve memur 
sendikacılığında mobil dünya dönemini başlatmış bulunuyoruz. Sendikamız ta-
rafından hazırlanan ve yayında bulunan mobil uygulamamız sayesinde bulundu-
ğunuz her ortamdan sendikamızla ilgili tüm gelişmeleri takip edebilir, haberler 
ve duyurulara ulaşabilir, anlık olarak mesaj gönderebilir ve daha bir çok bilgiye 
erişebilirsiniz. 

Android ve IOS plotformları için geliştirilen uygulamalarımıza Google Play 
ve Apple Store üzerinden ücretsiz olarak erişim sağlayarak akıllı cep telefonla-
rınıza anında yükleyerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Yenilikçi sendika 
anlayışımızın bir ürünü olan mobil dünyamızın tüm Sağlık-Sen ailesine hayırlı 
olmasını diler, emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunarım.
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Sağlık-Sen, 6 Haziran 1995 
yılında kuruldu. Bugün 19 altın 
yılı geride bırakıp, 20. yılımıza 
205 bin 737 kişi olarak girdik.

Kurulduğumuz günden beri 
sendikacılığı, kamu görevlileri, 
ülkemiz ve insanlık için yaptık. 
Bunu yaparken medeniyet de-
ğerlerimize bağlı kaldık, değerler 
sendikacılığı yaptık. Geçen süre 
içinde bu ilkelerimizden taviz 
vermeden başımız dik, alnımız 
ak yürüdük. 

Gelişen, büyüyen ve bölge-
sinde lider, dünyada sözü dinle-
nen geleceğin Türkiye’sinde yer 
almak, sağlam temeller üzerine 
kurulmuş, geleceğe dönük viz-
yon ve misyonu olanların ba-
şarabileceği bir iştir. Hedefin-
de evrensel hak ve özgürlükler 
bulunan Sağlık-Sen, bu süreçte 
bilimsel kriterleri de gözeterek, 
elde ettiği başarı ve kazanımlar-
la temsil ettiği değerleri geleceğe 
taşıyacaktır.

Sendikacılığın aynı zaman-
da sivil toplum örgütü olarak 
görülmesini sağlayacak kriterlere 
sahip bir Sağlık-Sen, gelecekte 
de, bugün olduğu gibi dimdik 
ayakta olacaktır.

Biz biliyoruz ki, Başarı 
bir yolculuktur, bir varış noktası 
değildir. Bu yolculuğa, inanan 
ve hedefleri olanlar çıkabilir. 
Günü kurtarma çabasında olan-
lar, günlük olayların esiri olur-
lar. Geleceğe dair plan yapmak, 
vizyon ortaya koymak, bugüne 
dair projeleri, duruşları ve fikri 
olanların yapabileceği bir şeydir. 
Sağlık-Sen olarak, çağı kurtarma 
eylemini başlatan Akif  İnan ve 
inandığımız değerlerin ışığıyla 
elde ettiğimiz başarılar, gelecekte 
daha iyilerini yapabileceğimizin 
göstergesidir.

Sağlık-Sen’in yetkili olma-
sıyla, taleplerinin kazanıma dö-
nüşmesi için hiçbir adım atma-
yan, istiyormuş gibi yaptıkları 
toplu sözleşme için bile referan-
dumda ‘evet’ diyemeyen sendi-
kal anlayışın yerine kazanımların 
adresi olan bir sendikal anlayış 
geldi. Kamu görevlilerinin toplu 
sözleşmeye kavuşmasında bütün 
gücüyle çalışan Sağlık-Sen, daha 
sonra da bu toplu sözleşmeden 
elde ettiği kazanımlarla sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının yü-
zünü güldürdü.

Kazanımların Adresiyiz
Son olarak, Ankara’da dü-

zenlediğimiz Sağlık Çalışanları 
Türkiye Buluşması programın-

da, Başbakan Erdoğan’dan, yıp-
ranma payı, lisans tamamlama 
ve kreş konusunda söz aldık. 
Sendikacılıktan gelen gücümü-
zü, ülkemiz için de kullandık. 
Emeğin ve ekmeğin saygınlı-
ğının, demokratik bir ortamda 
sağlanacağının bilinciyle hareket 
ederek, demokrasiden, temel hak 
ve özgürlüklerden yana taraf  ol-
duk. Millet iradesine yönelik her 
türlü darbe ve darbe girişiminin 
karşısında durduk. Milletin gür 
sesi olduk. Kamu görevlilerine 
uygulanan başörtüsü yasağının 
kaldırılması için çalıştık. Özgür-
lüğe 12 milyon 300 bin imza 
topladık. Ve başörtüsü yasağını 
tarihin karanlık çöplüğüne gön-
derdik.

Sendikacılığı sorundan bes-
lenen değil, çözümünü ortaya 
koyarak sorunları çözen bir an-
layışta yürüten Sağlık-Sen, ek 
ödemelerin emekliliğe yansıma-
sı, ek ödemeden, diğer kurum-
larda olduğu gibi vergi kesintisi 
yapılmaması, kamu personeli 
olmayan aile sağlığı çalışanları 
ile vekil ebe ve hemşirelere kadro 
verilmesinin yanı sıra, görevde 
yükselme sınavını kazanması-
na karşın kadrosuzluktan dola-
yı ataması yapılamayan 2351 
VHKİ’nin atamasının yapılması 
için çalışmalarını sürdürecek.
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Sağlık-Sen, 6 Haziran 1995 yılında 
kuruldu. Bugün 19 altın yılı geride 
bırakıp, 20. yılımıza 205 bin 737 kişi 
olarak girdik.

Üyelerimiz ile sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının sendikamızın haber ve faali-
yetlerinden, çalışma hayatı ile ilgili gelişme-
lerden ve Sendikamız iletişim bilgilerinden 
anında yararlanabilmesi amacıyla oluşturu-
lan mobil uygulamamız yayındadır.

Android İşletim Sistemi’ne sahip üyele-
rimiz Google Play mağazasından, IOS İşetim 
Sistemi’ne sahip I Phone kullanıcıları ise App-
le Store mağazasından Sağlık-Sen uygulaması-
nı cep telefonlarına indirebilirler.

MOBİL UYGULAMAMIZ YAYINDA

Sendikamız tarafından Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Çalışanları ara-
sında ülke genelinde düzenlenen 
6. Anı Yarışması Sonuçlandı.

Bu yıl “Sağlık ve Sosyal Hiz-
metlerdeki Yaşanmış Hatıralar” 
temasıyla düzenlenen yarışmaya 
hizmet kolumuza mensup çalışan-
lar yazdıkları anılarıyla katıldılar.

Mesleğine emek vermiş sağlık 
ve sosyal hizmetler çalışanlarının 
görevleri sırasında yaşadıkları anı 
ve tecrübelerini diğer meslektaş-
ları ve kamuoyu ile paylaşmak, 
bu tecrübeleri yazılı bir kaynak 
haline getirerek ölümsüzleştirmek, 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanları-
nın hangi şartlarda görevlerini ifa 
ettiklerini ve yaşadıkları sorunları 
anlatmak amaçlanmıştır.

Genel Merkezimizce oluştu-
rulan seçici kurul tarafından titiz-
likle değerlendirilen anılar arasın-
dan Türkiye genelinde dereceye 
giren eserler belirlendi. Dereceye 
giren eser sahiplerine ödülleri, 
Genel Merkezimiz tarafından be-
lirlenecek bir tarihte törenle veri-
lecektir.

Yarışmada dereceye girerek 
ödül almaya hak kazananların 
isimleri şu şekildedir:

Birinci; Abdurrahman 
ACAR – ANTALYA, İkinci; Gü-
neş ÇAKAR – KOCAELİ, Üçün-
cü; İbrahim Şaşma – KARA-
MAN,  Jüri Özel Ödülü; Tunahan 
DAĞAŞAN - KONYA 

Yarışmada; Birinciye 3000 
TL, İkinciye 2000 TL, Üçüncüye 
1000 TL, Jüri Özel Ödülü olarak 
ise 500 TL takdim edilecektir. 
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Büyük ve Güçlü Türkiye İdeali, 
Medeniyet Değerlerimizin 
İnşası ile Hayata Geçecek

Türkiye, kritik bir eşikten 
geçiyor. Yeniden Büyük Türkiye 
idealinde önemli bir adım daha 
atıldı. Halkımız, kendi oylarıyla 
ilk kez cumhurbaşkanını seçti. Bu 
seçimin anlamı, istikrar ve güve-
nin yansıması, büyüyen Türkiye 
idealine olan güven ve destektir. 

Milletimiz darbelere ve dar-
becilere gereken dersi vermiş, ira-
desiyle başkanını seçmiştir. Bizler 
Büyük Memur-Sen ve Sağlık-Sen 
ailesi olarak, demokrasi ve millet 
iradesine olan desteğimizi her 
fırsatta dile getirdik ve milli ira-
deden yana olduk. Milletimizin 
tercihi, mirasçısı ve sahibi oldu-
ğumuz kadim medeniyet değerle-
rimizin yeniden inşası ve yüceltil-
mesinden yana olmuştur.

Büyük ve güçlü Türkiye, 
dünya mazlumlarının sesinin 
daha gür çıkması demektir. Filis-
tin davasının sahipsiz olmadığı-
nı dünyaya haykırmaktır. Doğu 
Türkistan’daki soydaşlarımızın, 
Arakan’daki Müslümanların bir 
savunucusunun olduğunu ilan 
etmektir. Darbeye direnen Mısırlı 
kardeşlerimizin, ülkesindeki dik-
tatöre karşı özgürlük mücadelesi 
veren Suriyeli kardeşlerimizin 
yalnız olmadıklarının göstergesi-
dir. 

Büyüyen Türkiye’nin en bü-
yük sivil toplum örgütü olarak 
bize düşen görev de, bu bilinçle 
çalışmaktır. Cemil Meriç diyor 
ki; taraf  tutmayan insan şahsi-
yeti felce uğramış insandır. Biz, 
tarafız. Demokrasiden, millet 
iradesinden yana tarafız. Onun 
için Gezi’de oynanan oyuna kar-
şı çıktık, 1 Mayıs’ın bayram gibi 
kutlanmasının önünü açtık. Dev-
let içinde oluşturulmak istenen 
paralel yapıya karşı çıktık. 

Biz biliyoruz ki, ne kadar 
büyük ve güçlü bir sendika olur-
sak, demokrasi mücadelesine 
katkımız o kadar büyük olacaktır. 
Millet iradesini üstün tutan, milli 
iradeyi destekleyen bütün kardeş-

lerimize bir kez daha şükranları-
mı sunuyorum. 

Türkiye cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecini geride bırakmış, 
gerçek gündemine yeniden dön-
müştür. Bu süreçte yapılması 
gereken en önemli çalışma yeni 
sivil ve demokrat bir anayasa ol-
malıdır. Bu anayasa, demokrat 
Türkiye’nin yolunu aydınlatacak 
ve bir ışık olacaktır. Yeni anaya-
sa, kamu görevlilerine getirilen 
siyaset yasağını bitirmeli, siya-
sete girecek kamu görevlilerinin 
önceden istifa etmesiyle oluşan 
mağduriyeti giderecek şekilde 
hazırlanmalıdır. Yeni anayasa, 
vatandaşını tanımlamak yerine 
tanımalı ve özgürlüklerini geniş-
letmelidir.

Sağlık-Sen ailesinin değer-
li mensupları ve fedakâr sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarımız. 
Bir önceki yazımda, yapılan hiz-
metlerin, sizlerin gelecekte nasıl 
anılacağının göstergesi olduğu-
nu söylemiştim. Ve bu noktadan 
hareketle kalıcı eserler bırakmak 
için çalıştığımızı ifade etmiştim. 
Bu anlamda, geçen yılki üye sa-
yımızı 12 bin 161 artırarak 205 
bin 773 üyeye taşınmasında eme-
ği, desteği ve katkısı olan herkese 
teşekkür ediyorum.

Büyük devlet adamı Kanuni 
Sultan Süleyman diyor ki;
Halk içinde muteber 
bir nesne yok, devlet gibi
Olmaya devlet cihanda, 
bir nefes sıhhat gibi. 

Evet; devlet en muteber 
nesnedir, ancak bir nefes sıhhat 
hepsinden de önemlidir. Sizler, 
fedakârca çalışarak bu millete 
sağlık ve sosyal hizmetleri sunu-
yorsunuz. Bizler de, sizin hak ve 
menfaatlerinizi savunuyor, mağ-
duriyetlerinizin giderilmesi için 
gece gündüz çalışıyoruz. 

Hepinizin bildiği üze-
re, Sağlık-Sen Büyük Türkiye 
Buluşması’nda Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ı başbakan olarak ağır-
lamıştık. Sayın Erdoğan’ın bir 
sendika programına katılması 
ve orada dile getirilen taleplere 
olumlu yanıtlar vermesi bu aile-
nin gücü ve büyüklüğünün gös-
tergesidir. 

Programda, sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanlarının ödedikleri 
bedeli konu alan filmimizden bir 
kesit göstererek, verilen emek ve 
ödenen bedellere dikkat çektik 
ve ardından sağlık çalışanlarının 
yıpranma payını hak ettiklerini 
ifade ederek, bu talebimizi dile 
getirdik. Bunun yanı sıra, lisans 
tamamlama konusunda bürok-
rasiye takıldığımızı belirterek, 
bu konuda çözüm istedik. Dile 
getirdiğimiz bir başka husus ise, 
24 saat esasına göre çalışan sağlık 
kurum ve kuruluşlarındaki kreş-
lerin de 24 saat açık tutulması 
(kreş olmayan yerlere ise en kısa 
sürede kreş açılması) idi. Bu üç 
talebimiz olumlu karşılık görür-
ken, ek ödemelerin emekliliğe 
yansıtılması konusunda net bir 
söz alamadık. Ancak en önemli 
taleplerimizden olan ve sağlık ça-
lışanlarının dört gözle beklediği 
ek ödemelerin emekliliğe yansıtıl-
ması, kazanıma dönüşene kadar 
gündemimizin değişmez madde-
si olacaktır.

Gelecek yıl yapılacak toplu 
sözleşmenin en önemli madde-
sini şüphesiz ki, ek ödemelerin 
emekliliğe yansıtılması oluştu-
racaktır. Bunun yanı sıra vekil 
ebe hemşireler, kamu personeli 
olmayan aile sağlığı merkezi ça-
lışanları, 4’C’liler ile, görevde 
yükselme sınavını kazanması-
na karşın atanması yapılmayan 
2351 VHKİ uzmanına kadro ta-
lebimiz de olmazsa olmazımızdır. 

Bunun yanı sıra, geçtiğimiz 
günlerde, şube başkanlarımızın 
katılımıyla Başkanlar Kurulu top-
lantımızı gerçekleştirdik. Sağlık-
Sen’in dünü ve bugünü üzerine 
mülahazalarda bulunduk. Yak-
laşan seçim süreçlerinde tecrübe 

paylaşımında bulunduk. Şube-
lerimizde başlayan demokrasi 
şöleninin coşkusuyla Sağlık-Sen 
Genel Kurulu’nu aynı heyecan 
ve coşkuyla gerçekleştireceğiz. 

Bu ailenin her ferdi, sandık-
ta istediği göreve talip olabilir. 
Kararı verecek olan ise delege-
lerimiz olacaktır. Şubelerimizde 
bu gerçekleşmektedir. Nitekim, 
mevcut başkanlarımıza rakip ola-
rak seçimde aday olan arkadaş-
larımız bulunmaktadır. Hedefi, 
Sağlık-Sen’i daha ileri taşımak, 
daha iyi temsil etmek olan bü-
tün arkadaşlarımız aday olabilir. 
Ancak seçim sonrası, sandıktan 
çıkan sonuca da herkesin rıza 
göstermesi ve el ele çalışması ge-
rekmektedir.

Mehmet Akif  Ersoy diyor 
ki; 
Girmeden tefrika bir millete 
düşman giremez. 
Toplu vurdukça yürekler 
onu top sindiremez.

Yapılan demokrasi şölenle-
rimiz, aramıza tefrika girmesine 
yol açmamalıdır. Bir bünyeyi yi-
yip bitirecek dedi kodu ve gıy-
bete kapı aralamamalı, şeytanı 
aramıza almamalıyız. İyi niyetle 
çıktığımız yolda, şeytanın vesve-
selerine kulak vermemeliyiz. Biz 
birlikte büyük bir aileyiz. Ve bu 
ailenin her ferdi değerlidir. 

Bizler, Mehmet Akif  İnan’ın 
emanetinin sahipleriyiz. Bizim 
görevimiz bu emaneti hak etti-
ği şekilde korumak ve daha ileri 
noktalara taşımaktır. 

Merhum İnan, bizlere öyle 
bir miras bırakmıştır ki; bunun 
içinde çalışanların hak ve menfa-
atleri olduğu kadar ümmetin ve 
dünya mazlumlarının savunucu-
luğu da yer almaktadır. 

Bunun içindir ki, Filistin’de 
gözünden bir damla yaş akan 
Gazzeli çocuklar bizi çok yakın-
dan ilgilendirmektedir. Doğu 
Türkistan’da zulme ve katliama 

maruz kalan soydaşlarımızın 
acısını bunun için yüreklerimiz-
de hissediyoruz. Bunun için, 
Esma’nın katil kurşunlarıyla 
hayatını kaybetmesi bizleri de 
evladımızı kaybetmiş gibi his-
settirmektedir. Bunun içindir ki, 
Mısır’da darbeye ve darbecilere 
direnen herkesin derdi bizim de 
derdimizdir. 

Geçtiğimiz yaz mevsimi bu 
anlamda, hepimiz için olduk-
ça sıcak geçti. Filistinli ve Doğu 
Türkistanlı kardeşlerimizin yaşa-
dıkları dramlara dikkat çekmek 
için eylemler ve basın açıkla-
maları gerçekleştirdik, yardım 
kampanyaları başlattık. Bu çalış-
malarımıza destek veren, emeği 
bulunan bütün kardeşlerimize 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bü-
yük aile olmanın gereği budur. 
Acılarımızı paylaşarak azaltma-
ya, sevinçlerimizi de paylaşarak 
yaşamasını bilmenin gereğidir 
büyük aile olmak. 

Bugünle yetinen değil, gele-
ceğe bakan, geleceğe dair plan-
ları ve stratejileri olan bir sivil 
toplum örgütüyüz. Bunun için ki, 
kurumsallaşmaya önem veriyor, 
ortak aklı üstün tutuyor, istişare 
içinde hareket ediyoruz. Sendika 
olarak bizim kuruluşumuzu be-
lirleyen yasaların yanı sıra, gönül 
yasasından aldığımız yetkileri de 
kullanıyoruz. Bu gönül yasamız, 
bize üyelerimiz ve kamu görevli-
lerinin hak ve menfaatlerini koru-
manın yanı sıra, haykırdığı halde 
sesini kimseye duyuramayan 
mazlumların, mağdurların sesi-
ni duyurma yetkisi veriyor. Biz, 
gönülden gönüle giden ve görün-
meyen gizli yolun yoldaşlarıyız.
Bizim gönül birlikteliğimiz, gönül 
yasamız daha aydınlık, başarılar-
la dolu bir geleceğin müjdesidir. 
Sağlık-Sen ailesinin büyümesine 
katkısı olan üyelerimizden teşki-
latımıza, genel merkez yönetimi-
mize, şube yönetimlerine bir kez 
daha teşekkür ediyorum. 
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Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş ve yönetim kurulu 
üyeleri Sağlık Bakanlığı Müste-
şarlığı görevine atanan Prof. Dr. 
Eyüp Gümüş’ü ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Sağlık-Sen’in ça-
lışmaları hakkında Müsteşar 
Gümüş’e bilgiler veren Sağlık-
Sen Genel Başkanı Memiş, sen-
dika olarak Türkiye genelinde 

sağlık okur-yazarlığı çalışması 
başlattıklarını ve bu çalışma ile 
toplumdaki sağlık okur-yazarlığı 
oranının, sağlık okur-yazarlığına 
etki eden faktörlerin ve okur-
yazarlık oranı ile sağlık düzeyi 
arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
ve sağlık-okuryazarlığı oranının 
artırılmasına yönelik politika 
önerilerinin yapılmasını hedefle-
diklerini söyledi.

SOYA projesi ile sağlığın 
sürdürülebilirliğine katkı sunma-
yı hedeflediklerini vurgulayan 
Metin Memiş, araştırmanın so-
nucuna göre, Sağlık Bakanlığı ile 
ortak çalışmalar yaparak, bilinçli 
bir toplum oluşturmak, sağlık 
hizmetinin kalitesini arttırmak 
ve sağlık çalışanlarının daha iyi 
şartlarda sağlık hizmeti sunma-
sını sağlayacak çalışmaların yapı-
labileceğini söyledi.

Memiş: Aile Hekimliği Çalışan-
larının Nöbet Düzenlemesi Yeni-
den Değerlendirilmeli

Aile hekimlerinin nöbet so-
rununu da Müsteşar Gümüş’e 
ileten Genel Başkan Memiş, 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapı-
lan düzenlemenin aile hekimliği 
sisteminin hizmet kalitesini ve 
çalışan sağlığını olumsuz etkile-
yeceğini söyledi. Aile hekimle-
rine yasayla getirilen nöbet zo-
runluluğuyla ilgili bir an evvel 
düzenleme yapılarak, yapılacak 
çalışmada gerçekten nöbete ih-
tiyaç duyulması, gönüllülük ve 
ikametgâhın mutlaka dikkate 
alınması gerektiğini vurgulayan 
Memiş, nöbet zorunluluğu uy-
gulanacaksa da aile hekimliği 
çalışanlarının 17:00-23:00 saat-
leri arasında merkezi ASM’lerde 
nöbet tutabileceklerini sözlerine 
ekledi.

Şu anki uygulamanın kısmi 
olarak olumlu katkısı olması-
na karşın çoğunlukla atıl insan 
kaynağı istihdamına yol açtığını 
ve hastanelere ek mali yük ge-
tirdiğine dikkat çeken Memiş, 
önerilerinin dikkate alınmasının 
söz konusu olumsuzlukları da bi-
tireceğini söyledi. Düzenleme ile 
ilgili Danıştay’da dava açtıklarını 
belirten Memiş, söz konusu dü-
zenlemenin bakanlık tarafından 
yeniden ele alınmasını talep et-
tiklerini ifade etti.

Sağlık-Sen’in yaptığı ça-
lışmaları ve bilimsel yayınlarını 
dikkatle takip ettiklerini belirten 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Eyüp Gümüş, başarılı çalış-
maların devam etmesini diledi. 
Müsteşar Gümüş ziyaretlerinden 
dolayı Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş ve yönetim kurulu 
üyelerimize teşekkür etti.

Sağlık-Sen’den Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı Gümüş’e 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, 4/C’lilere yönelik elde ettikleri 
kazanımların devam edeceğini söyledi. 
Memiş, 4/C’li kamu görevlilerinin ek 
ödeme almasını sağlayan mahkeme kararı 
ardından birim amirinin inisiyatifiyle söz-
leşmenin feshedilmesinin önüne geçtikle-
rini kaydetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kuru-
lu söz konusu kararında, hizmet sözleşme-
sinin 6/B maddesiyle, yönetime uyarma 
veya sözleşmeyi fesih yetkisi verdiğini, an-
cak söz konusu sözleşmeye dayanak olan 
2011/2543 Sayılı Bakanlar Kurulu kara-
rında bu uygulamaya cevaz veren bir hü-
küm bulunmadığını vurguladı.

İlgili Bakanlar Kurulu kararının 13. 
Maddesinde, çeşitli kanun, tüzük ve yö-
netmeliklerde devlet memurları için suç 
sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımların 
bu karar gereğince istihdam edilecek ge-
çici personel için de geçerli olduğu belir-
tilmekte olup, bu hüküm uyarınca geçici 
personelin devlet memurlarıyla aynı di-
siplin hükümlerine tabi olacağının ifade 
edildiği belirtildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kuru-
lu, Bakanlar Kurul kararında olmamasına 

karşın, hizmet sözleşmesinde yer alan 
yetkiyle, uyarma cezasını gerektire-
cek bir fiil için bile sözleşme feshine 
gidilebilecek olmasını disiplin huku-
kunun yerleşik ilkeleri ve hakkani-
yet ilkesi gözetilmeksizin sınırsız bir 
sözleşme feshi yetkisi olarak tanım-
ladı. Söz konusu kararda, üst hukuk 
normlarında dayanağı bulunmaksı-
zın idareye muğlak ve sınırsız şekilde 
göreve son verme yetkisi tanınması-
nın, hukuk devleti ve hukuk güvenliği 
ilkeleriyle bağdaşmadığı dile getirildi.

Yargıdan 4/C’lilere 
Bir Ek Ödeme Kararı Daha

Sağlık-Sen tarafından açılan dava 
sonrası, Gaziantep Bölge İdare Mahke-
mesi, 4/C’lilere ek ödeme verilmesine 
karar verdi. Mahkeme ayrıca, Gaziantep 
Valiliği tarafından yapılan karar düzeltme 
istemini de reddederek kararı kesinleştirdi. 
Kararı değerlendiren Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, haklı taleplerini 
yargı yoluyla da olsa kazanıma dönüştür-
meye devam edeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Sağlık-Sen ta-
rafından açılan davayı bakan Gaziantep 
Bölge İdare Mahkemesi kararında, “Söz-

leşmeli personelin yaptıkları işin niteliği 
gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile 
görevlendirilmiş kişiler olduğu görülmek-
tedir. Buna göre, asli ve sürekli bir kamu 
hizmeti görmekle görevlendirilen 4/C’li 
sözleşmeli personelin, bu dört istihdam 
şekli içinde ancak memur statüsünde ka-
bul edilmeleri gerekmektedir. Atanma 
şekli diğer memurlara göre farklı olmak-
la birlikte, 4/C’li sözleşmeli personelin 
de, memur statüsünde kabul edilerek, 
memurlara tanınan aynı özlük hakların-
dan yararlandırılması hakkaniyete uygun 
olacaktır. Dolayısıyla, döner sermaye ge-
lirlerinin elde edilmesinde asıl görevli ile 
aynı oranda katkı sağlamaları nedeniyle 
de, 4/C’li sözleşmeli personele döner ser-
mayeden ek ödeme yapılması gerekeceği 
açıktır.” İfadelerini kullandı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, 4/C’lilerin ek ödeme alma-
sı gerektiğini sürekli dile getirmelerine 
karşın, kamu bürokrasisinin buna ayak 
dirediğini, ancak yargının 4/C’lileri talep-
leri doğrultusunda karar verdiğini söyledi. 
Türkiye’nin bir çok bölgesinde açılan da-
valarda yargının 4/C’lilerin ek ödemeden 
faydalanması yönünde karar verdiğini ha-
tırlatan Memiş, “Davalar bireysel olarak 
açılıyor ve bizim kazandığımız her dava 
sonrası kurumlar vekalet ücreti ve yargı-
lama giderlerini ödüyor. Kamunun daha 
fazla zarara girmemesi, çalışma hayatın-
daki bu belirsizlik ortamının sona ermesi 
için 4/C’lilere ek ödeme verilmesi hükü-
met tarafından kabul edilerek sorun çö-
zülmelidir” şeklinde konuştu.

4/C’lilerin Sözleşme Feshinde Yönetici Keyfiyetine Son
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık-Sen’in 
başvurusu üzerine 4/C’lilerin sözleşme hükümlerine 
uymadığı gerekçesiyle birim amirlerinin teklifiyle 
yönetime uyarma veya sözleşmenin tek taraflı olarak 
feshetme yetkisi veren maddenin yürütmesini durdurdu.
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Doğru Zamanda 
Doğru Sendikada Olmak
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Semih DURMUŞ
Genel Başkan Vekili

Nasrettin Hoca bir akşam vakti bahçesinde yana 
yakıla bir şey aramaktadır.

Hocayı gören komşuları, ‘hayırdır hocam, ne ara-
yıp duruyorsun’ diye sorarlar. 

Hoca da, ‘sormayın komşular, anahtarımı kaybet-
tim onu ararım’ der.

 Komşular da hoca ile beraber anahtarı aramaya 
koyulurlar.

 Ararlar tararlar anahtarı bir türlü bulamazlar. 

Komşunun biri dayanam+ayıp hocaya sorar, “Ya 
hoca Allah aşkına sen bu anahtarı bahçede kaybettiği-
ne emin misin, bakmadığımız yer kalmadı” der.

Hoca da “sorma komşu anahtarı kilerde kaybet-
tim” der. 

Köylü, Nasrettin Hoca’ya kayıtsız şartsız inandığı 
için sorulması gereken soruyu zamanında sormadığı 
için aldanmış olmakla kalmayıp, dolayısıyla emek ve 
zamanı da boşa harcamış oldular.

Sağlık çalışanları olarak, ‘hangi sendika’ sorusunu 
doğru zamanda soralım ki aldananlardan olmayalım. 
Aldanmakla aldatılmışlıkla kalmıyor, ekonomik özlük 
ve sosyal haklardan mahrum kalarak da bedelini ödü-
yoruz.

Sağlık çalışanları 24 saat esaslı ve çok yoğun bir 
tempoda çalışıyor. Yıpranma payı, sağlık çalışanlarının 
en doğal hakkıdır. Bu yöndeki mücadelemizin finalini, 
o tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz 
Sağlık Çalışanları Türkiye Buluşması Programı’nda 
“sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilsin” 
talimatı ile gerçekleştirdik.

Yıpranma payı yani, fiili hizmet zammı sağlık ça-
lışanlarına ne getiriyor?

Toplamda 5 yıl daha fazla çalışmış gibi kıdem taz-
minatı almayı, normal emekli yaşımızdan 2,5 yıl daha 
önce emekli olma hakkını bize sağlıyor.

Başbakanımızın talimatını verdiği lisans tamam-
lama hakkının bize ne kazandırdığına gelirsek, öncelikli 
olarak ek göstergenin 2200’den 3000’e çıkması; buna 
bağlı olarak öncelikle maaşımızın, ardından emekli 
maaş ve emekli ikramiyesinin yanı sıra döner sermaye 
ve nöbet ücretlerinin artması gibi önemli kazanımların 
elde edilmesi demek.

Yaşamsal dokuyu kökten sarsan en önemli stra-
tejik kazanım 24 saat esaslı kreş uygulamasının hayata 
geçirilerek genelleştirilmesidir. Sosyal yaşamda büyük 
bir rahatlamaya sebep olacak hayati özelliğe sahip nite-
likte bir kazanım.

Eğer bir birey olarak daha güzel bir geleceğe sa-
hip olmak istiyorsanız, bir idealiniz varsa, ülkenin ve 
milletin geleceğine dair bir şeyler yapmaya kendinizi 
adamışsanız, sağlık çalışanları adına memnuniyet verici 
kazanımlar elde edilsin istiyorsanız bu hikâyeden ala-
cağımız ders nitelikli kadroya sahip doğru sendikanın 
içinde yer almamız gerektiğidir.

Atalarımız, ‘ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’ 
diyor. 

Sendikaları sivil toplum kuruluşları açısından 
değerlendirecek olursak söylemlere değil, elde ettikleri 
kazanımlarına ve vaat ettikleri sözleri gerçekleştirebil-
me kabiliyetlerine bakmak gerektiğidir. Biz çalışıyoruz, 
üretiyoruz ve yeni kazanımlar için mücadele ediyoruz. 
Bizim yaptıklarımızı hayal bile edemeyecek olanlar ise 
sadece konuşuyor. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ki-
min laf  kimin hizmet ürettiğini biliyor ve tercihlerini o 
yönde kullanıyorlar.

Doğru sendikal tercih demek; dinamizmi, heyeca-
nı, önderliği ve vizyonu ile hepimizin gelecekteki yaşam 
kalitesini artırarak, günümüz ve geleceğimizin daha 
huzurlu olması demektir. 

Biliyoruz ki; başka iklimlerde yeşeren düşünceleri 
bir başka iklimde tutturamayız. Gücümüzü üyelerimiz 
ve temsil ettiğimiz değerlerden alıyoruz. İthal düşünce 
ve dayatmalardan değil, bizi besleyen değerlerimizden 
güç alıyoruz. Ve gücümüze, temsil ettiğimiz değerlere 
güvenerek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gelecek 
dünyasında doğru bir adres olduğumuzu söylüyoruz.

Sağlık çalışanlarının maaşından kesilen vergiden kaynaklı kayıpların karşılanmasıyla ilgili 
2014-2015 toplu sözleşme kazanımlarımızdan olan fark ödenmesine yönelik kazanımın hayata 
geçmesini sağlayan uygulama için genelge yayınlandı. Genelge içeriğinde farklı kadrolardan 
farklı kadro derecelerde sağlık çalışanlarından örnekleme yapılarak örnek hesap tablolarına da 
yer verildi. Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı, bu farkı Mayıs ayı itibarıyla almaya başlayacak.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, maaş-
lardan kesilen fazla vergilerin iadesini sağlamakla bir haksızlığa son verilmiş olmakla birlikte ek 
ödemelerin diğer kurumlarda olduğu gibi gelir vergisinden muaf  tutulması gerektiğini söyledi. 
Aynı zamanda ek ödemelerin emekli keseneğine tabi tutulmasını da isteyen Memiş, “Sağlık ça-
lışanlarının ek ödemeleri emekli keseneğine tabi tutulmadığından emekli maaşları düşük oluyor. 
Emekli olan sağlık çalışanı ile diğer kamu görevlileri arasında fark oluyor. Görevleri esnasında 
fedakarca görev yapan sağlık çalışanları emekli olduklarında bu hizmetlerini karşılayacak emek-
li maaşı alamıyorlar. Bu haksızlığın da en kısa zamanda giderilmesi gerekmektedir.” Şeklinde 
konuştu.

Söz konusu kazanım Toplu Sözleşme Metni’nde şu şekilde yer almıştı:

‘Madde 10- (1) 209 Sayılı Kanunun 5. Maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi ile 
2659 Sayılı Kanunun 30. Maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir 
ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı 375 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararname’nin Ek 9. Maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro 
ve pozisyon ünvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı 
olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme 
tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye bütçesinden ödenir. ‘ uygulaması için 
hazırlanan genelge yayınlandı. 

Aile hekimlerine getirilen nö-
bet zorunluluğu ile ilgili görüşlerini 
Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Özkan’a aktaran Sağlık-Sen Ge-
nel Başkanı Metin Memiş, söz konusu 
nöbet uygulamasının aile hekimliği sis-
teminin hizmet kalitesini olumsuz yön-
de etkileyeceğini belirtti. Halk Sağlığı 
Kurumu’nun kendi misyonu olan koru-
yucu sağlık hizmetlerinde aile hekimliği 
çalışanlarının daha etkin rol oynaması 
gerektiğini ifade eden Genel Başkan 
Memiş, hali hazırda haftalık 40 saat 

çalışan aile hekimlerine, ayda asgari 
8 saat getirilen nöbet zorunluluğunun 
aile hekimliği sistemine ve kurumlara 
maddi ve manevi pek çok olumsuz yük 
getireceğini kaydetti.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalı-
şanlarının nöbet tutma zorunluluğunun 
kaldırılarak, nöbet ihtiyacı, ikametgah 
adresi ve gönüllülük esasına göre yeni-
den düzenlenmesi gerektiğini belirten 
Memiş,  düzenleme ile ilgili Danıştay’da 
dava açtıklarını kaydederek, bu konu-

nun ivedilikle ele alınmasını talep etti.

Halk Sağlığı Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Seçil Özkan da, aile hekimle-
ri ve aile sağlığı çalışanlarına getirilen 
nöbet zorunluluğunu yeniden gündeme 
getirerek konu ile ilgili talepleri dikkate 
alacaklarını ifade etti.

Ziyarete Sağlık-Sen Genel Genel 
Başkanı Metin Memiş ile birlikte Genel 
Başkan Vekili Semih Durmuş ve Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek de 
katıldı.

Memiş: Aile Hekimlerinin Nöbet 
Zorunluluğu Yeniden Ele Alınmalı

Sağlık-Sen Genel Genel Başkanı Metin Memiş, Halk Sağlığı Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Seçil Özkan’ı ziyaret etti.

Fark Ödemesine Yönelik Genelge Yayınlandı
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Demokrasi Şölenimiz Başladı
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Kemal ÇIRAK
Genel Başkan Yardımcısı

(Teşkilatlanma)

Gelecek ideali olan ve gelecekte yer edinmek 
isteyen örgütlerin sağlam bir yapılanmaya ihtiyaç 
duyduğu aşikardır. Taban desteği ve yapılanması 
güçlü olan ve tabana yayılmış bir yapı, fikirlerini 
ve ideallerini daha güçlü savunur ve hayata ge-
çirir. 

Sağlık-Sen olarak, desteğimizi ve gücümü-
zü her zaman teşkilatımızdan ve üyelerimizden 
aldık. Onlardan aldığımız destekle, masaya otur-
duğumuzda sesimiz daha gür çıktı. Taleplerimizi 
kazanıma dönüştürmek için daha etkin bir müca-
dele yürüttük. 

Kazanımları ve mücadelesiyle sağlık ve sos-
yal hizmet çalışanlarının teveccühünü kazanan 
Sağlık-Sen üye sayısını 12 bin 161 artırarak 205 
bin 773 çıkardı. Bu başarıda emeği, desteği ve 
katkısı olan, ter akıtan herkese teşekkür ediyorum.

Sağlık-Sen’i daha ileriye taşımak, yeni he-
deflere ulaştırmak için oluşturulacak güçlü teşki-
latımızın alt yapısı olan şube seçim sürecine gir-
miş bulunuyoruz. Bu süreçte şubelerimiz, genel 
merkezimizin belirlediği tarihlerde önce delege 
seçimlerini ardından da şube genel kurullarını 
yapacak. Şube genel kurullarımızın tamamlan-
masının ardından da Sağlık-Sen Genel Kurulu 
gerçekleştirilecek. 

Biz, göreve talip olan herkesin hedefinin 
Sağlık-Sen’i daha ileriye taşımak olduğuna inanı-
yoruz. Demokrasinin gereği, seçimlerimiz yapıla-
caktır. Göreve talip olan arkadaşlarımız kendisini 
teşkilatımızın güvenine sunacak, üyelerimiz ve 
delegelerimizin tercih ettiği arkadaşımız bayrağı 
taşıyacaktır. 

Davasına hizmet etmek ve bayrağı daha ileri 
taşıma idealindeki arkadaşlarımızın seçim sonrası 
el ele verip, birlikte çalışması, sahip olduğumuz 
değerlerin bir gereğidir. Biz biliyoruz ki, insan-
lara değer katan isimler değil, hizmet ettikleri ve 
mensubu oldukları yapılardır. Seçim süreçleri, da-
vamıza ve ideallerimize zarar vermemeli, kırgın-
lıklara yol açmamalıdır. İyi niyetle çıkılan yolda, 
kişisel hırslar ön plana çıkmamalı, atılan her adı-
mın, söylenen her sözün davamıza olacak etkisi 
gözden uzak edilmemelidir. İnanıyorum ki, tüm 
seçimlerimiz bir şölen havasında geçecek, birlik 
ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.

Güçlü ve büyük bir Sağlık-Sen, büyük Tür-
kiye idealine katkı sunacaktır. Bu güçlü yapıda yer 
almak, ideali olan ve davasının derdini çekenler 
olacaktır. Gelecek nesiller, geçmiş nesillerden bir 
şeyler alıp, ona yeni bir şeyler katabildiği ölçüde 
başarılı olur. Biz geçmişimizi unutmadan ve geç-
miş tecrübelerinden dersler çıkararak, ideallerini 
yeni hedeflerle başarıya taşıma gayretindeyiz. 

Mehmet Akif  İnan ve güzel insanların açtığı 
yolda, onların geçmişten günümüze yaktığı meşa-
lelerin ışığıyla yol alıyoruz. Her birimiz bilgi ve 
donanımını, medeniyet değerlerinin geleceğe ta-
şınması için kullanıyoruz. Kişisel hırs ve çıkarları 
uğruna, toplumu uçurumdan aşağı sürüklemenin 
yol açacağı felaketin bilinciyle, ben yerine biz ol-
mayı tercih ettik. Onun için diyoruz ki, biz büyük 
bir aileyiz. 

Büyük ailenin sözle olmayacağını da biliyo-
ruz. Birbirine kenetlenmiş, acılarını ve sevinçleri-
ni birlikte yaşayan bir aileyiz. 

Elde edilen başarılar, hepimizin başarısıdır. 
Diklenmeden dik durabiliyorsak, bu büyük aile-
nin gücü sayesinde olmuştur. Sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözetip, 
kazanımlara imza atıyorsak sizlerden aldığımız 
gücün katkısıyla bunu başarıyoruz. 

Sağlık-Sen, vazife malulü olan kişi-
nin kendisine veya hayatını kaybetmesi 
halinde yakınlarına; başta kamu kurum 
ve kuruluşlarında istihdam olmak üzere 
bazı haklar getiren kanunun uygulanma-
sı için Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na başvurdu.

Sağlık-Sen’in Nisan 2013 Kurum 
İdari Kurulu ve 2013 yılı toplu sözleş-
melerinde, ‘görevi esnasında ve görevi 
sebebiyle malul olanların ya da hayatı-
nı kaybedenlerin ailelerinin şehit ailesi/
yakını gibi değerlendirilerek buna ilişkin 
haklardan yararlanmalarını’ talep et-
mişti.

Bunun üzerine, 02.08.2013 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan 6495 Sa-
yılı Kanun ile vazife malulü olan kişi-
nin kendisine veya hayatını kaybetmesi 
halinde yakınlarına; başta kamu kurum 
ve kuruluşlarında istihdam edilmesi, 
TOKİ tarafından faizsiz konut kredisi 
verilmesi, şehir içi ulaşımın ücretsiz sağ-
lanması, elektrik ve su ücretlerinden in-
dirimli faydalanılması, çocuklarına okul 
yardımı yapılması, maaş bağlanmasının 
yanı sıra, emeklilikle ilgili bazı haklar ve-
rilmişti.

5510 sayılı Kanunun vazife malul-
lüğünü düzenleyen 47. maddesine göre 
kamu idarelerinin vazife malullüğüne 
sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuv-
vetlerine veya kendi mevzuatına göre 
yetkili mercilere derhal, kuruma da en 
geç on beş iş günü içinde bildirmekle yü-
kümlü olduğu hatırlatıldı. Sağlık-Sen’in 

başvurusunda, kuruma bildirimin, aynı 
süre içerisinde sigortalılar veya hak sa-
hiplerince de yapılabileceği belirtilerek, 
vazife malullüğüne sebep olan olaydan 
kamu idarelerinin yetkili mercilerinin 
haberdar edilmemiş olması hali dışında; 
ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin 
bildirim sorumluluğunu ortadan kaldır-
mayacağına dikkat çekildi.

Kanun, 'süresi içerisinde bildirim-
de bulunulan vazife malullüğü aylıkları, 
sigortalının ölüm ya da malûliyeti sebe-
biyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi 
takip eden aybaşından itibaren bağlanır’ 
hükmünü içeriyor.

Sağlık-Sen söz konusu kanun hü-
kümlerinin uygulanması ve gerekli bil-
dirimlerin bakanlıkların bağlı kurum 
ve kuruluşları tarafından ivedilikle il-
gili makamlara yapılması için Sağlık 
Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na başvurdu. 

Kanunda Neler Yer Alıyor?

Söz konusu kanunda, 5510 sayılı 
Kanunun 47. maddesine göre vazife ma-
lulü olan kişinin kendisine veya hayatını 
kaybedenlerin dul ve yetimleri için bir 
konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle 
dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlen-
mişse kredi kullanacak çocuklardan en 
az birisinin yetim aylığı almakta olması 
kaydıyla aylık bağlanma koşullarına ba-
kılmaksızın talepte bulunan çocuklarına 
müştereken, bu kişiler bulunmadığı tak-
dirde de öncelikle anaya olmak üzere 

ana veya babasına konut sahibi yapmak 
amacıyla Toplu Konut İdaresince faiz-
siz olarak kredi verileceği ifade ediliyor. 
Bir başka hak ise, kamu kurum ve ku-
ruluşlarında istihdam hakkı verilmesine 
yönelik. Aynı kanunda, vazife malulleri-
nin yakınlarına ücretsiz şehir içi seyahat 
hakkı da getiriliyor. Vazife malullerine 
verilen bir başka hak ise, elektrik ve su 
ücretlerinin indirimli olarak kullandırıl-
ması. Yine ilgili kanunda vazife malul-
lerinin yakınlarına aylık bağlanması ve 
vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık 
bağlananlara, ek ödeme verileceği, vazi-
fe malullerine malullük derecesine göre 
ek ödeme yapılacak, vefat etmeleri ha-
linde bu ek ödemeden dul ve yetimleri 
yararlanacak ve bunların çocuklarına 
ilköğretimleri, ortaöğretimleri ve yükse-
köğretimleri sırasında yılda bir kez eği-
tim-öğretim yardımı yapılması hükmü 
bulunuyor. Söz konusu kanun, vazife 
malullerinin emekliliklerine yönelik dü-
zenlemeler de içeriyor.

Kimlerin vazife malulü sayılacağı-
na yönelik kriter ise, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Terörle 
Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu 
Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdam 
Edilecekler Hakkında Yönetmelik’te 
yer alıyor. 9 Mayıs 2014 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, 
“Doktorun görevini yaparken öldürül-
mesi, öğretmenin sınıfta yaralanması, 
işyeri servis aracının kaza yapması” ör-
neğine yer veriliyor. 

Sağlık-Sen, Vazife Malulleri İçin Çıkarılan 
Kanunun Uygulanmasını İstedi

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı tara-
fından yayınlanan aile hekimleri ve aile 
sağlığı çalışanlarının hastanelerde mesai 
saatleri dışında ayda asgari sekiz saat nö-
bet tutmasını öngören ihtiyaç halinde ise 
bu sürenin üzerinde nöbet tutma görevi 
veren genelgenin iptali için Danıştay'da 
dava açtı.

Haftalık 40 saat çalışan, binlerce 
hastayla birebir diyalog halinde olan 
aile hekimliği çalışanlarının bu çalış-
maların üzerine bir de nöbet tutmak 
zorunda olduklarına dikkat çekilen 
dava dilekçesinde mesai yoğunluğu-
nun, çalışan sağlığı ve hizmetin kali-

tesini olumsuz yönde etkileyeceği ifade 
edildi. Dilekçede, aile hekimlerini ve 
aile sağlığı elemanlarını nöbet tutmaya 
zorlayan bu düzenlemenin Anayasa’nın 
50. Maddesinde yer alan “Dinlenmek 
çalışanların hakkıdır” hükmüne ve 
Türkiye’nin de taraf  olduğu Avrupa 

Sosyal Şartı’nın “Adil çalışma koşulla-
rına sahip olma hakkı” başlıklı 2. mad-
desinde yer alan hükümlere tamamen 
aykırı olduğu belirtildi.

Anayasa’nın 11. Maddesinde yer 
alan “Kanunlar Anayasaya aykırı ola-
maz” ilkesi gereği anayasal hak olan 
çalışanın dinlenmesi hakkının, nöbet 
zorunluluğu getiren 5258 sayılı Aile He-
kimliği Kanunu ile ihlal edildiği belirti-
len dilekçede Danıştay Başkanlığı’nca 
Anayasa’ya aykırı olan bu düzenlemenin 
iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne 
gönderilmesi talep edildi.

Aile Hekimliği Nöbet 
Genelgesi’nin İptalini İstedik
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Türkiye’nin Sağlık Okur-Yazarlığı Haritası Çıkarılıyor
Memur-Sen Genel Başkan 

Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, yaptıkla-
rı Sağlık Okur-Yazarlığı(SOYA) 
anketi sonrası ilk kez toplumun 
sağlık okur-yazarlığı konusunda 
kapsamlı ve bilimsel veriler elde 
edileceğini söyledi. Memiş, yap-
tıkları çalışmanın aynı zamanda 
Türkiye toplumunun sağlık okur-
yazarlığı haritasının çıkarılması 
anlamına geldiğini kaydetti.

 Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, sağlık muhabirleri 
ile bir araya gelerek çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Sendikal 
anlayışlarını sorunların tespiti ve 
çözüm önerisiyle ‘çözüm odaklı 
sendikacılık’ olarak tanımlayan 
Memiş, bunun yanı sıra ülkenin 
tamamını ilgilendiren konularda 
da sorumluluk almaktan kaçma-
dıklarını belirtti. 1 Mayıs’la ilgili 
soruyu cevaplandıran Memiş, 
çözüm sürecine katkı amacıyla 
bu yılki kutlamaları Memur-Sen 
olarak Diyarbakır’da yapacakla-
rını söyledi.

Sağlık Okur-Yazarlığı 
Araştırması

2013 yılında Sağlık-Sen 
Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni 
(SASAM) kurduklarını hatırlatan 
Metin Memiş, şu ana kadar bir 
çok araştırma ve çalışmaya imza 
attıklarını kaydetti.

SOYA’nın bu çalışmaların 
son halkası olduğunu belirten 
Metin Memiş, “SOYA’nın temel 
amaçları arasında; Türkiye top-
lumundaki sağlık okur-yazarlığı 
oranının, sağlık okur-yazarlığına 
etki eden faktörlerin ve okur-ya-
zarlık oranı, sağlık düzeyi ara-
sındaki ilişkinin belirlenmesi ve 
sağlık-okuryazarlığı oranının 
artırılmasına yönelik politika 

önerilerinin yapılması ön plana 
çıkmaktadır.” dedi.

 Bu proje ile sağlığın sür-
dürülebilirliğine katkı sunmayı 
hedeflediklerini vurgulayan Me-
miş, “Araştırmanın sonucuna 
göre, bakanlıkla ortak çalışma-
lar yapmak kaydıyla, bilinçli bir 
toplum oluşturmak, gereksinim 
duyulduğu zaman sağlık hizmeti 
alan vatandaşın hem kendi sağ-
lığı, hem sağlık hizmetinin kali-
tesinin artması ve sağlık çalışan-
larının daha iyi şartlarda sağlık 
hizmeti sunmasını sağlayacak ol-
ması bakımından da önemli bir 
projedir.” şeklinde konuştu.

Araştırmanın tüm 
Türkiye’yi temsilen 23 ilde 5.000 
kişiye anket uygulanarak gerçek-
leştirildiğini belirten Memiş, Av-
rupa Birliği’nin (AB) destekledi-
ği ve sekiz (8) Avrupa ülkesinde 
gerçekleştirilen “Avrupa Sağlık 
Okur-Yazarlığı Projesi” kapsa-
mında geliştirilen anketin Türki-
ye şartlarına uyarlanması sonucu 
elde edilen Anket formunun kul-

lanıldığını da ifade etti.

 Sağlık Çalışanları Da Fiili 
Hizmet Süresi Zammı Almalı

Yaptıkları tükenmişlik araş-
tırmasına göre, sağlık çalışanla-
rının tükenmişliğinin polislerle 
aynı seviyede olduğunu belirten 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Türkiye’de bir çok mes-
lek grubunun fiili hizmet süresi 
zammı almasına karşın, sağlık 
çalışanlarının bu haktan mah-
rum bırakıldığını söyledi. Sağlık 
çalışanlarının en büyük sorunla-
rından birinin fiili hizmet süresi 
zammı ile ek ödemelerin emek-
liliğe yansımaması olduğunu 
hatırlatan Memiş, bu taleplerin 

kazanıma dönüşmesi için mü-
cadeleden vazgeçmeyeceklerini 
kaydetti.

 Vatandaş Memnuniyeti 
Artarken, Çalışan Memnuniyeti 
Artmadı

Sağlık hizmetlerinde 2003 
yılında yüzde 39,5 olan vatan-
daş memnuniyet oranının yüzde 
76’ya çıktığını hatırlatan Metin 
Memiş, çalışma koşullarından 
memnun olmayan çalışan oranı-
nın % 82,47, çalışma koşullarını 
bir önceki yıldan daha kötü ola-
rak değerlendirenlerin oranının 
ise  % 47,24 olarak gerçekleş-
mesinin düşündürücü olduğunu 
kaydetti. Sağlık çalışanlarının 

çalışma şartlarından memnun 
olmadıklarını, mesleği isteyerek 
seçmiş olmalarına rağmen (% 
70,11), fırsatları olsa mesleği-
ni değiştirmek istediklerini (% 
68,06), bununsa önemli bir so-
run olduğunu dile getirdi. Sağlık-
ta vatandaşların hizmet alma ve 
memnuniyet oranının artmasına 
karşın çalışan memnuniyeti ve 
sayısının aynı oranda artmadı-
ğına da dikkat çeken Metin Me-
miş, personel istihdamı ve sağlık 
personeli yetişmesine yönelik po-
litikaların da yeniden düzenlen-
mesi gerektiğini kaydetti.

 Aile Hekimleri Nöbet Genelgesi, 
İptal İstemiyle Yargıya Taşındı

Son olarak Tam Gün 
Yasası’yla aile hekimlerine ve aile 
sağlığı merkezi çalışanlarına nö-
bet tutma mecburiyeti getirildiği-
ni söyleyen Metin Memiş, bütün 
karşı çıkmalarına rağmen, bu-
nun yasalaştığını, ancak konuyla 
ilgili Bakanlık tarafından yayın-
lanan nöbet genelgesinin iptali 
için Danıştay’a dava açtıklarını 
da söyledi.

 Sağlıkta şiddetle mücade-
le konusunda önemli adımlar 
atıldığını söyleyen Memiş, “Ko-
nuyla ilgili çalıştay düzenledik. 
TBMM’de kurulan komisyona 
katkı sunduk. Bilinçlenme ça-
lışmalarına katıldık ve şiddeti 
her zaman protesto ettik. Torba 
kanunda yer alan bir maddeyle, 
şiddet uygulayanların tutuklu 
yargılanması kabul edildi. Bu da 
yürüttüğümüz mücadelenin bir 
sonucudur.” dedi.

 Basın programına Genel 
Başkan Metin Memiş'in yanı sıra 
Genel Başkan Vekili Semih Dur-
muş, Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Örnek, Genel Başkan 
Yardımcısı Mutlu Kaya, Genel 
Başkan Yardımcısı Abdülaziz As-
lan da bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve yönetim 
kurulu üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı 
görevine getirilen Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine sağlık 
kökenli olan Öznur Çalık’ın getirilmesinin kendileri-
ni mutlu ettiğini ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş kendisinin daha önce TBMM Sağlık 
Komisyonu’nda görev almış olması ve sağlık çalışan-
larının sorunlarını en iyi bilenlerden biri olması dola-
yısıyla sağlık politikalarının daha iyi noktalara gelece-
ğine inandıklarını söyledi.

Ziyarette Sağlık-Sen’in çalışmaları hakkında AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a bilgiler veren 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, sendika olarak Tür-
kiye genelinde sağlık okur-yazarlığı çalışması başlattık-
larını ve bu çalışma ile toplumdaki sağlık okur-yazarlığı 
oranının, sağlık okur-yazarlığına etki eden faktörlerin ve 
okur-yazarlık oranı ile sağlık düzeyi arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi ve sağlık-okuryazarlığı oranının artırılması-
na yönelik politika önerilerinin yapılmasını hedefledikle-

rini söyledi. Bu çalışmanın tamamlanmak üzere olduğu-
nu kaydeden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacaklarını kay-
detti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da 
Sağlık-Sen’in sağlık çalışanları adına elde ettiği önemli 
kazanımların yanı sıra akademik ve sosyal hayata yöne-
lik yaptığı çalışmaları takip ettiklerini belirterek, bu ça-
lışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti. Genel Başkan 
Yardımcısı Çalık ziyaretlerinden dolayı Sağlık-Sen Ge-
nel Başkanı Metin Memiş ve yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür etti.

Sağlık-Sen’den 
Çalık’a Hayırlı Olsun 
Ziyareti
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17 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede ya-
yımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği’nin aşağıdaki hükümlerinin iptali için 
sendikamızca Danıştay’a dava açıldı.

1. Görevde yükselmeye tabi kadrolarda “Yönetim 
Hizmetleri Grubunda” hastane müdürlerine  yer 
verilmediği için entegre hastanelerdeki hastane 
müdürlerinin atamalarının ne şekilde yapılacağı 
bilinmemektedir. Bu nedenle hastane müdürlerinin 
de Yönetmelikte yer alması gerekmektedir.

2. Şoförler idari hizmetler grubunda 3. sırada 
yer aldığı için veri hazırlama kontrol işletmeni ve 
memur gibi kadrolara sınavsız geçiş hakkından 
yararlanamamaktadır. Şoförlerin idari hizmetler 
grubunun 2. sırasına alınması halinde aynı hizmet 
grubundaki diğer kadrolara şartları taşımaları ha-
linde sınavsız geçiş hakları olacaktır.

 3. Görevde yükselme ile bazı şube müdürü kad-
rolarına atanmalarda sağlıkla ilgili en az dört yıllık 
yüksekokul veya fakülte mezunu olma şartı aran-
maktadır. Şube müdürlüklerinin tamamı için sağ-
lıkla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın en az dört 
yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmaları ye-
terli olmalıdır.

 4. Tabip ve eczacı dışındaki sağlık hizmetleri sınıfı 
çalışanları için de sağlık hizmetleri sınıfındaki bir 
başka kadroya atanmalarında sınav olmamalı kura 
ile atama yapılmalıdır.

 5. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru ta-
rihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan 
personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı 
kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen 
şekilde başvuruda bulunabilecektir. Oysaki sadece 

bir unvan için değil şartları taşınan tüm unvanlar 
için başvuruda bulunulabilmelidir.

6. Görevde yükselme sınavı için 60 puan, unvan 
değişikliği sınavı için ise 70 puan barajı getirilmiştir. 
Ancak sınavlarda başarı puanı barajı olmamalı, en 
yüksek puan alandan başlayarak sıralama yapılma-
lıdır.

7. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav-
larında duyurulan kadrolarda atanma hakkından 
vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm vb. nedenlerden 
ötürü boşalma olması halinde yedeklerden atama 
yapılmaktadır. Son yapılan görevde yükselme sı-
navında sınavı kazanmış olmalarına rağmen kadro 
olmadığı için atanamayan 2351 kişinin yaşadığı sı-
kıntının bir daha yaşanmaması için, müteakip sı-
nava kadar açılacak yeni kadrolara da yedeklerden 
atama yapılması sağlanmalıdır.

8. Boşalan kadrolara başarı sıralamasının ilan 
edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yedekler 
arasından atama yapılabilecektir. Buradaki 6 ay-
lık sınırlama kaldırılmalı ve müteakip sınava kadar 
atama yapılabilmesi sağlanmalıdır.

9. Sağlık teknisyeni kadrosunda yer alanların sağ-
lık memuru (sağlık teknisyeni/röntgen teknisyeni/
laboratuar teknisyeni) kadrolarına sınavsız olarak 
geçirilmeleri sağlanmalıdır.

10. Yönetmeliğe göre 18.04.1999 tarihinde gö-
revde bulunanlardan aynı tarih itibariyle iki veya 
üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, dört yıl-
lık yükseköğrenim mezunu kabul edilecektir. Eski 
Yönetmelikte olduğu gibi aynı tarihte görevde 
bulunanlardan lise ve dengi okul mezunlarının da 
iki yıllık yükseköğrenim mezunu sayılmaları gerek-
mektedir. 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, TBMM Aile, Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu toplantısına katılarak 
torba yasaya yönelik tekliflerini sundu. 
Aile hekimlerinin nöbetinde dayatmadan 
vazgeçilmesini isteyen Memiş, sağlık çalı-
şanlarının lisans tamamlamasına yönelik 
hazırladıkları taslağı da komisyona sundu.

Hazırlanan torba kanunla, aile he-
kimlerinin nöbet sorununun çözülmesini 
isteyen Metin Memiş, zorunlu nöbetin 
kaldırılarak ihtiyaç duyulan illerde gö-
nüllülük esasına bağlı olarak nöbet uygu-
laması ile ilgili düzenleme yapılmasının 
doğru olacağını kaydetti. Aile hekimlerine 
tutturulmak istenen nöbetin, Aile Sağlığı 
Merkezleri’nde gerekli alt yapı sağlandık-

tan sonra da sağlanabileceğini belirten 
Memiş, “Tam Gün yasası çıkarken davet 
ettiniz, buradaydık. Görüşlerimizi söyle-
dik. Ancak nöbetle ilgili görüşümüzü ha-
yata geçirmediniz. Bugün aynı konuyla 
ilgili olarak yine buradayız. Bugün söyle-
diklerimiz hayata geçirilmezse, altı ay son-
ra yine burada olacağız yeni bir değişikli-
ğin yapılacağı konusunda hiçbir şüphemiz 
yok” şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen Türkiye Buluşması’nda, 
Başbakan Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına 
lisans tamamlama sözü verdiğini hatırla-
tan Memiş, torba yasaya eklenen düzen-
lemede lisans tamamlamanın yapılması 
ile ilgili tarih belirtilmemesinin bu sorunu 
çözmeyeceğini, bunun için bir tarih belir-

lenmesi ve bu tarihin 2014-2015 eğitim 
öğretim yılına ilişkin bir düzenleme ol-
ması gerektiğini ifade etti. Ayrıca geçici 
maddeyle lisans tamamlamada önceliğin 
“Sağlık Bakanlığı Çalışanları”nın yanın-

da “Üniversite Çalışanları” ibaresinin de 
eklenmesini talep ettiklerini söyleyen Me-
miş, hazırlanan ve bu talepleri de içeren 
taslak metni, torba yasaya eklenmesi tale-
biyle komisyona sundu.

Sağlık-Sen, Lisans Tamamlama 
ve Nöbetle İlgili Alt Komisyon 
Toplantısına Katıldı

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme 
Yönetmeliğine Dava Açtı

Halk Sağlığı Kurumu, aile 
hekimi ve aile sağlığı elemanları-
nın ücret kalemleri içerisinde yer 
alan sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyi ücretinde 2011 yılından 
itibaren yapılan hatanın düzeltil-
mesinden kaynaklanan fark öde-
melerinin yapılması için İl Halk 
Sağlığı Müdürlüklerine yazı gön-
derdi.

Söz konusu yanlış hesapla-
ma, Sağlık-Sen’in girişimleri ile 
düzeltilmiş, 2011 yılından itiba-
ren hatalı hesaplanan sosyo-eko-
nomik gelişmişlik düzeyinden 
kaynaklanan fark ücretlerinin de 
ödenmesine karar verilmişti.

 Halk Sağlığı Kurumu tara-
fından Halk Sağlığı Müdürlükle-
rine gönderilen yazıda, aile heki-
minin ve aile sağlığı elemanının 
2011 yılından beri yanlış hesap-
lanan sosyo-ekonomik gelişmiş-
lik düzeyi ücretinin düzeltilerek 
ödenmesi istendi. Buna göre, aile 

hekimleri ve aile sağlığı eleman-
ları, söz konusu ücret farklarını 1 
Mayıs itibarıyla alabilecek.

 Türkiye Halk Sağlığı Ku-
rumu Başkanlığı tarafından il 
müdürlüklerine gönderilen ya-
zıda 01.07.2011 – 31.01.2014 
tarihleri arasından aile hekimleri 
ve aile sağlığı elemanlarının sos-
yo-ekonomik gelişmişlik düzeyi 
ücret artışının yapılmamasından 
kaynaklanan fark ödemelerinin 
Mart 2014 bordrolarının ke-
sinleşmesinden sonra ödenmesi 
gerektiği bildirildi. Bu durumda 
ÇKYS üzerinden il ve TC kimlik 
numarası bazında bordro raporu 
oluşturularak ödemeler yapıla-
cak.

Belirtilen tarihler arasında 
hak edişleri olmakla birlikte, aile 
hekimliği sisteminden ayrılmış 
olanlar da dilekçe ile müracaat 
ederek hak edişlerini alabilecek. 
Ödemeler, ikametgâhlarının bu-
lunduğu Halk Sağlığı Müdürlü-
ğünce yapılacaktır. Bu durumda 
olanların bir dilekçe ile müracaat 
ederek aile hekimi ve aile sağlığı 
elemanı olarak çalışmış oldukları 
tarihi, ili, ilçeyi ve Banka IBAN 
numaralarını bildirmeleri gere-
kiyor. Söz konusu yazıda ayrıca, 
ödemelerin gecikmeye mahal 
vermeksizin ivedilikle yapılması 
da istendi.

Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik 
Düzeyi Fark 
Ödemeleri 
Yapılıyor
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On binlerce kişinin katıldığı 1 
Mayıs kutlamalarında halaylar çe-
kildi, grup yürüyüş konseri ile alan 
coştu, 4 dilde yayınlanan bildiriyle 
emek, dayanışma ve kardeşlik me-
sajları verildi. Memur-Sen Diyar-
bakır Temsilcisi Yunus Memiş’in 
selamlama konuşmasının ardın-
dan konuşan Tertip Komitesi Baş-
kanı, Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, birlik ve 
beraberlik vurgusu yaptı.

Memiş: Emek ve Alın Teri En 
Kıymetli Değerimizdir

Metin Memiş, emeği ve alın 
terini en kıymetli değer olarak 
kabul ettiklerini söyledi. Evrensel 
hukuk ve kadim medeniyet parola-
sıyla, bin yıllık desende bir ve bera-
berliğe vurgu yapmak için mitingi 
Diyarbakır’da yaptıklarını söyle-
yen Memiş, mazlumların hakları-
nı, emek ve emeğin gür sesini hay-
kırmak için toplandıklarını söyledi.

Memur-Sen ailesinin önemli 
kazanımlara imza attığını söyle-
yen Memiş, başörtüsü yasağının 
kaldırılmasının bunun en önemli 
örneklerinden biri olduğunu kay-
detti. Memur-Sen’in gayretleri 
ile 1 Mayıs’ın Emek ve Dayanış-
ma Bayramı olarak kutlandığını 
hatırlatan Memiş, “Memur-Sen 
olarak, Hak mücadelesinin kıya-
mete kadar üzerimize yüklenmiş 
bir sorumluluk olduğunu biliyor 
ve bu şuurla yolumuza devam edi-
yoruz. Üreten bir Türkiye, refahın 
mutlu bir azınlığa değil, tüm ülke 
insanına eşit şekilde paylaşıldığı bir 
Türkiye  mücadelemizi sürdürece-
ğiz. İki milyonu aşan kamu çalışa-
nının hakkına, büyük bir emanet 
şuuruyla sahip çıkmaya, emeğin 
onurunu, alın terinin onurunu yü-
celtme mücadelesine devam ede-
ceğiz. Sizlerle beraber  çıktığımız 
bu kutlu yolda, barış, kardeşlik, 
emek ve ekmek davamızda hiçbir 
zaman bizi yalnız bırakmadınız. 
‘Millet için, özgürlük için, adaletin 
tecellisi için biz varız’  

dediniz. Allah bu mücadele 
ruhunu ve azmi üzerimizden eksik 
etmesin.” şeklinde konuştu.

Hak mücadelesinin kıyame-
te kadar üzerlerine yüklenmiş bir 
sorumluluk olduğunu ve bunun 
bilinciyle yollarına devam ettikle-
rini belirten Memiş, “Üreten bir 
Türkiye, refahın mutlu bir azınlığa 
değil, tüm ülke insanına eşit şekil-
de paylaşıldığı bir Türkiye  müca-
delemizi sürdüreceğiz. İki milyonu 
aşan kamu çalışanının hakkına, 
büyük bir emanet şuuruyla sahip 
çıkmaya, emeğin onurunu, alın 
terinin onurunu yüceltme müca-
delesine devam edeceğiz. Sizler 
beraber  çıktığımız bu kutlu yolda, 
barış, kardeşlik, emek ve ekmek 
davamızda hiçbir zaman bizi yal-
nız bırakmadınız. “Millet için, öz-
gürlük için, adaletin tecellisi için 
biz varız” dediniz. Allah bu müca-
dele ruhunu ve azmi üzerimizden 
eksik etmesin.” dedi. 

Metin Memiş, barış,  kar-
deşlik, ekmek ve demokrasi için 
Diyarbakır’da olduklarını da ifade 
ettiği konuşmasında daha sonra 
şunları söyledi: “Çözüm süreci de-
vam etsin, analara ağlamasın Kan 
akmasın, kardeşlik hukukumuz, 
birliğimiz, beraberliğimiz, güç-
lensin. Oynanan oyunlar bozul-
sun diye Diyarbakır’dayız. Bugün 
buradan bizi bölmek, birbirimize 
düşürmek kardeşliğimizi bozmak 
isteyen iç ve dış güçlere ve tüm 
dünyaya haykırıyoruz ki; bu mil-

letin harcı nice fedakârlıklarla, 
acılarla, sevinçlerle bin yılda karıl-
mıştır. Bu harcı ayrıştırmaya kim-
se niyetlenmesin. Kardeşliğimize 
halel getirmeye çalışan gafillerin 
önünde sarsılmaz bir bent oluruz. 
Türk’ü Kürt’ten, Laz’ı Çerkez’den, 
Alevi’yi Sünni’den ayırmak ve bizi 
bölmek isteyenlere karşı tek ses, tek 
yürek, tek bilek oluruz; bir oluruz, 
iri oluruz, diri oluruz.”

Gündoğdu: 1 Mayıs’ı Kavgadan 
Arındırmak İçin Buradayız

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu katılımcılara 
hitap etti. Gündoğdu, “1 Mayıs’ı 
kavga nedeni olmaktan çıkarmak, 
şiddetten arındırmak, asıl amacı-
na uygun bayram olarak kutlamak 
için buradayız. 1 Mayıs üzerinden 
toplumun iradesine ipotek koymak 
isteyenlerin aksine biz evrensel hu-
kuk, ebedi kardeşlik için buradayız. 
Kadim medeniyetin ortak varisleri 
olarak medeniyetimizin yeniden 
inşası için buradayız. Temel hak 
ve özgürlüklerle insanlık onurunu 
korumak için buradayız. Her tür-
lü ırkçılıkla mücadele etmek için 
buradayız. Bir daha işkencelerin 
olmaması, faili meçhullerin yaşan-
maması, kireç kuyularında insan-
ların yakılmaması, kan ve gözyaşı-
nın durması için buradayız” dedi.

 Allah Anadolu’nun Birliğini ve 
Dirliğini Bozmasın

“Sizlere Konya’dan 
Mevlana’nın, Siirt’ten Veysel 
Karani’nin, Malatya’dan So-
muncu Baba’nın, Nevşehir’den 
Hacı Bektaş’ı Veli’nin, Bitlis’ten 
Said Nursi’nin, Eskişehir’den 
Yunus Emre’nin, Kırşehir’den 
Ahi Evran’ın, Sögüt’ten Şeyh 
Edebali’nin, Ankara’dan Hacı 
Bayram-ı Veli’nin nefesini, duası-
nı, birlik ve beraberlik iradelerini 
getirdim. 81 ilden dualar, sevgiler, 
manevi kokular ve renkler getir-
dim” diyen Gündoğdu, “Bu koku 
kardeşliğin kokusudur. Bu renk 
çoklukta birliğin rengidir. Bu dua 
ve dayanışma huzurun müjdecisi-
dir. Bugün burada peygamberle-
rin, sahabelerin, velilerin manevi 
atmosferinde buluştuk. Bugün 
Ahmed-i Hani’nin manevi huzu-
runda toplandık. Diriliş şairi Se-
zai Karakoç’un memleketine mi-
safir olduk. İnşallah buluşmamız 
Anadolu’nun birliğinin zemini, 
İslam dünyasının dirliğinin maya-
sı, dünya barışının harcı olacak. 
Büyük Türkiye’nin, bölgesel ve kü-
resel vizyonunun yeni ufku olacak. 
Allah Anadolu’nun birliğini ve 
dirliğini bozmasın inşallah” diye 
konuştu.

 Kirli Emellerine Ulaşamayacaklar

Gündoğdu sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü: “Dün Şam’ı, 
Bağdat’ı, Mekke ve Medine’yi 
İstanbul’dan, Diyarbakır’dan, 
Mardin’den ayıranlar, bugün 
Türk’ü Kür’ten, Lazı’ı Çerkez’den, 

Alevi’yi Sünni’den ayırarak bizi 
bölmek istiyorlar. Bilsinler ki başa-
ramayacaklar. İzin vermeyeceğiz. 
Post modern sömürgecilerin bu 
kirli emellerine ulaşmalarına asla 
müsade etmeyeceğiz. Onların ye-
nilenmiş yöntemlerine, planlarına, 
tuzaklarına ve komplolarına karşı 
tek ses, tek yürek, tek bilek olduk. 
Bundan sonra da hep birlikte var 
olmaya,  diri kalmaya, onurla yaşa-
maya devam edeceğiz. Çünkü biz; 
bin yıllık desende bir ve beraberiz. 
15 asırlık kadim medeniyetin ortak 
mirasçılarıyız. Kimse bu kadim 
medeniyetin çocuklarını ayıra-
maz, ayrıştıramaz. Görüyorsunuz 
Diyarbakır meydanında sevinçler 
bir, acılar bir,  gayeler aynı. Vic-
danlar bir çarpıyor.  Şarklı, Garplı, 
Şimalli, Cenuplu yok. Biz varız. 
Horonu halaydan, zeybeği ataba-
rından ayrı tutmayan, Osmaniye 
bozlağından da Yozgat sürmelisin-
den de, Diyarbakır halayından da 
aynı tadı alan insanlarız. Diyarba-
kır 1 Mayıs kutlamalarımızın ana 
temalarından birisi medeniyettir. 
Çünkü biz ortak medeniyetin mi-
rasçılarıyız. O medeniyet ki, sami-
miyet, adalet, hak ve alınteri me-
deniyetidir.” 

Küresel Operasyonlara Tepki

“1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Bayramı bir mekâna, bir ala-
na hapsedilemez, esir alınamaz” 
diyen Gündoğdu, “Ülkemizin ve 
dünyanın tüm alanları 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma alanıdır, barış 
alanlarıdır, kardeşlik alanlarıdır. 
Gündem Taksim değil, gündem 
bayramın nerede kutlanacağı de-
ğil; gündem emek, dayanışma ve 
kardeşlik olmalıdır. Memur-Sen 
olarak, mekân dayatmasını da, 
kutlama şekli dayatmasını da red-
dediyoruz. Taksim dayatması bir 
senaryodur diyoruz. Bu senaryo, 
Taksim’e çakma bir kutsallık yük-
leyerek, Taksim’den yeni bir Gezi 
çıkarma senaryosudur. Bu tuza-
ğın, bu komplonun da farkındayız. 
şeklinde konuştu.

1 MAYIS KUTLAMASINDA 
KONUŞAN MEMİŞ: 

EMEK VE ALIN TERİ EN 
KIYMETLİ DEĞERİMİZDİR

Evrensel hukuk ve 
kadim medeniyet 

parolasıyla, bin 
yıllık desende bir 

ve beraberliğe 
vurgu yapmak için 

mitingi Diyarbakır’da 
yaptıklarını söyleyen 
Memiş, mazlumların 

haklarını, emek 
ve emeğin gür 

sesini haykırmak 
için toplandıklarını 

söyledi.

Gündoğdu:
1 Mayıs üzerinden 
toplumun 
iradesine 
ipotek koymak 
isteyenlerin aksine 
biz evrensel 
hukuk, ebedi 
kardeşlik için 
buradayız. Kadim 
medeniyetin ortak 
varisleri olarak 
medeniyetimizin 
yeniden inşası için 
buradayız.

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek, Dayanışma, Kardeşlik ve 
Medeniyet buluşması Diyabakır İstasyon Meydanı’nda  büyük 

bir coşkuyla gerçekleştirildi.
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Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, yeni sivil ve demokrat 
anayasanın, Yeni Türkiye'nin önünü 
daha da aydınlatacağını ve açacağını 
söyledi. 

Sağlık-Sen Şube Başkanları 
Toplantısı, Afyonkarahisar’da yapıl-
dı. Toplantının açılışında konuşan 
Metin Memiş, sendikal mücadeleleri 
ve gündeme ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Başkanlar Kurulu 
sonrası da Başkanlar Kurulu Bildirisi 
kamuoyuna açıklandı. Genel Başkan 
Metin Memiş tarafından açıklanan 
bildiride, demokratikleşmenin hız 
kesmeden sürmesi ve yeni anayasa 
talebi dile getirilirken, sağlık çalışan-
larının taleplerine de dikkat çekildi.

 Hep Öncü Olduk

Memur-Sen’in, vesayetin deşif-
resi noktasında ortak akılla, milletin 
sesi olduğunu ifade eden Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, refe-
randum sürecinde, darbecilerin ana-
yasasının değişmesine ve toplu sözleş-
meye ‘evet’ dediklerini ifade ederek, 
başörtüsü sorununun çözülmesinde 
de 12 milyon 300 bin imza ile öncü 
rolü üstlendiklerini kaydetti.

Memur-Sen’in, çözüm sürecin-
de, taşın altına elini değil, gövdesini 
koyarak duruşunu gösterdiğini de 
dile getiren Metin Memiş, “Çözüm 
sürecinin devam etmesini istiyoruz. 
Çanakkale ruhuyla, çözüm süreci-
nin amacına ulaşması doğrultusunda 
sonuçlanmasını istiyoruz ve bunun 
gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bunun 
yanı sıra, Gezi olayları sürecinde, 17 
ve 25 Aralık operasyonlarında her 
türlü darbe girişiminin karşısında 
durduk. 1 Mayıs’ın bayram gibi kut-
lanmasının önünü açtık. Bunların so-
nucunda, 11 Ağustos’a yeni bir Tür-
kiye olarak uyandık” dedi. 

Yeni Anayasa Vatandaşını Tanımalı Ve 
Demokrat Olmalı

Güçlü, özgür, demokrat ve her 
yönüyle gelişmiş bir Türkiye idealine 
katkı sunanların destekçisi olacakları-
nı söyleyen Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Metin Memiş, sivil, demokrat ve 
vatandaşını önceleyen ve tanıyan bir 
anayasa taleplerini dile getirdi. “Yeni 
Türkiye’nin kurulmasında, yeni ana-
yasanın bir an önce yapılması gere-
kir” diyen Memiş, demokratikleşme 
çalışmalarının devam etmesini istedi.

Bütün bunların yanında, sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarının hak 
ve kazanımlarının her şart ve zemin-
de takipçisi olacaklarını da belirten 
Memiş, sağlık çalışanlarının hak et-
tikleri noktaya ulaşması için mücade-
lelerinin süreceğini belirtti.Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, Memur-
Sen’e bağlı sendikalardan ilk olarak 
Sağlık-Sen’in programına katıldığını 
da hatırlatan Memiş, “Başbakanımız, 
2,5 saat programımızda kaldı. Bütün 
samimiyetiyle bizim taleplerimizi ve 
derdimizi dinledi. 6 talebimizden 
3 tanesine olumlu cevap verdi. Bu, 
büyük Sağlık-Sen ailesinin, teşkilatı-
nın ve yönetiminin başarısıdır” dedi.
Memur-Sen’in, dünya mazlumları-
nın sesi olduğunu, yardım kampan-
yaları düzenlediğini belirten Memiş, 
emeği geçenlere teşekkür ederken, 
Türkiye’nin gücünün İslam alemi-
nin de kurtuluşuna vesile olmasını 
temenni etti. 

Sağlık-Sen’in kurumsallaşma 
yönünde büyük adımlar attığını da 
belirten Memiş, hizmet binalarının 
alınmasının bunun en büyük adımı 
olduğunu ifade etti. Sağlık-Sen’in, 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
sorunlarına yönelik yaptığı araştırma 
ve anketler hakkında da bilgi veren 
Metin Memiş, sundukları çözüm 
önerileriyle sorunların çözümüne 
katkı sunduklarını kaydetti.

Memiş: Yeni Türkiye’nin Demokrasisi, Sivil ve 
Demokrat Anayasayla Güçlendirilmeli

Başkanlar Kurulumuz 
Afyonkarahisar’da Toplandı
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1- Halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçil-
mesi, demokratikleşme adına önemli bir 
kazanımdır. Seçimden çıkarılması gereken 
sonuç; milletin seçiminin milli irade şeklinde 
ortaya çıkmasıdır. Halkımız, Yeniden Büyük 
Türkiye’yi tercih ederek, istikrar ve güven or-
tamının sürmesini istemiştir.
2- Halkın doğrudan cumhurbaşkanını seç-
mesiyle oluşan demokratikleşme iklimi, yeni 
hak ve özgürlüklerin getirilmesiyle devam 
etmelidir.
3- 2011 seçimleri sonrası başlatılan yeni 
anayasa konusunda siyasi partilerin tamamı 
sorumluluktan kaçmamalı ve Türkiye bir an 
önce sivil bir anayasaya kavuşturulmalıdır.
4- Kamu görevlilerinin önündeki siyaset ya-
sağı bir an önce kaldırılmalı, 2015 yılında 
yapılacak milletvekili genel seçimlerinde si-
yasete girmeyi düşünen kamu görevlilerinin 
önceden istifa etmek zorunda bırakılmasıyla 
oluşan mağduriyet giderilmelidir.
5- Gelecek yıl yapılacak toplu sözleşme ön-
cesi, hükümet kamu görevlilerinin beklentile-
rini karşılayacak teklifle gelmek için çalışma-
larına şimdiden başlamalıdır.
6- Çözüm süreciyle başlayan huzur ve barış 
ortamı provokatif eylemlerle sabote edilmek 

istenmektedir. Bu tür provokasyonlara fırsat 
verilmemeli, barış düşmanlarının ekmekle-
rine yağ sürülmemeli, çözüm sürecine aynı 
kararlılıkla devam edilmelidir.
7- Millet iradesinin önüne geçmek, milli ira-
deyi kesintiye uğratmak için yapılan her türlü 
eylem ve darbe planlarının yanı sıra devlet 
içerisindeki paralel yapılanma ile kararlı bir 
şekilde hukuk içinde mücadele edilmeli, bu 
tür eylemlere karıştıkları tespit edilenler, yar-
gıya ve milletimize hesap vermelidir. Suçlu-
lar, hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır.
8- Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın, Sağlık-Sen Büyük Türkiye 
Buluşması’nda sağlık çalışanlarına yönelik 
verdiği (yıpranma payı ve lisans tamamla-
ma) sözleri, TBMM’de görüşülmekte olan 
Torba Kanun’a eklenerek, yasalaşmalıdır.
9- Vekil ebe hemşireler, kamu personeli ol-
mayan aile sağlığı çalışanları, 4/C’liler ve 
görevde yükselme sınavını kazandıkları 
halde kadro bekleyen sağlık çalışanlarına 
kadro verilmelidir.
10- Döner sermaye uygulaması sil baştan 
daha adil bir şekilde hazırlanmalı, ek öde-
menin emekliliğe yansıması sağlanmalıdır.
11- Aile hekimlerinin nöbet uygulamasındaki 

zorunluluk kaldırılarak, ihtiyaç olan yerlerde 
gönüllülük esasına göre yeniden planlanma-
lıdır.
12- Sağlık okur yazarlığı konusunda yap-
mış olduğumuz araştırma dikkate alınarak, 
ulusal bir sağlık okur-yazarlığı kampanyası 
başlatılmalı ve sürdürülebilir sağlık sistemi 
tesis edilmelidir.
13- Sağlık-Sen’in yaptığı araştırma ve sun-
duğu tekliflerinin bir kısmının dikkate alına-
rak, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan-
lara yönelik gerçekleştirilen düzenlemeye 
teşekkür ederken, mevcut düzenlemenin 
yetersiz kaldığını, sağlıkta şiddeti önlemek 
için caydırıcı ve etkili yasal düzenlemeler bir 
an önce hayata geçirilmelidir.
14- Yetersiz sağlık personeli sorunu çözül-
meli, yeni istihdamlar yapılarak, sağlık çalı-
şanlarının iş yükü hafifletilmelidir.
15-  Sağlık-Sen olarak taleplerimizin takip-
çisi olacağız ve talepler kazanıma döşüne 
kadar mücadelemize devam edeceğiz.
16- Suriye’deki iç savaş bir an önce sona 
ermeli, katil Esed, gitmeli, insanların mağ-
duriyetine son verilmelidir. Bu konuda ulus-
lararası kurum ve kuruluşlar üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmelidir.

17- Ülkemizde misafir olarak bulunan savaş 
mağduru Suriyeli kardeşlerimiz üzerinden 
oynanan oyunlar, milletimizin sağduyusu ve 
feraseti ile bozulmalıdır. Huzurumuzu boza-
cak eylemlere izin verilmemelidir.
18- İsrail’in Filistin’deki devlet terörü ve 
katliamlar bir an önce sona ermelidir. Katil 
devlet İsrail’in şımarıklığına son verilerek, 
katliamlardan sorumlu yetkililer hesap ver-
meli, destekçileri de uyarılarak, İsrail yalnız 
bırakılmalıdır.
19- Doğu Türkistan ve Myanmar’daki 
Müslümanlar’ın yaşadıkları katliam ve iş-
kenceler bir an önce sona ermeli, bu konuda 
uluslararası arenada gerekli girişimlerde bu-
lunulmalıdır.
20- Öncelikle Filistinliler olmak üzere, ülke-
miz ve yurtdışındaki mağdurlar için başlatı-
lan yardım kampanyaları kararlılıkla sürmeli, 
vatandaşlarımızın da güçleri doğrultusunda 
bu kampanyalara katılarak destek vermeleri 
sağlanmalıdır.
21- Sağlık-Sen; demokrasinin olmazsa ol-
mazı bir sivil toplum örgütü olarak birlik ve 
beraberlik içinde, özelde sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanlarının hak ve menfaatleri, 
genelde ise ülkemiz ve milletimiz için üzeri-
ne düşen sorumluluktan kaçmayacak ve bu 
yönde çalışmalarını sürdürecektir.

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu son-
rası Başkanlar Kurulu Bildirisi de kamu-
oyuna açıklandı. Genel Başkan Metin 
Memiş tarafından açıklanan bildiride, 
demokratikleşmenin hız kesmeden sür-
mesi ve yeni anayasa talebi dile getirilir-
ken, sağlık çalışanlarının taleplerine de 

dikkat çekildi.Cumhurbaşkanının halkın 
oylarıyla seçilmesinin, demokratikleşme 
adına önemli bir kazanım olduğuna dik-
kat çekilen bildiride, seçim sonuçlarının 
“Halkımız, Yeniden Büyük Türkiye’yi 
tercih ederek, istikrar ve güven ortamı-
nın sürmesini istiyoruz” şeklinde okun-

ması gerektiği ifade 
edildi.

Metin Memiş ta-
rafından açıklanan 
bildiride, kamu görev-
lilerinin siyaset yasa-
ğının kaldırılması ve 
2015 yılında yapıla-
cak milletvekili genel 
seçimlerinde siyase-
te girmeyi düşünen 
kamu görevlilerinin 
önceden istifa etmek 
zorunda bırakılmasıy-
la oluşan mağduriyetin 
giderilmesine yönelik 
çalışmanın da acilen 
yapılması istendi. Ge-
lecek yıl toplu sözleş-
me yapılacağını söyle-

yen Memiş, hükümete 
kamu görevlilerinin beklentilerini kar-
şılayabilecek bir teklifle gelinmesi çağ-
rısında bulundu.Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Metin Memiş, Başkanlar Kurulu 
Bildirisi’nin önemli bir bölümünün de 
sağlık çalışanlarının taleplerinden oluş-

tuğunu belirterek, “Vekil ebe hemşireler, 
kamu personeli olmayan aile sağlığı ça-
lışanları, 4/C’liler ve görevde yükselme 
sınavını kazandıkları halde kadro bekle-
yen sağlık çalışanlarına kadro verilmeli-
dir.” dedi.

Döner sermaye uygulamasının 
daha adil bir şekilde hazırlanması ve 
ek ödemenin emekliliğe yansıtılma-
sı gerektiğinin istendiği bildiride, aile 
hekimlerinin nöbet uygulamasındaki 
zorunluluktan vazgeçilerek, ihtiyaç du-
yulan yerlerde gönüllülük esasının uy-
gulanması istendi.Memiş ayrıca, sağlık 
okur-yazarlığı konusunda Sağlık-Sen 
tarafından yapılan araştırmanın dikkate 
alınarak, ulusal bir sağlık okur-yazar-
lığı kampanyası başlatılması ve sürdü-
rülebilir sağlık sistemi tesis edilmesinin 
de bildiride yer aldığını dile getirerek, 
sağlıkta şiddeti önleyici ve caydırıcı yeni 
yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
gerektiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının 
iş yüküne de dikkat çekilen Sağlık-Sen 
Başkanlar Kurulu bildirisinde, mevcut 
personelin iş yükünün yeni istihdamlarla 
hafifletilmesi gerektiği kaydedildi.

BİLDİRİNİN TAM METNİ:
DEMOKRATİKLEŞME HIZ KESMEDEN SÜRMELİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ KARŞILANMALIDIRSağlık-Sen Başkanlar Kurulu, 25 Ağustos 2014 Cumartesi günü, Afyonkarahisar’da toplanmış ve aşağıdaki konuların Başkanlar Kurulu Bildirisi olarak açıklanmasını kabul etmiştir.
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Sendikamızın, Sağlık Bakanlığı bürokratları ile yaptığı 
görüşmelerde ve Kurum İdari Kurul Toplantılarında dile 
getirdiği talepler arasında yer alan icap nöbetlerinin yüzde 
50 artırımlı ödenmesi talebimiz kazanıma dönüştü. Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu’nun İl Genel Sekreterliklerine 
gönderdiği yazıda yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil 
servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelle-
re icap nöbetleri için nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı 
ödenmesi gerektiği belirtildi.

Gönderilen yazıda ayrıca, KİK taleplerimiz arasında 
yer alan ‘ameliyathane ve acil servise hizmet veren birimler-
de (röntgen, laboratuar...) görev yapanlar da nöbet ücretin-
den %50 artırımlı yararlanmalıdır’ maddesi kısmen kabul 

edildi. Röntgen ve laboratuar teknisyenlerinin çalıştıkları 
röntgen ve laboratuar ünitesi acil servis bünyesinde yer alı-
yorsa ve sadece bu birime hizmet veriyorsa burada çalışan 
personeller yüzde 50 artırımlı katsayıdan yararlanabilecek-
lerdir.

İcap nöbetlerinin artırımlı ödenmesi talebinin Sağlık-
Sen’in yıllardır gündeminde olduğunu ve bunun kazanıma 
dönüşmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten Sağlık-
Sen Genel Başkanı Metin Memiş, ameliyathane ve acil ser-
vise hizmet veren birimlerde görev yapan tüm çalışanların-
da nöbet ücretlerinden yüzde 50 artırımlı yararlanması için 
dava açacaklarını ifade etti.

İftar öncesinde basın açık-
laması yapan Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Hacı 
Bayram Tonbul, Çin’in zulmü-
nü kınadı. Tonbul, Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin, Doğu Tür-
kistan halkını asimile ve yok 
etme politikası uyguladığını dile 
getirdi.

Çin Büyükelçiliği önün-
de toplanan Memur-Sen üye-
leri, “Doğu Türkistan’a Çin 
işkencesine hayır” eylemi yap-
tı. Memur-Sen üyeleri "Tür-
kiye uyuma Türkistan’a sa-
hip çık”, "Hak, hukuk adalet, 
Türkistan'a hürriyet”, “İslam, 
insan özgür Türkistan”, “Maz-
lum, Müslüman, Doğu Tür-
kistan”, “Oruca uzanan eller 
kırılsın” şeklinde sloganlar attı. 
Eylemde ayrıca Kur’anı Kerim 
okundu.

 “Doğu Türkistan Kan Ağ-
lıyor”

Eylemde konuşan Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başka-
nı Hacı Bayram Tonbul, Doğu 
Türkistan’daki Çin zulmünü 
kınayarak, “Doğu Türkistan'da 
devlet memuru ve öğrencilerin 
Ramazan ayında oruç tutması 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
yasaklandı. Çin’in yıllardır bas-

kı ve işkence ile birlikte yaşama-
ya zorladığı Doğu Türkistan, 
zor günler geçiriyor. Binlerce 
Uygur Türkü, Çin zulmünden 
kurtulmak için Türkiye, Vi-
etnam, Tayland, Kamboçya, 
Malezya başta olmak üzere 
farklı ülkelerde kaçak olarak ya-
şıyor” dedi.

 “Zorluklar İçinde Kaçak 
Yaşıyorlar”

Uygur Türklerinin, kaçak 
yaşadıkları ülkelerde maddi ve 
manevi birçok sıkıntı ile mü-
cadele ettiğini belirten Tonbul, 
kimlikleri bulunmayan Uygur-
luların hastaneye gidemedik-
lerini, iade edilme korkusuyla 
Birleşmiş Milletlere müracaat 
edemedikleri için her türlü insa-
ni haktan yoksun kalarak yaşam 
mücadelesi verdiklerini söyledi.

“Bm Adaletten Yoksun”

Tonbul, batının ikiyüzlü 
tutum içerisinde olmasını sert 
bir dille eleştirerek, “BM’nin 
yapısı, dünyanın kaderini beş 
ülkenin iki dudağı arasına hap-
setmiş vaziyette. Adaletsizlik, 
hukuksuzluk bunların kanına 
işlemiş. Yaşanan zulümler kar-
şısında uluslararası kamuoyunu 
her zamanki gibi üç maymunu 
oynuyor” diye konuştu.

Tonbul, sözlerini şu şekil-
de sürdürdü: “Gazze’ye, Irak’a, 
Suriye’ye, Arakan’a göz yu-
man, kulak tıkayan AB, ABD, 
BM, İİT doğal olarak Doğu 
Türkistan söz konusu olunca 
vicdanını duvara asıyor. Fakat 
tüm dünya sussa da biz susma-
yacağız! Yeryüzünde tek ba-
şımıza bile kalsak mazlumun 
ve mağdurun yanında yer al-
maktan asla vazgeçmeyeceğiz. 
Onların haklarını savunmak-
tan katiyen geri durmayacağız. 
Büyük Memur-Sen ailesi olarak 
biz var oldukça Doğu Türkis-
tan zulmünü, Gazze cinayetle-
rini, Suriye vahşetini gözlerine 
sokmaya devam edeceğiz. Göz-
lerinizi kapayarak vicdanlarını-
zın sizi rahat bırakmasına asla 
müsaade etmeyeceğiz.”

 “Dünya Dilsiz Şeytanı 
Oynamaktan Vazgeçsin”

Dünya kamuoyuna, ulus-
lararası kuruluşlara ve Çin 
Devleti’ne zulmün son bulması 
için çağrıda bulunan Tonbul, 
“Müslüman bir bireyin en temel 
hakkı olan oruç, inanç hürriyeti 
kapsamında derhal serbest ol-
malıdır. Çin, Doğu Türkistan’a 
baskı uygulamaktan, vicdanları 
yaralamaktan, insan hakları-
nı çiğnemekten, din ve vicdan 

hürriyetini gasp etmekten bir an 
önce vazgeçmelidir. Çin Devletini 
protesto etmek için bu akşam bu-
rada toplandık. Çin Devleti’nin 
Doğu Türkistanlı kardeşlerimize 
yasakladığı orucu bizler hamdol-
sun tutabiliyoruz. Fakat yüreğimiz 
yaralı. Gönül rahatlığıyla iftar ede-
miyoruz” şeklinde konuştu.   Doğu 

Türkistan’daki Müslümanların 
zorbalıkla engellenmesini protesto 
eden Memur-Sen üyeleri, iftarını 
yalnızca simit yiyerek ve su içerek 
açtı. Eyleme Sağlık-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mutlu Kaya ve 
Diğer Sendikaların Yönetim Ku-
rulu Üyeleri de katıldı.

Memur-Sen’den Doğu Türkistan’a Destek Eylemi

Kazanımlarımız Devam Ediyor
İcap Nöbet Ücretleri Yüzde 50 Artırımlı Ödenecek

Ramazan ayında Çin’de Müslümanlara dayatılan yasakları 
protesto eden Memur-Sen üyeleri, elçilik önünde simit ve su ile 
iftar açtı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türk Kızılayı tarafın-
dan “Telafer'e El Uzat” sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamın-
da 100 bin liralık nakdi yardımı, Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi 
Akar'a takdim etti.

Irak’ta yaşanan çatışmalar sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan 
yüz binlerce insana yardım elini uzatan ve ‘Telafer’e El Uzat’ sloganıyla bir 
kampanya başlatan Türk Kızılayı’na Memur-Sen 100 bin TL’lik yardım 
yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaşanan zulümlerin 
son bulması için ayrımcılık yapılmadan insan haklarından yana olan ku-
rum, kuruluş ve şahıslara birlik olma çağrısı yaptı. Gündoğdu, “Buradan 
milletimize ve teşkilatıma çağrıda bulunuyorum, bu kampanyaya destek 
olalım” dedi.

 Akar’dan Memur-Sen’e Teşekkür

Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, “Türk Kızılayı olarak 
Telafer ve Kuzey Irak’taki kardeşlerimiz için başlattığımız kampanyaya gö-
nülden destek veren Memur-Sen’e teşekkür ediyoruz. Memur-Sen ile kam-
panyamızı başlatan Türk-İş Genel Başkanına da huzurlarınızda teşekkür 
etmek istiyorum" diye konuştu.

Akar, acil olarak, gıda ve giyim malzemesi ihtiyacı olduğunu vurgula-
yarak, kamuoyundan destek beklediklerini sözlerine ekledi.

 Yardım çeki teslim edilirken Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turbay, Türk Kızılayı Başkan Vekili Nihat Adıgüzel, Genel Sekreter 
Yardımcısı Kemal Akar, SGK Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ortaköy, Türk 
Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu hazır bulundu.

Telafer’e 100 Bin TL Yardım
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Sağlık-Sen Şubeleri, kendi hizmet binalarını alarak, 
kurumsallaşma yönünde önemli bir adım daha atıyor. Vizyon 
Gazetesi’nin bir önceki sayısından bugüne kadar, İstanbul 1 
ve 2 No’lu Şubelerimizin yanı sıra, Denizli, Osmaniye, Mersin 
şubelerimiz de kendi hizmet bürolarına kavuştu. Genel Başkan 
Metin Memiş ve Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri, bu mutlu 
günlerinde şubelerimizin yanında oldu.

Sağlık-Sen İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanlığı'nın yeni hizmet bürosunun 
açılışı düzenlenen iftar yemeğiyle ger-
çekleştirildi. Programa Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, Genel 
Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, 
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Dura-
li Baki, şube yönetim kurulu üyeleri, 
bazı illerden gelen şube başkanları ile 
üyeler katıldı.

Açılışta konuşan Metin Memiş, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından sağlık çalışanlarına yıp-
ranma payı, lisans tamamlama ve 
kreş müjdesi verildiğini hatırlatarak, 
özellikle yıpranma payı konusunun 
TBMM’nin bir sonraki yasama döne-
mine yetiştirilmesi ve sağlık çalışanla-
rının da yıpranma payından yararlan-
dırılması gerektiğini kaydetti.

Kreş konusunda Sağlık Bakanı 
tarafından verilen talimatla çalışma-
ların başlatıldığını belirte+n Sağlık-
Sen Genel Başkanı Metin Memiş, li-
sans tamamlama konusunun da torba 

yasa içerisinde yer aldığını ve Bakan 
Müezzinoğlu’ndan konu ile ilgili des-
tek beklediklerini söyledi.

Memiş ayrıca, İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkanlığının yeni hizmet bü-
rosunun Sağlık-Sen’in kurumsallaşma 
hedeflerinin adımlarından biri oldu-
ğunu belirterek yeni hizmet bürosu-
nun hayırlı olması temennilerini iletti.

Başbakan tarafından müjdelenen 
yıpranma payı, kreş ve lisans tamam-
lama konuları ile ilgili çalışmalara de-
vam ettiklerini belirten Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu, lisans ta-
mamlama konusunun komisyondan 
geçtiğini ve genel kurulda torba yasa 
ile birlikte oylanacağını belirtti. Yıp-
ranma payı konusunun da gelecek 
yasama dönemine yetiştirmeye çalışa-
caklarını kaydeden Müezzinoğlu, bu 
yönde çalışmalarını sürdürdüklerini 
ifade etti. 

Konuşmaların ardından 
Sağlık-Sen İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanlığı'nın yeni hizmet bürosunun 
açılışı yapıldı.

İstanbul 2 No’lu Şubemiz 
Kurumsallaşma Hedefine Ulaştı

İstanbul 2 No’lu Şubemizin Yeni 
Hizmet Bürosu da Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş’in katılımıyla 
hizmete girdi.

Kurumsallaşma hedefleri çerçe-
vesinde Türkiye genelinde şubelerde 
mülk edinme yoluna gidildiğini kayde-
den Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, bu sürecin son halkası olan 
İstanbul 2 No’lu Şube Başkanlığı’nın 
yeni hizmet bürosunun hayırlı olması 
temennilerini iletti. Sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanlarının yetkili sendikası 
olarak asla ücret sendikacılığı yapma-
dıklarını belirten Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, alışılagelmiş 
sendikacılıktan uzak olduklarını, sağ-
lık ve sosyal hizmet çalışanlarının so-
runlarının çözümünü esas alarak viz-
yon sendikacılığı yaptıklarını ifade etti.

Genel Başkan Metin Memiş, ko-
nuşmasının ardından açılış kurdelesini 
katılımcılarla beraber keserek İstanbul 
2 No’lu Şube Başkanlığı’nın açılışını 
gerçekleştirdi.

Açılış programına Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş’in yanı 
sıra, Genel Başkan Vekili Semih Dur-
muş, Genel Başkan Yardımcısı Musta-
fa Örnek, İstanbul 2 No’lu Şube Baş-
kanı Abdullah Kahraman, İstanbul 
Anadolu Yakası Güney Bölgesi Genel 
Sekreteri Uz. Dr. Tuncay Palteki, Düz-
ce İl Sağlık Müdürü Dr. Bekir Necati, 
İstanbul 2 No’lu Kurucu Şube Başka-
nı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musta-
fa Samastı, Memur-Sen İl Başkanı ve 
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Durali 
Baki, Kocaeli Şube Başkanı Kerem 
Özgüler, Sakarya Şube Başkanı Ab-
dullah Sönmez ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Denizli Şubemizin Açılışına 
Bakan Zeybekci De Katıldı

Sağlık-Sen Denizli Şube 

Başkanlığı’nın yeni hizmet 

bürosunun açılışı ise, Ekono-

mi Bakanı Nihat Zeybekci, 

Sağlık-Sen Genel Başkanı 

Metin Memiş Ak Parti De-

nizli Milletvekilleri Mehmet 

Yüksel, Bilal Uçar ve Nurcan 

Dalbudak, Denizli Büyükşehir 

Belediye Başkanı Osman Zo-

lan, Sağlık-Sen Genel Başkan 

Vekili Semih Durmuş, Genel 

Başkan Yardımcıları Kemal 

Çırak, Mustafa Örnek, Abdü-

laziz Aslan, Şube Başkanı Me-

tin Yüksel Koçoğlu, bazı Şube 

Başkanlarımızın yanı sıra üye-

lerimiz ve çok sayıda vatandaş 

katıldı.

Sağlık-Sen’in sendikal viz-

yonunu kurumsallaşma olgusu 

ile birleştirmek istediklerini ve 

bu anlamda üyelere ve sağlık 

çalışanlarına daha iyi hizmet 

vermeyi planladıklarını kayde-

den Sağlık-Sen Genel Başkanı 

Metin Memiş, Sağlık-Sen Şube 

Başkanlıklarının mülk edinme 

sürecinin son halkasının De-

nizli Şube Başkanlığı olduğunu 

belirtti. Bu sürecin devam ede-

ceğini kaydeden Genel Başkan 

Metin Memiş, Sağlık-Sen’in 

sendikal hedeflerinin yanı sıra 

sosyal sendikacılık anlayışı ve 

sivil toplum örgütü olmanın 

bilinci ile farklı bir sendikacılık 

ortaya koyduğunu söyledi.

Törende konuşma yapan 

Ekonomi Bakanı Nihat Zey-

bekçi de Memur-Sen’in ve bağlı 

sendikalarının kurulduğu gün-

den bu zamana dek Türkiye 

için, çalışma hayatı için pozitif  

katkılar sunduğunu, demokra-

tikleşme sürecinde ve ülkenin 

önünü tıkayan sorunların çö-

zümünde kendilerine her za-

man destek olduğunu kaydetti. 

Sağlık-Sen’in de bu süreçlerde 

her zaman dik durduğunu ve 

kaydeden Bakan Zeybekçi, sağ-

lık alanındaki politikalara yapıcı 

çözümler sunan Sağlık-Sen’in 

çalışmalarını takdirle karşıladık-

larını ifade etti.

Konuşmaların ardından 

Ekonomi Bakanı Nihat Zey-

bekçi, Sağlık-Sen Genel Baş-

kanı Metin Memiş, milletve-

killeri ve diğer katılımcılarla 

birlikte Denizli Sağlık-Sen Şube 

Başkanlığı’nın açılış kurdelesini 

kesti.

ŞUBELERİMİZ HİZMET BİNALARINA KAVUŞUYOR

Mersin Şubemiz         
Bürosuna Kavuştu

Sağlık-Sen Mersin ve Os-
maniye Şube Başkanlıklarının 
yeni hizmet bürolarının açılışı 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş’in katılımıyla ger-
çekleştirildi. Açılış programına 

Genel Başkan Metin Memiş ile 
birlikte Genel Başkan Yardımcı-
ları Kemal Çırak, Mutlu Kaya, 
Ak Parti Mersin Milletvekili 
Ahmet Tevfik Uzun, Adana, 
Osmaniye ve Kahramanmaraş  
Şube Başkanları ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Programda konu-
şan Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, 
Sağlık-Sen’in sorunlardan 
nemalanan sendikacılık 
yapmadığını belirterek 
çözüm odaklı bir sendikal 
anlayışı benimsediklerini 
ve bu doğrultuda hareket 
ettiklerini ifade etti. 

Sağlık çalışanlarının 
sorunlarının tartışıldığı 
her yerde, sorunları masa-
ya taşıdıklarını ve var olan 

sorunları çözmeye çalıştıkla-
rını ifade eden Memiş, millete 
ve çalışana hizmet etmeyi şiar 
edinen güçlü bir Sağlık-Sen’in 
azim ve kararlılıkla yola devam 
ettiğini kaydetti.

Osmaniye Şubesi’nde Açılış 
Sevinci

Sağlık-Sen Osmaniye 

Şubesi hizmet binası da, Ge-

nel Başkan Metin Memiş’in 

katıldığı bir törenle gerçekleş-

tirildi. Burada konuşan Me-

miş, hizmet binasının alınma-

sıyla, üyelerin yanı sıra sağlık 

çalışanlarına daha iyi hizmet 

sunulacağını belirterek, bu 

güne kadar birçok kazanım 

elde ettiklerini, bu kazanım-

ların artarak devam edeceğini 

söyledi. 

Açılış, Genel Başkan Me-

tin Memiş, Ak Parti Osma-

niye Milletvekili Suat Önal, 

Memur-Sen İl Temsilcisi Mü-

cahit Çelik tarafından yapıldı.
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Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

SA
ĞL
IK
-SE
N

Mustafa ÖRNEK
Genel Başkan Yardımcısı

(Mali İşler)

Düne ait ne varsa, dünle beraber gitti cancığımız
Bugün yeni şeyler söylemek lazım.

Mevlana’nın yüzyıllar önce söylediği bu söz, gü-
nümüzü ne de güzel anlatıyor. Değişen ve gelişen 
dünyada, yarınlara bakamayanların ömrünün uzun 
olmadığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Dünün doğ-
ruları ve gerçekleri, bugün geçerliliğini yitirdi. 

Dün darbeciler ve onların destekçileri vardı. Dar-
becileri görünce şapkasını alıp gidenler vardı. Bugün 
ise darbecilere karşı dik duran bir siyaset kurumu var. 
Dünün darbe destekçisi sivil toplum örgütlerinin yeri-
ni bugün, milli iradeyi önceleyen ve ona destek çıkan, 
ortak akılla darbelere ve darbecilere dur diyen sivil 
toplum örgütleri aldı.

Siyaset yeniden dizayn edildi. Desteğini halktan 
almayan yapay oluşumların destek alamayacağı ve 
başarılı olamayacağı görüldü. Halkın kendisine yer 
bulduğu, temsil edildiğini düşündüğü siyasetin başa-
rısı tescil edildi. Değerlerini sembolik olarak savunan-
ların değil, yaşayarak savunan ve hayata geçirenlerin 
tam not aldığı bir döneme girdik. Samimiyet sınavı, 
söylemden eyleme geçti. Geçmişte 3 anahtar vaatle-
rinin peşine takılıp giden bir kitle yerine, kendisine 
dokunan ve isteklerinin hayata geçtiği siyaset, yeni 
dönemde başarılı oldu. 

Bundan sonra, halkın mesajlarını iyi okuyamayan 
hiçbir yapının başarılı olamayacağı ve tarihin çöplü-
ğünde yerini alacağı görüldü. 

Millet iradesinin üstünde bir vesayetin kabul edi-
lemeyeceği ve buna geçit verilmeyeceği yeni bir dö-
neme geçildi. İsmi meçhul üst düzey komutanların 
siyaseti ve toplumu dizayn etme ve toplum mühendis-
liği yapma dönemi sona erdi. Bir ülkede hakim olan 
düşünce hakim sınıfın düşüncesidir. Gördük ki, ülke-
mizin hakim düşüncesi demokrasiye ve demokrasinin 
kurumlarına tam bağlılıktır. Azınlıkların düşüncesi, 
milletin düşüncesi olmaktan çıkarılmıştır. 

Şimdi sıra Yeni Türkiye kavramının altını doldur-
maya gelmiştir. Siyasetin seçimle birlikte toplumun 
gündeminden düştüğü ve seçimin bitmesiyle, halkın 
iradesine güvenilerek, seçilenin saygı ve destek gördü-
ğü, muhalefetin de her şeye karşı muhalefet yapısın-
dan, Büyük Türkiye idealine yakışır yapıcı bir muha-
lefet yaptığı yeni bir siyaset felsefesine kavuşmalıyız. 
Yeni Türkiye’ye yakışır, toplumsal hayatın yeniden 
gözden geçirildiği, özgürlüklerin daha da genişletil-
diği, halk iradesinin daha ön plana çıkarıldığı, sivil 
toplum örgütlerinin ve sivil yapıların daha da güçle-
neceği yeni Büyük Türkiye’ye yakışır sivil bir anayasa 
bir an evvel hayata geçirilmelidir.

Peki, biz bu gelişim ve değişimin neresindeyiz?

Memur-Sen ve bu ailenin en büyük mensupla-
rından Sağlık-Sen, milli iradeye olan bağlılığını her 
zaman dile getirdi. Desteğini ve gücünü milletten al-
mayan hiçbir oluşumun büyüyecek ve yeşerecek ze-
min bulamayacağını söyledi. Millet iradesine kurulan 
komplo ve kumpasların boşa çıkarılmasında üstüne 
düşeni yaptı. 

Temsil ettiği ve medeniyet değerlerinin inşasında 
üzerine düşeni yaptı. Geçmişle olan bağlarını kopar-
mayıp, değerlerinin ışığı doğrultusunda hep ileriye 
baktı. Yaşananlardan ders çıkarıp, yeni yol kazaları-
nın yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. 

Gelecek vizyonumuzu, toplumun ve dünyanın 
gerçekleri doğrultusunda belirledik. Biz biliyoruz ki, 
vazifesi, statükoyu korumak olanların gelecek adına 
ortaya bir şey koymaları mümkün değildir. Biz dü-
şünülenleri düşünmek yerine kendi düşüncelerimizi 
söyledik ve hayata geçirdik. 

Bunun için ki, biz geçmişimizi unutmadan, gele-
ceğe umutla bakıyoruz. Geleceğimizin daha büyük ve 
güçlü, kurumsallaşmasını tamamlamış, kalıcı eserler 
bırakmış bir yapıyla daha sağlam ve güçlü olacağını 
biliyoruz. Yeni Büyük Türkiye idealinde tüm kurum-
lar ve sivil toplum örgütleri de kendilerini bu ideale 
göre yeniden güncellemeliler. Sağlık-Sen ve Memur-
Sen bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu 
ideale ulaşmada en önemli aktörlerin başında yerini 
alacaktır. Bu güçlü yapının oluşmasında emek sahibi 
herkes teşekkürü hak ediyor. 

Ankara 2 No’lu Şube Yetki Buluşması Düzenledi

Sağlık-Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımızın yetki 
buluşması gerçekleştirildi. Programa Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcıları Kemal Çırak, 
Şube Başkanı Erdal Bolatçı, şube yönetim kurulu üyeleri, 
TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Başkanı İsmail 
Kargulu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Atama Daire Baş-
kanı Ercan Sapmaz, hastane yöneticileri, temsilciler ve üyeler 
katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş programda 
yaptığı konuşmada programda yaptığı konuşmada sorumlu 
sendikacılık anlayışıyla sadece sağlık çalışanları adına değil, 
tüm millet ve ümmet adına sendikacılık yaptıklarını ifade etti.  
İdeolojik sendikacılık yapanların aksine hak arama ve vizyon 
sendikacılığı yaptıklarını ifade eden Genel Başkan Memiş, 
verilen mücadelelerin bugüne kadar birçok kazanımla sonuç-
landığını ifade etti.

Sağlık-Sen tarafından gerçekleştirilen Türkiye Buluşma-
sı programında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yıpranma 
payı, lisans tamamlama, kreş sorunu gibi talepleri ilettiklerini 
belirten Memiş, Başbakan tarafından verilen müjdelerin bu-
güne kadar verilen mücadelelerin önemli bir sonucu olduğu-
nu söyledi.

Antalya İl Divan ve İstişare Toplantılarına Katıldı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Antalya Şube 
Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare ve il divan kurulu 
toplantısına katıldı. Toplantıya Genel Başkan Metin Memiş 
ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, Şube Baş-
kanı Sinan Kuluöztürk ve şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe 
başkanları ile işyeri temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı. 

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Ramazan ayında Mısır, Suriye, Telafer ve Irak’ta kan 
akarken İsrail’in de Filistin üzerindeki zulmünü devam ettir-
diğini gördüklerini belirtti. İslam dünyasının ve dünya devlet-
lerinin bu duruma sessiz kalmasının insanlık onuruna aykırı 
bir durum olduğunu kaydeden Genel Başkan Metin Memiş, 
İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı soykırıma artık dur 
denmesi gerektiğini ifade etti. 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve beraberinde-
ki heyet program öncesi Antalya’da yer alan sağlık kurumları-
nı ve yöneticilerini ziyaret etti.

Kilis’te Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

Sağlık-Sen Kilis Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen 
piknikte konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
sendikacılığın bir mücadele işi olduğunu belirterek Sağlık-
Sen olarak bu mücadeleyi layıkıyla gerçekleştirdiklerini söy-
ledi. Sağlık-Sen yetkili sendika olduktan itibaren elde edilen 
kazanımlara bakıldığında bunun çok iyi görülebileceğini ifa-
de eden Genel Başkan Metin Memiş, mücadelelerini sürdür-
meye devam edeceklerini kaydetti.

Kilis Sağlık-Sen Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcıları Kemal Çırak ve Mutlu Kaya, Kilis İl 
Sağlık Müdürü Yemliha Aksoy, Kilis Şube Başkanı Hüseyin 
Özcan, çevre illerden gelerek etkinliğe katılan şube başkanla-
rı ve sağlık çalışanları katıldı.

Kahramanmaraş İl Divan Toplantısı Geniş Katılımla Yapıldı

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Ge-
nel Başkanı Metin Memiş, Kahramanmaraş Şube Başkanlığı 
tarafından düzenlenen programa katıldı. Düzenlenen prog-
rama Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mutlu Kaya, 
Kemal Çırak, Abdülaziz Arslan, Şube Başkanı Bünyamin 

Mutlu Demirci, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Fatih Karaaslan, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Çitil, İl 
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener ve sağlık çalışanları 
katıldı. 

Memiş, sağlık çalışanlarının iş yükünün dönüşüm süre-
ciyle birlikte beş kat arttığını ve en büyük emek sahibi sağlık 
çalışanlarının beklentiler içine girdiğini ifade ederek, "Eğer 
eşler sağlık çalışanıysa aylık sekizer nöbet tutarlarsa, çocukla-
rı da varsa mecburen birisinin evde kalması gerekiyor ve eşler 
birbirlerini 16 gün göremiyorlar. Başbakanımıza bu anlam-
daki mağduriyeti aktarıp kreş talebinde bulunduk. Başbaka-
nımız açılması noktasında talimat verdi" diye konuştu.

Memiş, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili hükümete 
sunulan; ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, kamu perso-
neli olmayan hizmetlilere kadro verilmesi ve ek göstergeden 
sağlık çalışanlarının faydalanmasıyla ilgili taleplerine yönelik 
de çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.

Genel Başkan Memiş, 
Şube Çalışmalarına Katıldı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
şubeler tarafından düzenlenen etkinliklere 
katılarak teşkilatla ve sağlık çalışanlarıyla 
bir araya geldi. İl divan toplantılarına katılan 
Memiş, bazı yerlerde de çeşitli ziyaretler 
gerçekleştirdi.

ANKARA 2 NOLU

ANTALYA

KİLİS

KAHRAMANMARAŞ
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Tokat, Bursa,  Adana 
ve Soma’da düzenlenen iftar programlarına katıldı. 

Tokat’taki iftar programı kapsamında 
basın mensuplarıyla bir araya gelen Memiş, 
gündemdeki konulara yönelik değerlendir-
melerde bulundu. Metin Memiş, meclisteki 
torba yasa çalışmalarında memurların iş gü-
venliği yasası hakkında yeni bir karar alındı-
ğını söyledi. Memiş “Torba yasada memurun 
iş güvenliğini sıkıntıya sokacak bir düzenleme 
mevcut. Bu düzenleme nedir? Daha önce 
herhangi bir nedenle görevden uzaklaştırılan 
ya da görevine son verilen kamu çalışanları 
mahkeme kararları lehlerinde olursa bir ay 
içerisinde işe geri döndürülmek zorundaydı. 
Ancak bu yeni düzenlemeyle birlikte bu bir 
aylık süre zarfı iki yıla yükseltiliyor. İki yıl 
içerisinde işe başlatmayan idareci ile ilgili so-
ruşturma izni verilmemesi ile ilgili bir düzen-
leme mevcut. Memurun iş güvencesi bizim 
her zaman kırmızı çizgimiz olmuştur. Mec-
listeki görüşmelerimiz sonucunda memurun 
iş güvencesine dokundurtmayacağımız nok-
tasında tavrımızı net bir şekilde koyduk. Son 
düzenlemeye göre şuanda Daire başkanları 
ve üstü çalışanların bu iki yıllık süreye tabii. 
Fakat daire başkanı da olsa müsteşar da olsa 
iki yıl değil bir ay içerisinde göreve döndü-
rülmesine dair ısrarımızı devam ettiriyoruz. 
Kim ne derse desin biz Memur-Sen ailesi ola-
rak memurun iş güvencesine dokunacak hiç-
bir şeye imza atmadık. Tam tersi karşısında 
dimdik durduk. Bunun en bariz örneği toplu 
sözleşme hakkının kamu çalışanlarına veril-
mesidir. Sözleşmeli personelin kadroya geçi-
rilmesinde vermiş olduğumuz mücadeledir. 
Birileri Memur-Sen’i sessiz kalmakla suçlasa 
da biz laf  değil iş üretiyoruz. Biz meclisteki 
ısrarımızı yineleyip memurun iş güvencesine 
dokundurtmayacağız.” dedi.

Batı Ülkeleri Üç Maymunu Oynuyor

Sağlık-Sen Adana Şubesi’nin iftarına da 
katılan Genel Başkan Metin Memiş, sendikal 
çalışmaların yanı sıra, gündemdeki konuları 
da değerlendirdi. Kamu görevlilerinin mali, 
sosyal ve özlük haklarının korunması ve geliş-
tirilmesinin temel kırmızı çizgileri olduğunu 
belirterek çalışanların iş güvencesinin yok sa-
yılmasına yönelik uygulamalara asla müsaa-
de etmeyeceklerini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının beklediği yıpranma 
payı konusuna da değinen Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, yıllardır talep ettikleri 
sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi 
konusu ile ilgili talimatın bizzat Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini 
kaydederek sonbahar aylarında çıkarılacak 
olan torba yasada yıpranma payının yer al-
masını beklediklerini ifade etti.

İsrail’in Gazze saldırısını lanetleyen 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 

öldürülen Müslüman olunca 
hele ki bu katliamları İsrail 
gerçekleştiriyorsa, batı dün-
yasının bu duruma sessiz kal-
dığını belirterek, bu duruma 
karşı başta Türkiye olmak 
üzere İslam Dünyası’nın tep-
ki vermesi gerektiğini ifade 
etti.

Adana Sağlık-Sen Şube 

Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar prog-
ramına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş’in yanı sıra Sağlık-Sen Genel Başkan 
Yardımcıları Kemal Çırak ve Mutlu Kaya, 
Adana Şube Başkanı Recep Kurum ve yö-
netim kurulu üyeleri, Memur-Sen Adana İl 
Başkanı Muhammet Erdoğan, Mersin, Ha-
tay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, 
Niğde Şube Başkanları, Adana İl Sağlık Mü-
dürü Dr. Ahmet Özer, Halk Sağlığı Müdü-
rü Dr. Alper Acil, Adana Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Kemal Kiraz, 
hastane yöneticileri, iş yeri temsilcilerimiz ve 
sağlık çalışanları katıldı.

İslam Coğrafyasının Ümidi Türkiye

Sağlık-Sen Bursa Şubesi’nin iftar prog-
ramı da, Genel Başkan Metin Memiş’in yanı 
sıra, Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, 
Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Örnek, 
Kemal Çırak, Şube Başkanı Gökhan Yünkül, 
şube yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda da-
vetlinin katılımıyla yapıldı. 

Burada konuşan Me-
tin Memiş, Türkiye’nin en 
büyük sivil toplum hareke-
ti olarak bölgede yaşanan 
olaylara sessiz ve tepkisiz 
kalamayacaklarını belirtti. 
Memiş, “Bugün Somali’de, 
Telafer’de, Musul’da, 
Kerkük’te, Gazze’de ve 
Müslümanların yardıma 

ihtiyacı olduğu diğer bölgelerimizden gelen 
çağrılara Memur-Sen olarak bugüne kadar 
asla kulaklarımızı kapatmadık ve onların ya-
nında olduk. Zalim İsrail’in zulmü altında 
ezilen Filistin halkının da beklentisi ve ümi-
di Türkiye’dir. Yalnız Filistin halkının değil, 
tüm İslam coğrafyasının ümidi Türkiye’dir. 
Osmanlı’nın torunları olarak Türk halkının, 
o bölgelerde yardım bekleyen Müslümanlara 
yardımlarını devam ettirmesi gerektiğini ifa-
de eden Genel Başkan Metin Memiş, basının 
ve kamuoyunun bu noktada duyarlı hareket 
etmesi gerektiğini ifade etti.

Memiş, “Görüyoruz ki Türkiye üzerin-
de de oyunlar oynanmak istenmekte, içeriden 
ve dışarıdan müdahalelerle milletin iradesi 
zaptu rapt altına alınmaya çalışılmaktadır. 17 
ve 25 Aralık darbe süreçleri Türkiye için dö-
nüm noktası olmuştur. Memur-Sen ve Sağlık-
Sen olarak bu süreçlerde bundan önce tüm 
darbe girişimlerinde olduğu gibi tavrımızı net 
bir şekilde ortaya koyarak her türlü paralel, 
sinsi ve derin yapılara karşı durduk, durmaya 
da devam edeceğiz. Önümüzde Cumhurbaş-
kanlığı seçimi var, millet ilk defa Cumhurbaş-
kanını seçecek bizlerde bu süreçte nasıl bir 
Cumhurbaşkanı istiyoruz bunu deklare ettik. 
Memur-Sen’in istediği Cumhurbaşkanı, mil-
letin değerleri ile barışık olmalıdır.  Demokra-
tik olmalıdır. Bölgesine duyarsız olmamalıdır. 
Filistin’de vaya herhangi bir coğrafyadaki 
haksızlığa işgale, zulme bikayıt kalmamalıdır. 
Türkiye’nin sürdürdüğü çözüm sürecine sa-
hip çıkmalı ve 77 milyon vatandaşın birlikte 
huzur içinde yaşamasının garantisi olmalıdır.  
Cumhurbaşkanı, cumhuruna yabancı olma-
malı, birliğin, dirliğin teminatı olmalıdır” 
dedi.

Maden Şehitleri İçin           
Soma’da Buluştuk

Sağlık-Sen, Soma’da maden 
kazasında hayatını kaybeden ma-
dencilerin ailelerini unutmadı. 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Genel Merkez Yöneticileri, 
Manisa Şube Yönetimi ve sağlık ça-
lışanları ile birlikte Soma’daki acılı 
ailelerin üzüntülerine ortak olmak 
ve onlara destek vermek amacıyla 
iftarı şehit madencilerin yakınlarıy-
la yaptı. 

İftar programı öncesi şehit ma-
dencilerin mezarlarını ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve berabe-
rindekiler, şehit madencileri için Kuran’ı Kerim okuttu.

Maden kazasında şehit olan İdris Arslan’ın ailesini beraberindeki heyetle ziyaret 
eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, yaşanan olayın acı bir durum olduğunu 
belirterek TBMM’de konu ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam ettiğini ve bunun-
la birlikte hukuki sürecin de ilerlediğini kaydetti. Yaşanan olayda ihmali olanların en 
kısa sürede cezalandırılması gerektiğini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, Sağlık-Sen olarak yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Batman, Şanlıurfa, Şırnak 
ve Van’da İftar Programları 
Gerçekleştirildi

Batman, Şanlıurfa, Şırnak 
ve Van Şube Başkanlıklarımız 
tarafından düzenlene iftar prog-
ramları gerçekleştirildi. Prog-
ramlara Sağlık-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Abdulaziz Aslan, 
Batman Şube Başkanı Zahir 
Seven, Şanlıurfa Şube Başkanı 
Zeki Ademoğlu, Şırnak Şube 
Başkanı Gıyasettin Uçaş, Van 
Şube Başkanı Hikmet Bilgin, 

şube yönetim kurulu üyeleri, çevre illerden gelen şube başkanları ve sağlık çalışanları 
katıldı. İftar programlarında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz 
Aslan Sağlık-Sen’in 206 bin üyesiyle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendi-
kası olduğunu ifade ederek, sağlık çalışanlarının üyelik için attıkları imzaların sıradan 
bir imza olmadığını, bu imzanın kendilerine verilen bir emanet olduğunu söyledi. Bu 
emanetin öneminin farkında olduklarını kaydeden Aslan, kamu çalışanları adına sendi-
kal ekonomik ve özlük hakları noktasındaki kazanımların yanı sıra, vizyon sendikacılığı 
anlayışıyla sağlık çalışanlarının eğitim düzeylerini yükseltmeye yardımcı olmak, sosyal 
faaliyetler konusunda projeler ortaya sunmak gibi çalışmalar da yaptıklarını belirtti. 

GENEL BAŞKAN 
MEMİŞ, ŞUBE İFTAR 
PROGRAMLARINA KATILDI
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Sağlık-Sen Ebeler, 
Hemşireler ve Anneler Günü, 
‘Sağlık Çalışanları Büyük Tür-
kiye Buluşması’ 10 Ağustos’ta 
Cumhurbaşkanı Seçilen Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Sağlık Bakanı Mehmet Müez-
zinoğlu, Sağlık Bakanlığı Ba-
kan Yardımcısı Agah Kafkas, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Halil Etyemez, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Sağlık-Sen Onursal 
Başkanı, Ak Parti Şanlıurfa 
Milletvekili Mahmut Kaçar, 
Ak Parti Manisa Milletvekili 
Muzaffer Yurttaş, Ak Parti Adı-
yaman Milletvekili Murtaza 
Yetiş, Devlet Personel Başkanı 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun 
yanı sıra çok sayıda davetlinin 
katılımı ile yapıldı.

MEMİŞ, SAĞLIKÇILARIN 
TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

12 yıldır Türkiye’de sağ-
lık alanında önemli değişimler 
yaşandığını ve bu süreçte hasta 
memnuniyetinin yüzde 39’lar-
dan yüzde 76’lara çıkığını ifade 
eden Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, sağlıkta dönüşü-
mün başarıya ulaşmasında ebe 
ve hemşirelerin önemli payı ol-
duğunu ifade etti.

Tükiye’de ebe ve hemşi-
relerin Avrupa’daki meslektaş-
larına oranla 3 kat fazla çalış-

tığını ifade eden Genel Başkan 
Memiş, ayda ortalama 8 gün 
nöbet tutan, zaman zaman 
şiddete maruz kalan, yoğun iş 
temposundan dolayı ailelerin-
den ve sosyal yaşamlarından 
uzak kalan ebe ve hemşirelerin 
tüm bu olumsuzluklara rağmen 
millete hizmet etme noktasında 
var güçleri ile mücadele etmeye 
devam ettiklerini kaydetti.

Yıpranma Payı, Ek Ödeme Gibi 
Talepler Karşılığını Bulmalı

Sağlık çalışanlarının hiz-
met sunumlarında önemli 
oranda tükenmişlik yaşadıkla-
rını belirten Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş “Bir 
kaza oluyor, olay yerine sağlık 
çalışanı, gazeteci, itfaiyeci, jan-
darma ve polis geliyor. Bu mes-
lek gruplarından sağlık çalışanı 
hariç hepsi yıpranma payı alı-
yor ancak 7/24 hizmet veren 
sağlık çalışanı bu haktan ya-
rarlanamıyor. Sağlık çalışanları 
sizden yıpranma payı noktasın-
da destek bekliyor” dedi.

Sağlık çalışanlarının döner 
sermaye kaynağından ek öde-
me aldıkları gerekesiyle, çifte 
vergi vermek zorunda kaldığını 
ifade eden bu vergi mağduriye-
tinin giderilmesi ve sağlık çalı-
şanlarının gelecek kaygısı duy-
mamaları için ek ödemelerinin 
emekliliğe yansıtılmasını istedi.

Sağlık-Sen olarak eğitimi 

önemseyen bir sendika ol-
duklarını ve bu kapsamda 5 bin 
sağlık çalışanının sağlık yöne-
timi konusunda yüksek lisans 
yapmasına öncülük ettiklerini 
belirten Memiş, bu kapsamın 
dışında kalan 100 bin sağlık 
çalışanının lisans tamamla-
masına ilişkin de başbakan 
Erdoğan’dan destek bekledikle-
rini ifade etti.

Başbakan Erdoğan’ın ka-
muda görevli 200 bini aşkın 
sözleşmelinin kadro sözünü 
Memur-Sen Genel Kurulu’nda 
verdiğini ifade eden Memiş, 
“Sağlık hizmetlerinde görev 
yapan 660 vekil ebe hemşire, 
3 bin civarında kamu persone-
li olmayan aile sağlığı merkezi 
çalışanı ve görevde yükselme 
sınavını kazanan ancak yeter-
li kadro olmadığı için atama-
sı yapılmayan 2351 kişiye ve 
4/C’lilere de kadro verilmesini 
talep ediyoruz” dedi.

Sağlık-Sen’in hizmet sen-
dikacılığı anlayışıyla milleti 
temsil eden, aldanmayan ve 
aldatmayan bir sendikacılığın 
mücadelesini verdiğini ifade 
eden Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, demokrasi sınav-
ları ve vesayetin deşifre edilmesi 
süreçlerine bakıldığında bunun 
açıkça görüleceğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır devam 
eden ve Türkiye’nin başına 

bela olan terörün sonlandı-
rılması ve çözüm sürecini il il 
gezerek Memur-Sen ve Sağlık-
Sen teşkilatına anlattıklarını be-
lirten Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, çözüm sürecinin 
aynı kararlılıkla devam etme-
sini ve Türkiye’nin bölgesinde 
ve dünyada lider ülke idealine 
Sağlık-Sen ailesi olarak sonuna 
kadar destek vereceklerini söy-
ledi.

Türkiye’nin demokratik-
leşme yolunda attığı adımlar-
dan olan ve Türkiye tarihinde 
kara bir leke olarak yer alan ba-
şörtüsü yasağının tarihin karan-
lık dehlizlerinde yerini aldığını 
ifade eden Genel Başkan Metin 
Memiş, Memur-Sen teşkilatı-
nın topladığı 12.3 milyon imza 
ile bu sürecin en büyük destek-
çisi olduğunu belirtti. 

Memiş:  Emek ve Ekmek 
Düşmanlarının Karşısında 
Olduk

Güçlü bir Türkiye iste-
meyen iç ve küresel aktörle-
rin Gezi eylemleri, 17 ve 25 
Aralık operasyonları ve son 
olarak 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Bayramı’nı Taksim 
Meydanı’nda kutlama planları 
yaparak yeni bir kaos ortama 
yaratmaya çalıştıklarını ifade 
eden Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş “Malum konfe-
derasyon ve sendikalar 2010 

Sağlık-Sen’den Coşkulu ‘Sağlık Çalışanları Buluşması’
Sağlık-Sen tarafından Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü kapsamında düzenlenen Sağlık Çalışanları Türkiye Buluşması, 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Seçilen Başbakan Erdoğan tarafından verilen müjdelerle coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
Başbakan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına yıpranma 
payı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması ve 
sözleşmelilere kadro verilmesi gibi taleplerini iletti.
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Sağlık-Sen’den Coşkulu ‘Sağlık Çalışanları Buluşması’
Sağlık-Sen tarafından Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü kapsamında düzenlenen Sağlık Çalışanları Türkiye Buluşması, 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Seçilen Başbakan Erdoğan tarafından verilen müjdelerle coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun 

konuşmalarından sonra kürsüye çıkan Erdoğan, 
Sağlık-Sen’in talep ettiği konulara yönelik müjdeler 

verdi. Erdoğan, sağlık çalışanlarının 2 yıllık ön 
lisans eğitiminin 4 yıla tamamlanmasının önünün 
açılacağını belirtirken, yine sağlık çalışanlarının 5 

yıllık hizmetine, 1 yıl yıpranma hakkı verilmesi için 
yasal düzenleme yapılacağını söyledi.

ve 2011 yıllarında Taksim’de 
gerçekleştirilen 1 Mayıs’ın bay-
ram havası içinde kutlandığı-
nı söylüyorlar. Oysa ki o gün 
Taksim’de yapılan kutlamada, 
karşı mahallenin ideolojik he-
saplaşmaları sahneye yansıdı ve 
çıkan olaylarda Onursal Genel 
Başkanımız, Ak Parti Şanlıurfa 
Milletvekili Mahmut Kaçar’ın 
kolu kırıldı. Bir sonraki yıl ise, 
bizim bütün iyi niyetimize rağ-
men, karşı mahalle rol çalma, 
tribünlere oynama derdine düş-
tü. Biz bir kez daha anladık ki 
bunların derdi emek ve ekmek 
mücadelesi değil. Bunun üzeri-
ne Memur-Sen ailesi olarak 1 
Mayıs’ın bayram gibi nasıl kut-
lanacağını ve hak arama mü-
cadelesinin nasıl verildiğini ilk 
olarak 2012 yılında Hak-İş’le 
birlikte Tandoğan’da, 2013’de 
Çanakkale’de ve bu yıl ise 
Diyarbakır’da gösterdik” dedi.

Bu ülkenin içinde ve dışın-
daki her türlü paralel ve dikey 
yapılanmaya karşı olduklarını 
ifade eden Genel Başkan Me-
miş, Sağlık-Sen teşkilatı olarak 
yargı vesayetine, medya vesaye-
tine, paralel vesayete ve küresel 
vesayete karşı durarak her za-
man millet iradesinin yanında 
olacaklarını belirtti.

ERDOĞAN TALEPLERE    
‘EVET’ DEDİ

Daha sonra kürsüye gelen 

Erdoğan, sağlık çalışanlarına 
bir çok müjde verdi. Lisans ta-
mamlama konusunda Sağlık 
Bakanı’na talimat veren Baş-
bakan Erdoğan, sağlık çalışan-
larının 5 yıllık hizmetine 1 yıl 
yıpranma payı için de gerekli 
çalışmaların yapılmasını iste-
di. Başbakan, kreş isteğine de 
olumlu cevap verdi.

 Açılışta konuşan Sağlık-
Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, sağlık çalışanlarının 
taleplerini dile getirdi. Sağlık 
çalışanlarının yıpranma payı, 
ek ödemelerin emekliliğe yan-
sıtılması, vekil ebe hemşireler, 
kamu personeli olmayan aile 
sağlığı çalışanları, 4/C’liler ve 
görevde yükselme sınavını ka-
zanmasına karşın kadrosuzluk 
sebebiyle atanamayan 2351 ki-
şiye de kadro talep etti.

 Sağlık Çalışanlarına 3 Müjde

Recep Tayyip Erdoğan 
sağlık çalışanlarına 3 müj-
de verdi. Başbakan Erdoğan; 
sağlık çalışanlarının 2 yıllık 
ön lisans eğitiminin 4 yıla ta-
mamlanmasının önünün açıl-
ması için Sağlık Bakanına tali-
mat verdi. Sağlık çalışanlarının 
talepleri arasında yer alan, 
yıpranma payı konusunda da 
çalışma başlatılacağını açıkla-
yan Erdoğan, sağlık çalışanla-
rına 5 yıllık hizmet karşılığında 
1 yıl yıpranma hakkı verilmesi 

konusunda, çalışma yapılması 
için Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik’e talimat 
verdi. Başbakan Erdoğan sağlık 
çalışanlarının çocuklarına kreş 
hizmeti verilebilmesi için de 
bir çalışma yapacaklarını müj-
deledi. Başbakan Erdoğan, her 
hastanede kreş açılması için ça-
lışma yapılmasını da istedi.

Erdoğan: Sizler Umudun 
Adısınız

İnsan hayatı için, hayatı 
kurtarmak için, hastalıklara şifa 
bulmak için mücadele edenle-
rin kutsal bir görev ifa ettikleri-
ni belirten Başbakan Erdoğan, 
"Onun için sizlerin yeri çok 
farklı. Ne büyük zorluklar yaşa-
dığınız biliyoruz. Ulaşılmazla-
ra ulaştığınızı, uzak demeden, 
ücra demeden, ihtiyacı olanla-
ra nasıl el uzattığınızı biliyoruz. 
O çilelere rağmen, insanların 
en güzel anılarına tanıklık etti-
ğinizi biliyoruz. Bebekler dün-
yaya geldiğinde annelerinden 
önce sizleri görüyor. Ameliyatla 
dünyaya yeniden gelmiş gibi 
uyanan, hastalar önce sizleri 
görüyor. En zor anlarında bir 
şefkat bekleyen yaralı önce sizi 
görüyor" dedi.

2007 yılında lisansüstü 
eğitim alan hemşirelere, uz-
man hemşire yolunu açtıklarını 
anımsatan Başbakan Erdoğan, 
2010 yılında yayımlanan hem-

şirelik yönetmeliği ile hemşi-
relerin görevi, yetki ve sorum-
luluklarını deha belirgin hale 
getirdiklerini söyledi.

Hastanelerde Rehin Kalmak Yok

AK Parti hükümeti öncesi, 
röntgen için 6-7 ay sonrasına 
gün verildiğini hatırlatan Er-
doğan, “Bu Afrika ülkelerinde 
yoktu. Bunların hepsi geride 
kaldı. Sağlık hizmet almak 
adeta insanımız için çileydi. 
Belediye başkanlığı dönemim-
de rehine kurtardığım günleri 
hatırlıyorum. Bu ülkede bun-
ları yaşadık. Türkiye'de yıllarca 
hastane kapılarındaki dramlar 
manşetlere yürek parçalayıcı 
haberler okundu. Allah'a şükür 
bizler bu tabloyu değiştirdik” 
dedi.

 Sizin Yaptığınız Bir Aşk

Erdoğan “Sizin verdiğiniz, 
hizmetin bedeli olmaz. Şunu 
bilin, sizinki bir aşktır, çünkü 
bu iş öyle kolay kolay yapılmaz. 
Ama bir sevdan olunca yapılır” 
dedi. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye'yi eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet temeli 
üzerinde yükselteceklerini söy-
ledi. Artık boynum bükük has-
tane kapılarından insanların 
dönmesini görmek istemedik-
lerini belirten Erdoğan, Sağlık 
alanında eksiklerin olduğunu 
ve bunların aşılacağını kaydetti. 
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Gündoğdu’dan Teşkilata 
Teşekkür

Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, “Merhum 
Genel Başkanımız Akif  İnan’ın 
sorumlu sendikacılık anlayışıyla 
halkın sağlığını korumayı da şiar 
edinen, millet iradesini de koru-
mayı esas görevi sayan, dünya 
mazlumlarına sahip çıkmayı da 
insanlık ve ümmet sorumluluğu 
gören bu teşkilatın Genel Baş-
kanı olduğum için Allah’a hamd 
ediyorum,  hepinize yürekten te-

şekkür ediyorum” 
dedi. 

Yeni Anayasa 
İstiyoruz

K o n u ş m a -
sında Yeni bir 
Anayasa talep 
eden Gündoğdu, 
“Memur-Sen ola-
rak biz her türlü 

paralel yapıya ve yargı vesayetine 
karşıyız. Son demokratikleşme 
paketiyle en az yüzde 70’in öte-
ki değil beriki olduğu güzel tablo 
ile karşı karşıyayız. Bütün vatan-
daşları eşit kabul eden,  çağdaş 
devlete geçiş için acilen Yeni bir 
Anayasa istiyoruz” diye konuştu.  

Gündoğdu’dan Genç Memur-Sen 
Vurgusu 

Programda gençliğin sorun-
larına da kısaca değinen Gün-
doğdu, “Artık gençliğin alkol kul-
lanıp kullanmadığını değil, çağın 
Müslüman’ını konuşmamız, 

Genç Memur-Sen’in faaliyetle-
rini hayata geçirmemiz lazım” 
dedi.  

Başbakan Erdoğan’a Sesleniş 

Konuşmasında programa 
katılan Başbakan Erdoğan’a 
seslenen Gündoğdu, “Sayın 
Başbakan’ım ‘Memur-Sen Tür-
kiye Buluşmamız’da KPDK’daki 
taleplerimizi haykırmıştık. Siz de 
ÇSGB Bakanına talimat vere-
rek bu konuları çalışın demişti-
niz. Yoğun seçim atmosferinden 
geçtiniz. Sayın Başbakanım, si-
zin çalışın dediğiniz disiplin affı, 
30 yıllık sürenin 35 yıla çıkma-
sı, 1 derece, üniversiteli işçiler, 
4C’lilere kadro, akademisyenle-
rin beklediği zam, öğretmen ata-
maları, vekil ebe ve hemşirelerin 
kadroya geçirilmesi gibi konu-
lar yeni bir talimatınızı bekliyor. 
Sağlıkta dönüşüm tamam. Şimdi 
bölüşüm vakti. Yıpranma payı 
ve ek ödeme taleplerimiz dikkate 
alınmalı” diye konuştu.

Programda daha sonra Sağlık-Sen tarafından 
belirlenen Yılın Annesi, Yılın Hemşiresi ve Yılın 
Ebesi’ne ödülleri Başbakan Erdoğan tarafından ve-
rildi.

Yılın Annesi ödülü, birince derece bakmakla yü-
kümlü engelli yakını bulunanların, bu yakınlarının 
bakımı için izin verilmesi ve nöbet tutturulmaması 
kazanımına katkısından dolayı Ayşe Topçu Aslan’a, 

Özkan: Yıpranma Payı İstiyoruz

Programda hemşireler 
adına bir konuşma yapan Şe-
nay Özkan ise, sağlıkta yaşa-
nan dönüşümde, sağlık çalı-
şanlarının yoğun ve özverili 
çalışmasına vurgu yaptı. Öz-
kan, yıpranma payı, kreş iste-
ği gibi talepleri dile getirirken, 
başörtüsü yasağının kaldırıl-
masından dolayı da Başbakan 
Erdoğan’a teşekkür etti.
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Müezzinoğlu: OECD 
Ülkelerindeki Memnuniyeti 
Yakaladık

Sağlık Bakanı Müez-
zinoğlu ise konuşmasında, 
Türkiye'nin sağlıkta son 12 
yılda önemli bir dönüşüme 
imza attığını belirterek, "Hem 
hekim yetersizliği, hem hem-
şire yetersizliği, hem finans-
mana baktığımızda OECD'ye 
göre üçte bir oranında geride-

yiz ama onla-
rın yakaladığı 
memnuniyeti 
yakalamış du-
rumdayız. Biz 
rahmet ve bereket medeniyeti 
mensuplarıyız. Gece-gündüz 
demeden medeniyetimizin 
gereklerini yapmış olmanın 
karşılığıdır. Son 12 yılda yaka-
ladığımız bu başarılı vizyonu 
2023 yılında yeni vizyonlar-

la, sağlık camiasıyla birlikte, 
Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde inşal-
lah yeni bir vizyona taşıyaca-
ğız" diye konuştu.

verilirken, Yılın Hemşiresi Ödülü, yeni doğan hem-
şirelik bakım standartlarının belirlenmesine yönelik 
yapmış olduğu başarılı çalışmalarını kitaplaştırarak 
meslektaşlarının istifadesine sunan Berin Ateş’e, Yı-
lın Ebesi Ödülü ise, hastalarına yönelik yaptığı kan-
ser taramasıyla erken teşhisle birçok kişinin haya-
tının kurtulmasına vesile olan Keziban Bozdemir’e 
verildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş günün 
anısına Başbakan Erdoğan’a, Ayet-el Kürsi 

işlenmiş bir tablo akdim etti.
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Sendikamızın Kurum 
İdari Kurul toplantılarında 
gündeme getirdiği banka 
promosyonları mağduriyeti 
Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu tarafından yayın-
lanan genelge ile son buldu. 
Genelgeye göre kurumlar ile 
bankalar arasında imzala-
nacak promosyon sözleşme-
sinde, sözleşmeden sonra işe 
başlayan personelin de pro-
mosyondan yararlanmasına 
dair hüküm olacak ve per-
soneller promosyon almaya 
hak kazanacaktır.

Promosyon anlaşmasın-
dan sonra göreve başlayan 

ve dava açarak mahkeme-
den kendilerine promosyon 
ödemesine hükmedilen 
personellerin ödemeleri ise 
döner sermaye bütçesinden 
yapılacaktır. Kamu Hastane-
leri Kurumu’nun yayınladığı 
genelgeden sonra promos-
yonlar ile ilgili açılacak dava-
ların kurum aleyhine sonuç-
lanması halinde genelgenin 
hükümlerine aykırı sözleşme 
imzalayan komisyon üyele-
ri sorumlu tutularak oluşan 
zarar kendilerinden tahsil 
edecektir.

Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Metin Memiş konu ile 

ilgili yaptığı değerlendirme-
de banka promosyonları ile 
ilgili Sağlık-Sen’in çalışanlar 
adına açtığı davaların olum-
lu sonuçlanmasına rağmen 
çalışanlara ödeme yapılma-
dığını belirterek yayınlanan 
genelge ile bu mağduriyetin 
giderildiğini belirtti. Sağlık-
Sen olarak Kurum İdari Ku-
rul toplantıları ve bakanlık 
bürokratları ile yapılan gö-
rüşmelerde promosyonlar ile 
ilgili mağduriyetleri günde-
me getirdiklerini kaydeden 
Memiş, konun çözüme ka-
vuşturulmasını memnuniyet-
le karşıladıklarını ifade etti.

Çocukları PKK tarafından 
alıkonulan Diyarbakırlı anneler, 
Ankara'da Memur-Sen tarafın-
dan ağırlandı. Acılı annelerin 
çocuklarına kavuşma umudunu 
dile getirdiği Memur-Sen ziya-
reti duygu yüklü anlara sahne 
olurken, programı izleyenlerin 
gözyaşlarını tutamadıkları gö-
rüldü. Birçok TV kanalının da 
canlı olarak yayınladığı ziyarette, 
PKK tarafından alıkonulan ço-
cuklarının geri getirilmesi konu-
sunda annelerin kararlı tutumları 
dikkat çekti.  

 Gündoğdu: Hem İnsani Hem 
Vicdani Büyük Bir Mücadele 
Örneği

Diyarbakırlı anneleri ağırla-
yan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, "Çocukları-
nın alı koyulmasına isyan eden 
ve "çocuklarımı istiyorum" diye 
yola çıkan kardeşlerimizin bir 
aydan beri Diyarbakır da yap-
tığı insani, vicdani, büyük bir 
mücadele örneği var. Bugün de 
Ankara’ya geldiler. Burada Sivil 
Toplum Örgütlerini ve siyasi par-
tileri ziyaret ederek çocuklarının 
alı koyulması taleplerini haykıra-
caklar. Memur-Sen ailesi olarak 
kurulduğumuz 1992 yılından bu 
güne, hep insan ve hak merkezli 

mücadeleyi önemsedik. Resmi 
yasaya göre Diyarbakırlı kar-
deşlerimizin şu anda bulunduğu 
durum bizim alanımızın dışın-
da ama gönül yasamızın tam 
merkezinde bulunmaktadır. Biz 
Memur-Sen olarak eğitimciyiz, 
sağlıkçıyız. 11 hizmet kolunun 
tamamında yetkiliyiz. Biz insan 
odaklı sendikacılık yapıyoruz. 
Burada “Çocuklarımızı istiyo-
ruz” şeklinde bir haykırış var. Bu 
haykırışa aracılık yapmak, ev sa-
hipliği yapmak ve bu sesi kamu-
oyuna duyurmak bizim için bir 
sorumluluktur. Bundan kaçma 
şansımızın olmadığını, inancımı-
zın da buna müsaade etmediğini 
dile getirmek istiyorum" dedi.   

 Sessiz Kalanlara Sert Tepki
"Çocuklarımızın yeri dağ 

değil, analarının kucağıdır, yanı-
dır, okuldur" diyen Gündoğdu, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
"Hiç bir çocuğumuzun ellerinde 
silah görmek istemiyoruz. Elle-
rinde kitap, defter ve bilgisayar 
görmek istiyoruz. Okullarından 
karnesini almış, kurslarına gider-
ken görmek istiyoruz. Bu durum 
analarının çocuklarını bugünlere 
getirirken verdiği emeğin gerek-
tirdiği bir durumdur. Elbette bu 
ülkede ve dünyada farklı olaylar 

oldu. İçeride ve dışarıda gezi-
cilere sahip çıkanlar yüzlerce 
çocuğun alı koyulmasına hiç ses 
çıkarmıyorlar. Bu durum bizi 
üzüyor. Molotof  kokteyli ve taş 
attı diye gözaltına alınan çocuk-
lar için açlık grevi başlatanlar 
Diyarbakır’da dağa kaçırılan 
çocukları hiç görmüyorlar. Dün 
28 Şubat kesintisiz eğitim da-
yatması, kesintili hale getirilir-
ken zorunlu eğitim artırılmasına 
rağmen çocuk işçiler, çocuk ge-
linler olacak diye karşı koyanlar 
Diyarbakır’da dağa kaçırılan 
çocuklara hiç ses çıkarmıyorlar. 
Boka Haram örgütü 200 çocuğu 
kaçırınca, Obama’nın eşi dâhil 
Dünya ayağa kalkmıştı. Aynı 
çevreler ne yazık ki şu an susu-
yor. Terör örgütlerinin dinine, 

inancına bakıp da mı susuyorlar, 
sorusunu sormamız gerekiyor. 
Terör örgütlerinin ismi ne olur-
sa olsun, adı terör örgütüdür. 
Tamamının yaptıklarına karşı 
çıkmamız lazım. Buradan spor-
cu, sanatçı, bürokrat, sendikacı, 
yazar, sivil toplumcu, gazeteci 
annelere çağrıda bulunuyorum: 
Köşelerinden, bulundukları ku-
rumlardan daha çok ses çıkarsın-
lar. Yüreklerini empati yaparak 
yeniden gözden geçirmelerini 
tavsiye ediyorum.

 Başta iktidar partisi olmak 
üzere tüm siyasi partileri anala-
rımızın bu haklı haykırışlarının 
bitmesi ve çocuklarının anaları-
nın yanında olması için göreve 
davet ediyorum."

 Acılı Anneler:                 
Hayallerimizi Çaldılar

Ziyarette konuşan acılı an-
neler, PKK tarafından çocukla-
rının geleceklerinin çalındığını 
dile getirerek, "Ağlamaktan göz 
yaşlarımız kurudu. Bizim hayal-
lerimiz, çocuklarımızın geleceği 
çalındı. Yaşıtları okul sıralarında 
okurken, çocuklarımız küçücük 
yaşta dağlara sürüklendi. Biz de 
isterdik ki çocuklarımızın karne-
lerini görmek ve onların sevinci 
ile mutlu olmak. Acımız büyük. 
Biz ağlıyoruz, Allah hiç bir anne-
yi ağlatmasın. Herkesten çocuk-
larımıza kavuşmak için sorum-
luluk bekliyoruz. Bizi Ankara'da 
misafir eden ve ilk günden itiba-
ren yanımızda duran Memur-
Sen ailesine yürekten teşekkür 
ediyoruz" dediler.

Diyarbakırlı Annelerden Memur-Sen’e Ziyaret
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Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı ve 
Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Metin Memiş, Sağlık-
Sen Samsun Şubesi'nin 4. 
Olağan Genel Kurulu’na 
katıldı. Büyükşehir Be-
lediyesi Atakum Kültür 
Merkezi'nde yapılan kong-
rede mevcut şube başkanı 
İlhan Öksüz yeniden seçil-
di.

Genel Kurul öncesi 
bir konuşma yapan Me-
miş, çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Sağlık-Sen’in şu 
anda, ‘Sağlık okur-yazarlı-
ğı’ projesini tamamladığını 
belirten Metin Memiş, ya-
pılan çalışma sonrası orta-
ya çıkan sonuçların uygu-
lanmasıyla sağlıkta bilinçli 
toplum oluşturup, çalışan-
ların iş yükünün azaltılaca-
ğını söyledi.  

Önemli Bir Kazanım

Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, so-
runlara çözüm bulan, in-
sanların derdini dinleyen, 
gönüllerini fetheden sendi-
kal anlayışa  yöneldiklerini 
belirterek, "206 bin üyesi 
bulunan bir sendikayız. 
Kamu çalışanlarının so-
runlarını her platformda 
anlatmaya ve çözüm bul-
maya devam edeceğiz. 
Kamu çalışanlarının hak 
ettiğini alabilmesi için bu 
mücadeleye devam ede-
ceğiz. Sağlık çalışanları-
na şiddet uygulayanların 
tutuklu yargılanması gibi 
bir kazanım elde ettik. Bu 
sadece sağlık çalışanları 
için geçerlidir. 4 bin arka-
daşımızın huzurunda Baş-
bakanımızdan sağlık çalı-
şanlarına yıpranma payı 
istedik. Sayın Başbaka-
nımız talimatlarını verdi, 
sağlık çalışanlarımıza ha-
yırlı uğurlu olsun. Kendi-

leri de sağlık çalışanı olan 
bürokratlar anlamadı bizi, 
Başbakanımız anladı ve 
yıpranma payını verdi. Bi-
zim amacımız bütün sağlık 
çalışanlarının bundan ya-
rarlanmasıydı. Bunun için 
mücadelemiz devam edi-
yor. Yıpranma payı 5 yıla 
1 yıl olarak verilecek. Bu 
zamana kadar çalışanlara 
da verilecek. Bunun önem-
li bir kazanım olduğunu 
düşünüyoruz" dedi.

Hastalar Bilinçlenecek

Aile hekimliğinin, 
koruyucu hekimlik için 
önemli bir uygulama oldu-
ğunu ifade eden Memiş, 

"İyi niyetlerle kurul-
du. Ancak sayı yeterli de-
ğil. Bu sorunun çözümü 
bilinçli toplum yetiştir-
mektir. Bir vatandaş ne 
zaman hastaneye gelmeli, 
ne zaman ilaç kullanmalı, 
hangi şartlarda, ne şart-
larda sağlık hizmetleri al-
ması gerektiğini bilmelidir. 
Bizim yaptığımız Sağlık 
okur-yazarlığı çalışmasının 
amacı budur. Bu çalışma 
ile ülkemizin Sağlık okur-
yazarlığı haritasını çıkara-
cağız. Biz de öncelikle sür-
dürülebilir sağlığı sağlamış 
olacağız. Bilinçli hasta ile 
hasta sayısını düşürerek, 
iş yükünü azaltacağız, bi-
linçli toplum oluşturarak, 
sağlık çalışanlarına nasıl 
davranacağını anlatarak, 
sağlıktaki şiddeti önlemiş 
olacağız. Türkiye'de uzun 
yıllar konuşulacak bu araş-
tırmamız, bizim akademik 
ve bilimsel çözüm odaklı, 
sendikal anlayışımızı orta-
ya koyan bir çalışma oldu. 
Önümüzdeki günlerde 
bunu kamuoyu ile paylaşa-
cağız" diye konuştu. 

Genel Başkan Metin Memiş Samsun  
ve Trabzon Şubeleri’nin Genel Kurul 
Toplantılarına Katıldı.

Şubelerimizde Genel Kurul Coşkusu

Genel Kurul Sonrası Samsun Şube Başkanlığı'na yeniden 
seçilen İlhan Öksüz ise bugüne kadar yaptıkları hizmetleri arttıra-
rak sürdüreceklerini söyledi. Sağlık-Sen Samsun Şubesi'nin yeni 
yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İlhan Öksüz, Hüseyin Erto-
sun, Kemal Soylu, Cihan Altuncu, Hasan Turan, Cevdet Yıldırım 
ve Mustafa Güler. 
İzmir, Çorum, Trabzon ve Kırıkkale Şubeleri de                              
Genel Kurullarını Tamamladı

Samsun Şubesi’nin yanı sıra, Trabzon Şubemiz 3. Olağan 
Genel  Kurulunu yaparken,  İzmir ve Çorum Başkanlıklarımı-
zın 4. Olağan Kongrelerini gerçekleştirdi. Kırıkkale Şubesi ise 5. 
Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği toplantı salonunda 
yapılan seçimlerde Op. Dr. Recep Atçı delegelerden aldığı 99 oyla 
yeniden şube başkanlığına seçildi. Kongrede oy kullanan delege 
yapısının tüm üyeleri kapsadığını ve İzmir’de Sağlık-Sen’in örgüt-
lü olduğu tüm kurumları temsil eder nitelikte olduğunu kaydeden 
Atçı, tüm üyelere gösterdikleri katılım nedeniyle teşekkür etti. Se-
çimler sonucunda delegelerin teveccühü ile yeniden başkan seçil-
diğini belirten Atçı, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Çorum Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen Çorum Şube Başkanlığımız 4. Olağan Kongresi’nde 
ise Ahmet Saatçi 99 oy alarak yeniden şube başkanlığına seçildi. 
Şube Başkanı Saatçi: “Kongrede destekleriyle bizlere ikinci defa 
bu göreve layık gören üyelerimize, delegelerimize teşekkür edi-
yorum” dedi.

Trabzon Şube Başkanlığımızın Genel Kuruluna Genel Baş-
kanımız Metin Memiş’in yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Se-
mih Durmuş ve Kemal Çırak da katıldı. Yapılan seçim sonrasında 
mevcut başkan İdris Baykan güven tazelerken Yönetim Kurulu ise 
şu isimlerden oluştu; İdris Baykan, İdris Aydın, Çetin Köse, Sel-
man Demir , Ali Çakır, Sebahattin Okurer, Leyla Bozkurt.

Öte yandan Kırıkkale Şubemizin Genel Kuruluna, Genel Baş-
kan Yardımcıları Kemal Çırak, Mutlu Kaya, Abdülaziz Aslan, sağ-
lık kurum ve kuruluşların temsilcileri, delegeler ve çok sayıda üye 
katıldı. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Recep Akdoğan, 
Hakan İlhan, Okan Özsoy, Levent Şahin, Hakan Uğurer, Hacı De-
mir, Ömer Yahşi.

Büyük kolaylıklar ve zorlukların, fırsatlarla 
tehditlerin aynı ölçüde artarak üzerimize geldiği za-
manların içinden geçiyoruz. Türkiye’nin yükselen 
gücü ve iradesi, birilerinin kuyruğuna takılıp gitmek-
ten kurtulup bir aktör olarak asırlar sonra yeniden 
sahne alması bir cezalandırma gerekçesi olarak kar-
şımıza çıktı. Türkiye’nin öncülük ettiği bütün onurlu 
direnişler birer birer yerlerinden edildi.

Yeni Türkiye kurulurken halkın seçtiği cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve başbaka-
nımız Ahmet Davutoğlu’nu kutluyorum.  Yeni hayır 
ve iyiliklerin kapısını birlikte açmalarını diliyorum.

Bundan sonra bu gerçeği yaşayacağız. Onunla 
uyumlu çalışacak deneyimli bir başbakan, hükümet 
ve meclis çoğunluğu var. Darbeci destekçisi  İstanbul 
dukalığının karşısında yeni değerlerine bağlı, yeni bir 
tüccar sınıfı Anadolu’dan yükselmiştir. Kesintisiz zo-
runlu eğitim kaldırılmış, katsayı engeli aşılmış, tarihi 
ve değerleriyle barışık olan sivil toplum örgütleri hak 
ettikleri yeri almış. Derin devlet ve onun unsurları 
yerlerinden edilmiş. Bu listeyi de uzatabiliriz.

İyilik ve kötülüğü anlamak için bize rehberlik 
edecek kaynaklarımız elimizden alınmadı. Ve tam 
bir teslimiyet ve boyun eğişle bizden itaat isteyen 
bir fani de yok bu aramızda. Otoriter,  bir zihniyete 
sahip olma, hak-hukuk tanımazlık, ölçüsüzlük, kaba 
sabalık, hoyratlık, açgözlülük, intikamcılık gibi tüm 
o ‘ürkütücü’ vasıflara sahip olma heveslilerine rast-
lasak da henüz bu kıvama gelmiş- çok şükür- biri-
leri yok aramızda. Ki böyle biri aramızdan çıkmış 
olsaydı, kendisin ve şahsi iradesini hakkın ve adaletin 
yerine ikame etseydi de tavrımız değişmezdi.

Çünkü ahlaklı olmak bunu gerektirir. Çünkü 
ahlak, iyi ve kötüye dair verdiğimiz bir değer yar-
gısıdır.

Yeni dünya düzeni adıyla ortada salınan ide-
oloji, ihraç edildiği her ülkede, ekonomiyi mafya-
laştırarak, siyaseti kirleterek, sendikal mücadeleyi 
küçümseyerek ya da sendika ağaları türeterek,  di-
ğer yandan toplumun temel kurumlarını soysuzlaş-
tırmaktadır.  Yani toplumun emniyet supaplarıyla 
oynamaktadır.

Çok şükür, Akif  İnan Ağabey’in temellerini 
attığı Memur-Sen bugüne kadar, kendi medeniye-
tinden koparılmış olmanın acısını, hüznünü, traje-
disini, hatta kompleksiyle savaşarak yeniden büyük 
Türkiye’nin inşasında önemli aktör olarak görev 
aldı. Temellerinden koparılan ancak ruh kökleri sağ-
lam milletin dirilişine öncülük etti. Bunu yaparken 
de: Kim olursa olsun mazlumun yanında olmak. 
Zorbalık ve tahakküm kimden ve nereden gelirse 
gelsin karşında olmak.

Ezilen, horlanan, aşağılanan, ötekileştirilen,  
kendileri olmalarına, inandıkları gibi yaşamalarına 
izin verilmeyen bir kitlenin başkaldırısıdır Memur-
Sen. Bir avuç vesayetçi bürokratın kendilerini her 
şeyi üstünde ve her şeyden âzade gördükleri bir vesa-
yet rejiminin tarih sahnesinden silinmesinde önemli 
bir aktör oldu. Yani mu¬halif  olanlar, yani bürok-
ratik oligarşiye teslim olmayanlar, direnenler, emek, 
kardeşlik, özgürlük, direniştir, diyenler. Her eylemde 
yeniden diriliriz, diyenler.

Her eylemde yeniden dirilenlerin yazdıkları bir 
destandır, Memur-Sen ve Sağlık-Sen. Sizler de bu 
destanın kahramanlarısınız. Bazı destanların efsane-
leşmesi, insanların o destanda kendisini bulmasına 
bağlıdır. Nesilden nesile aktarılacak olan Memur-
Sen destanının başarısı, temsil ettiği değerler ve 
onun kahramanlarına bağlıdır.

Gece gündüz demeden, kar kış demeden bu 
destanın yazılmasında öncülük eden, karşılık bekle-
meden hizmet bayrağını alarak geleceğe emin adım-
larla giden, geleceğin Türkiye’sinde elde edeceğimiz 
yer ve değerlerimizin gelecek nesillere taşınmasında-
ki sorumluluk ve katkınızdan dolayı siz dava arka-
daşlarıma teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlı-
yorum.

Devriminizin Başına Geçin
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Ekrem YAVUZ
Genel Başkan Yardımcısı

(Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
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İsrail Büyükelçiliği Konutu 
Önünde Kınama Eylemi

İsrail’e yönelik gerçekleş-
tirilen en büyük eylemlerden 
birisi, Ankara’daki büyükelçilik 
konutu önünde gerçekleştirildi. 
Memur-Sen olarak gerçekleşti-
rilen protesto eyleminde konu-
şan Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, insanlığın 
galip geleceğini, İsrail vahşeti-
nin mutlaka biteceğini söyledi. 
Memiş, İsrail’in Gazze’de ger-
çekleştirdiği katliamla insanlıkla 
arasındaki mesafeyi açmaya da 
devam ettiğini kaydetti. Açıkla-
manın ardından teravih namazı 
kılındı, Gazze için dualar edildi.

Memiş: İsrail Katletmeye 
Doymuyor

Metin Memiş, korsan ve ka-
til İsrail’in insanlık dışı saldırıları-
nın, mübarek Ramazan Ayı’nda 
azalmak bir yana daha da arttığı-
na dikkat çekerek, “İsrail, öldür-
meye, yok etmeye, çocuk, kadın, 
hatta bebek demeden hunharca 
katletmeye doymuyor. İsrail, kan 
kusmaya, vahşet uygulamaya, in-
sanlıkla arasındaki mesafeyi aç-
maya devam ediyor. İsrail insan-
lıktan çıkıyor demek mümkün 
değil. Çünkü, ne İsrail devleti ne 
de İsrailli devlet yöneticileri hiç-
bir zaman insan olmayı, politika-
larını insanlık eksenli belirlemeyi 
tercih etmedi” şeklinde konuştu.

Filistinliler’in,  1948’den bu 
yana İsrail’e topraklarını zorla 
kiraya veren ev sahibi durumun-
da oldukları değerlendirmesinde 
bulunan Metin Memiş, sonucun 
ise kiracısı tarafından katledilen 
ev sahibi Filistinliler olduğunu 
ifade etti.

Katliama Sessiz Kalanlar Kınandı

Filistin’i devlet olarak tanı-

mayanların, İsrail’in eylemlerini 
de vahşet olarak tanımlamaya 
yanaşmadığını belirten Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Metin Memiş, “İşte Filistin, bu 
yüzden soykırımı yaşıyor. Filistin-
liler bu yüzden çocuklarına, yeni 
doğan bebeklerine doyamıyorlar. 
Arap dünyası, Körfez sermayesi, 
Ortadoğu’nun güçlü devletleri 
Avrupa taktiği kullanmaya ka-
rarlı gözüküyor. ‘Bana dokun-
mayan, kazancımı azaltmayan, 
menfaatlerimi arttıran eylem; 
kan akıtsa da, vahşet ya da soykı-
rım olsa hatta İsrail’den de gelse 
benim için sorun oluşturmaz’ di-
yen bir devlet kitlesi ve insan top-
lumu var artık Avrupa’da” dedi.

Katil İsrail, Azmettirici Sessiz 
Kalanlar

10 günlük hava ve deniz 
sahası saldırılarından sonra, 
Gazze’yi ve Gazzeliler’i top ye-
kun yok etme hedefi taşıyan kara 
harekatının; başta İslam ülkeleri 
olmak üzere dünya insanlığının 
suskunluğunun sonucu olduğunu 
da vurgulayan Memiş, ölümle-
rin ve çocuk bedenlerinin ölüme 
adres yapılmasının failinin İsrail, 
azmettiricisinin ise sessiz kalan 
ve vicdanını devreye sokamayan 
insanlık olduğunu kaydetti.

İsrail’in, Gazze’de ve 
Filistin’de doğrudan insanı ve 
insanlığı hedef  aldığını da ifade 
eden Metin Memiş, daha sonra 
şöyle konuştu: “Çünkü, dünya 
seyrediyor. Çünkü, BM, seyredi-
yor. Çünkü, Ortadoğu ve Arap 
Dünyası seyrediyor. Çünkü, 
İsrail’in gizli hamisi İngiltere ve 
suç ortağı abisi ABD, İsrail’e ses 
çıkarmak yerine ölümlere sessiz 
kalmanın daha makul olduğunu 
düşünüyor.”

Dünya İsrail İle İlişkileri Kesmeli

Konuşmasının sonunda, 

İsrail’in katliamlarının durdu-
rulması ve kalıcı barışın sağlan-
ması için yapılması gerekenleri 
de paylaşan Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, 
İsrail’in, Filistin ve Gazze’ye yö-
nelik bütün askeri eylemlerine 
son vermesi, Mescid-i Aksa’daki 
ablukayı kaldırması, işgal etti-
ği tüm topraklardan çekilmesi, 
İsrail hapishanelerindeki tüm 
Filistinliler’in özgür bırakılması, 
Filistin’e uygulanan ablukanın 
kaldırılması, Filistin devletinin 
tüm dünya tarafından tanınması 
gerektiğini söyledi. İsrail’in kat-
liamları durdurmaması halin-
de, dünyanın İsrail ile ilişkilerini 
kesmesi gerektiğini de sözlerine 
ekleyen Memiş, gerekirse eko-
nomik ambargo uygulanması, 
İsrail’in tüm uluslararası kuruluş-
lardaki üyeliklerine son verilme-
si, Mısır’ın Filistin ve Gazze’ye 
nefes aldıran tüm kapıları açık 
tutması ve BM üyesi ülkelerin 
İsrail’deki büyükelçiliklerini geri 
çekmesi çağrısında bulundu.

Büyük Gazze Yürüyüşüne 10 
Binler Katıldı

Memur-Sen ve İHH’nın iş-
birliği ile İsrail'in Gazze'ye yap-
tığı saldırıları protesto eylemi 
10 binlerce kişinin katılımıyla 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Bü-
yük Gazze Yürüyüşü’nde konu-
şan Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu “Katil ve 
Siyonist İsrail katliamlarına son 
verinceye kadar dualar ve eylem-
lere devam etmeliyiz. Kahrolsun 
İsrail, kahrolsun emperyalizm, 
kahrolsun BM, yaşasın Gazze di-
renişi” dedi.

“Zulüm Karşısında Tarafız”

Memur-Sen Genel Başka-
nı Ahmet Gündoğdu, ninniler-
le uyuması gereken bebeklerin, 

Gazze'de kur-
şunlarla öldü-
rülmesine tepki 
göstermek için 
toplandıklarını 
bildirdi. Zu-
lüm karşısında 
taraf  oldukla-
rını ifade eden 
G ü n d o ğ d u , 
“Şeyh Ahmet 
Yasin diyor ki: 
'Ümmetin sus-
kunluğunu size şikâyet ediyorum 
yarabbi'. Bu mesele, ümmetim 
meselesidir. Kâfirler istese de is-
temese de Allah nurunu tamam-
layacaktır. Biz diktatörleri, Esed'i 
engelleyebilseydik, Mursi'ye des-
tek çıkabilseydik, Gazze'de açılan 
tüneller asla kapanmazdı. Onun 
için, bu bir hükümet meselesidir. 
İslam ülkeleri diktatörleri seyre-
diyor” diye konuştu.

İsrail Ve Destekçisi Abd Protesto 
Edildi

Memur-Sen tarafından 
Ankara’da organize edilen, 
Gazze’de yaşanan insanlık dra-
mına tepki yürüyüşüne binlerce 
kişi katıldı. Yürüyüş Kocatepe 
Camisinden başladı ABD elçiliği 
önünde sona erdi. Memur-Sen 
üyeleri Gazze'de şehit edilen ço-
cukların temsili tabutlarını katil 
ABD elçiliği kapısına bıraktı. 
Memur-Sen tarafından düzen-
lenen eyleme Mazlum-Der ve 
İHH üyeleri de katılarak destek 
verdi.

Kocatepe Camii’nde bir 
araya gelen Memur-Sen üyeleri 
Cuma namazı sonrasında Gazze 
şehitleri için gıyabi cenaze na-
mazı kıldı. Memur-Sen üyeleri 
daha sonra, “Kahrolsun İsrail, 
kahrolsun ABD”, “Katil ABD, 
Ortadoğu'dan defol”, “Hamas’a 
selam, direnişe devam”, “Gazze 
Üzülme Ümmet seninle”, “Ka-

til İsrail hesap verecek” şeklinde 
sloganlar atarak Kocatepe’den 
ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü. 
Kalabalık grup Büyükelçilik 
önüne çocuk tabutu bırakarak, 
basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Genel Başkan 
Vekili Günay Kaya, ABD el-
çiliği önünde basın açıklaması 
yaparak, “Katil İsrail kardeşle-
rimizi katlediyor. Batı cinayet 
şebekesine destek veriyor. ABD 
ise utanmadan İsrail’e, sahip çı-
kıyor. ABD’yi kınıyor, zulümlerin 
en büyük sorumlusu olduğu için 
lanetliyoruz” dedi.

Gazze'ye Destek Eylemi

Katil İsrail'in, Gazze’ye 
yönelik hava saldırıları Memur-
Sen tarafından protesto edildi. 
Memur-Sen tarafından İsrail 
Konutu önünde düzenlenen ey-
lemde, “Gazze’ye dua, İsrail’e 
beddua”, “Gazze üzülme, Allah 
bizimle”, “Siyonizm yakıyor, 
dünya bakıyor”, “Gazze’ye se-
lam, direnişe devam” sloganları 
atılarak terör devleti İsrail lanet-
lendi. Eylemde konuşan Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve Diyanet-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Bayraktutar, “Kahrol-
masını gerektirecek her şeyi yap-
tığı için; kahrolsun İsrail. İsrail, 
karakterine uygun bir şekilde 
insan haklarını ihlal etmeye ve 
öldürmeye devam ediyor” dedi.

GAZZE’YE SAHİP ÇIKTIK

Sağlık-Sen, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını, gerçekleştirdiği ve katılarak 
destek verdiği birçok eylemle protesto etti. Gerçekleştirilen protestolarda, 
İsrail’in katil devlet olduğu ve Gazze’de insanlık suçu işlediği ortaya konularak, 
uluslararası toplumun vicdanı harekete geçmeye davet edildi. BM, AB, ABD ve 
İslam ülkelerinin sessizliğine vurgu yapılan protesto ve basın açıklamalarında, 
Türk halkının Gazzeliler’in yanında olduğu vurgulandı.
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Çanakkale Bayramiç Devlet 
Hastanesinde veri hazırlama kontrol 
işletmeni olarak görev yaparken, kaza 
sonucu yaşamını yitiren Orhan Gazi 
Karaman’ın ailesine, Sağlık-Sen Ge-
nel Merkezi tarafından 15.000 TL'lik 
ferdi kaza sigortası yardımı yapıldı.

M e mu r- S e n ' i n 
ve bağlı sendikaların 
üyelerine sağladığı 
imkânla ferdi kaza 
sigortalı olan ve geç-
tiğimiz aylarda vefat 
eden Orhan Gazi 
Karaman’ın eşi Aysun 
Karaman’a 15.000 
TL'lik yardım çeki, 
Sağlık-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Musta-
fa Örnek ve Abdülaziz 
Aslan tarafından veril-
di.

Genel Başkan 
Yardımcısı Abdülaziz 
Aslan, üyelerinin hak-

larını koruma ve kollama konusunda 
hassasiyetle durduklarını ifade ederek, 
"Sendika olarak tüm üyelerimize ferdi 
kaza sigortası yaptırıyoruz. Meyda-
na gelen kaza sonucu üyemiz Orhan 
Gazi Karaman’ı kaybetmiştik. Sendi-
kamız vasıtasıyla ferdi kaza sigortalı 
olan üyemiz için sigorta şirketinden 

15.000 lira tutarında ödeme yaptır-
mak suretiyle, ailesinin sıkıntılarını bir 
nebze de olsa gidermeye çalıştık. Bu 
vesileyle tekrar merhum Orhan Gazi 
Karaman’a Allah'tan rahmet, yakın-
larına da başsağlığı ve sabırlar diliyo-
rum. " dedi.

Vefat Eden Üyemizin Ailesine Yardım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’de 1 
milyon 589 bin 964 memurun sendikaya üye olduğunu 
açıkladı. Resmi sonuçlara göre Memur-Sen 762 bin 650 
üye sayısı ile zirvede yer aldı.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014 Tem-
muz ayı istatistiklerine göre, Türkiye’deki toplam 2 mil-
yon 270 bin 558 memurdan, 1 milyon 589 bin 964’ünün 
sendikaya üyeliği bulunurken, en çok üyeye sahip sendika 
ise Memur-Sen Konfederasyonu oldu. 04 Temmuz 2014 
tarihli Resmi Gazetede yer alan tebliğe göre, Memur-Sen 
762 bin 650 üye sayısı ile en yakın rakibine kapanması zor 
bir fark attı.

 Memur-Sen 11 Hizmet Kolunda Yetkili

Memur-Sen’e bağlı sendikalar 11 hizmet kolunun 
11i’inde yetkili sendika oldu. Sendikalaşma oranı geçen 
yıla göre artış göstererek yüzde 70 oldu. Türkiye’de 2 mil-
yon 270 bin 558 memurdan 1 milyon 589 bin 964 me-
mur sendikalı. Sonuçlara göre memurların 762 bin 650’si 
Memur-Sen Konfederasyonu’nu tercih etti. Memur-Sen 
bu rakamlar ile ulaşılması zor bir rekora imza attı. Geçen 
yıl verilerine göre Memur-Sen’in üye sayısında 54 bin 998 
artış oldu. Memur-Sen bu rakamlar ile en yakın rakipleri-
ne fark atarak, kendi rekorunu egale etti.

 “Daha Çok Çalışacağız”

Rakamları değerlendiren Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Büyük 
Memur-Sen ailesi olarak, zirveye çıkmak 
kadar zirvede kalmanın da zor olduğunun 
bilincindeyiz. Bu anlayışla, daha çok çalışa-
rak kamu görevlileri ve milletimiz için yeni 
kazanımlar üretmeye ve üye sayımızı mil-
yonlarla ifade edilen rakamlara çıkarmaya 
gayret göstereceğiz” dedi.

 “Emeği Olan Herkese Teşekkür Ederim”

Memur-Sen ve bağlı sendikaların ra-
kiplerine fark attığını, hatta bazı hizmet kol-
larında rakiplerini ikiye, üçe katladığını be-
lirten Gündoğdu, “Bu başarının arkasında, 
kamu görevlilerine yeni kazanımlar üretme, 
millet iradesine sahip çıkma, mazlumun 
çığlıklarını karşılıksız bırakmama, insanlık 
ve medeniyet değerleriyle bütünleşme ve 
teşkilatlarımızın yoğun çalışması var. Zirve-
ye çıkmamızda emeği olan herkese teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

762 Bin 650 Üye Sayısı İle Zirvedeyiz

İçinde yer aldığımız coğrafya, insanlığın ve dinlerin 
doğduğu kadim topraklarda. 21. yüzyılı etkileyen olayların 
en yoğun olduğu coğrafyadır. Bu coğrafyada İslam âlemi ve 
mazlum halklar hem fikri, hem fiili olarak kuşatma altında ve 
ezilme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Tarih boyunca kovulmuş, lanetlenmiş ve insanlıktan hiç-
bir şekilde nasibini almamış, bütün değerleri kan üzerine olan 
küresel güçlerin yavrusu terör, gasp, tehcir ve işgal üzerine ku-
rulmuş toplama bir halk ve gayri meşru bir devlet olan katil 
İsrail maalesef  bu bölgededir.

Firavun’un Ben-i İsrail’e uyguladığı çocuk katliamını 
bugün Siyonist Yahudiler fazlasıyla Filistinli Müslümanlara 
uyguluyor. Firavun sadece erkek çocukları öldürüyordu ama 
bugünkü Siyonist Yahudiler çocukların yanında kadınları, 
yaşlıları ve yaralıları da öldürüyor. Siyonist gençler, “yarın 
Gazze’de tüm okullar tatil çünkü okula gidecek çocuk kal-
mayacak” mesajını atarlarken Siyonist güçler de bir yandan 
çocukları öldürmeye devam ediyorlardı.Bunlar azgınlıkta 
Firavun’dan bir hayli ileride bulunmaktadırlar. Firavun’ un 
bir kez işlediğini bunlar daim hale getirmiş durumdadırlar.

Siyonistlerin amacı, düşman bildikleri kavimlerin kalbine 
korku salmak ve onların direnişini önlemek.  Ama Firavun’un 
şen’i fiilleri(yüz kızartıcı ve acımasızca işlenen suçlar) onu ko-
ruyamadığı gibi Siyonistlerin de cinayetleri onları koruyama-
yacaktır inşallah. Tıpkı Firavun İsrailoğulları’nın doğan tüm 
erkek çocuklarını öldürme kararı almasına karşılık bu tedbir 
Hz. Musa’nın yaşamasını ve Firavun’ un sonunu getirmesini 
engelleyemediği gibi.

Yahudilerin 3 temel özelliği vardır; taş kalpli olmaları, 
paraya tapmaları ve korkak olmalarıdır. Kendilerini güvende 
hissettiklerinde dünyanın en cani insanları, tehlikeyle yüzleş-
tiklerinde de dünyanın en korkak insanlarına dönüşürler. Bu 
nedenledir ki hep teknolojik imkânları kullanarak uzaktan 
ölüm yağdırmakta, hasımlarıyla yüz yüze gelmekten azami 
derecede sakınmaktadırlar. Filistin’de işlediği cinayetler bun-
ların kalplerinin nasıl katılaştığını, nasıl taştan daha katı hale 
geldiğini bütün beşeriyete göstermektedir. Esasen hâkim kü-
resel sistemin ifrazatı (salgılar) devşirmeler olmasa İsrail’in 
bütün bunları yapması mümkün değildir.

 Refah kapısını kapatanlarda dini, insani ve vicdani hissi-
yattan eser kalmış olsaydı altı yaşındaki Gazzeli  Ebû Huveys’ 
in sesini duyarlardı. Duymadılarsa da o küçük feryadın altı 
saat sonra susturulduğunu duyarlardı. Gazze’de bu cinayet-
ler işlenirken IŞİD Filistin bayrağını yakmaz, Filistinlileri 
vurmak için birlik hazırlamazdı. Siyonistler Gazze’de cami-
leri bombalarken IŞİD de Irak’ta camileri yerle bir etmezdi.
Mısır Arapları Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Re-
fah Kapısı’nı kapatıyor, Siyonistler de Filistinlileri katlediyor. 
Refah Kapısı’nı insani yardıma ve yararlılara kapatıp Mısır 
Arapları ile Gazzelileri katleden Siyonistlerin cürümü (suçu) 
eşittir. Suçta müşterektir. İki insan biri bir adamı tutar ve öte-
kisi de onu vurursa o iki kişi cinayette ortaktır ve cürümleri ( 
suçları) müşterektir.

İsrail’in yaptıklarında daha acı olanı güya tarafsız gözü-
kerek bu vahşete kör, sağır ve dilsiz kalan hain, işbirlikçi Müs-
lüman ülkelerin liderlerinin tutumları ve suskunlukları oldu. 
Ünlü filozof  Giordano Bruno’nun şu sözü şuan Müslüman-
ların neden bu halde olduğunu kısaca özetliyor; “Düşmanla-
rınızdan korkmayın, en kötüsü sizi öldürürler, dostlarınızdan 
çekinmeyin, en kötüsü size ihanet ederler, lakin tarafsızlardan 
çekinin; zira kötülük dünyaya onların sessiz onayı sayesinde 
yayılıyor.”

Türkiyeli Müslümanlar olarak dünyanın dört tarafından 
ülkemize sığınan mazlumlara, mahrumlara, ırzı çiğnenen, 
malları talan edilen ve zulüm görenlerin etnik yapısına, mez-
hebine, ırkına ve mensubiyetine bakmadan bu sorumluluğu 
idrak ederek iyi ev sahibi olabilmekle sınanıyoruz. Bizim im-
tihanımız bu evrede ensar olmaktır. Çünkü bizler her şeyden 
önce insanız.

Gazze’ de yaşanan bu soykırıma, vahşete ve Siyonist 
barbarlığa karşı Memur-Sen ve buna bağlı Sağlık-Sen olarak 
Gazzelilerin yanındayız ve tarafız. Katillerin,  ikiyüzlülerin, 
alçakların, hainlerin, işbirlikçilerin karşısındayız. İntifada’nın 
yanındayız. Hep olduğu gibi mazlumun yanında, zalimin 
karşındayız. Bu misyonumuzla konfederasyonumuz ve bağlı 
sendikaların varlığını da en başta bunun için önemsiyoruz. 

Şahitliğimizi daha güçlü bir şekilde gösterebilmek için 
yaklaşan seçimlerimizin bu anlayış içinde cereyan etmesinin 
önemini hatırlatmak istiyorum.

Delege seçimleri, şube yönetimleri seçimleri ve genel 
merkez seçimlerine girdiğimiz bu süreçte, temennimiz hakka-
niyet ve adalet ölçülerinin gözetilip ilkeli bir zeminde seçim-
lerimizin camiamıza yakışır bir olgunluk ve demokratik yarış 
halinde ilerlemesidir.

Bu süreçte tarafların seçim süresince kurumsal yapıyı 
zedelemeden birbirlerine karşı hoşgörü içerisinde kırıcı ol-
madan bu bayrak yarışında kaybedenin olmadığı, kazananın 
Sağlık-Sen olduğu seçimlerimizin selametle tamamlanmasını 
temenni ediyorum. Bedenen salim, amelen salih kalmanız di-
leğiyle.Selametle….

Gazzede Firavunlaşan 
Siyonist Yahudiler
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Abdülaziz ASLAN
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)
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Av. Özlem TİTREK
SAĞLIK-SEN Hukuk Müşaviri

31/08/2013 tarihli ve 28751 
sayılı Resmi Gazetede yayımla-
nan Yönetmelik ile Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Genel Yönetme-
likte değişiklik yapılmış idi. Ku-
rumların 6 ay içerisinde (ancak 
birçok kurum bu 6 ay geçtikten 
sonra düzenlemesini yapmış idi) 
kendi yönetmeliklerini uyarlamak 
zorunda oldukları değişikliğe göre 
artık görevde yükselme eğitimle-
ri kaldırılmış idi. Sendikamızın 
da uzun süreden beri üzerinde 
durduğu görevde yükselme eği-
timlerinin kaldırılması sayesinde 
müracaat eden herkesin sınava 

girebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca 
yazılı sınavda uygulanan 70 bara-
jı da kaldırılmış idi. 

Ancak Danıştay tarafından 
Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Genel Yönetmeliğinin 
bazı maddeleri hakkında yürüt-
menin durdurulması kararı ve-
rilmesinden sonra çerçeve yönet-
melikte yeniden değişiklik yapıldı. 
23.07.2014 tarihli Resmi Gaze-
tede yayımlanan bu değişiklik ile 
sınava girebilmek için yeniden 
kurum ve alt görevlerde çalışma 
şartı ve görevde yükselme sına-
vında 70 barajı getirildi. Ayrıca 
sözlü sınavla atanılacak kadrolar 
için de sözlü sınav öncesinde yazı-

lı sınava girme şartı getirildi. 

1. “İlçe idare şube başkanları ile 
bunlarla aynı düzeydeki diğer gö-
revlere” ibaresindeki belirsizlik 
“atama usul ve esasları kurum-
larınca yönetmelikle belirlenen 
idare şube başkanları ile bunlarla 
aynı düzeydeki diğer kadrolara” 
olarak değiştirilerek giderilmiştir. 

2. Görevde yükselme suretiyle 
atanacak personele bulunduğu 
kurumda ve alt görevlerde çalış-
mış olma şartı getirildi. Alt gö-
revlerde çalışılacak olan sürenin 
en az 6 ayı atamanın yapılacağı 
kurumda geçmelidir. 

3. Görevde yükselme yazılı sı-

navına 70 barajı getirildi. Sözlü 
sınava girecek olanlarda yazılı sı-
navdan en az 60 almalıdır. 

4. Şube müdürü, müdür ve bun-
larla aynı düzeydeki diğer kad-
rolara atanacaklar için yazılı ve 
sözlü sınav puanlarının aritmetik 
ortalaması alınacaktır. 

5. Ek yerleştirmeler başarı sırala-
masının kesinleşmesinden itiba-
ren 6 ay içerisinde yapılacaktır. 

6. Kurumlar 6 ay içerisinde yö-
netmeliklerini bu değişikliklere 
göre düzenlemelidir. Kurumlar 
yeni yönetmeliklerini yayınlaya-
na kadar, çerçeve yönetmelik hü-
kümlerini uygulayacaktır. 

YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİNE 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR 
GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

16 Ağustos 2014 tarihli ve 29090 
sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yönetmelik ile Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 
Yapılan değişiklikler şu şekildedir;

1. 657 sayılı Kanunda yapılan 
değişiklik ile sicil raporlarının 
kalkmış olması dolayısıyla çerçe-
ve yönetmelikte de sicil raporla-
rına ilişkin düzenlemeler kaldırıl-
mıştır. 

2. Can güvenliğinin tehlikede 
olması nedeniyle tayin yapılabi-
leceğine ilişkin kurumların kendi 
Yönetmeliklerindeki düzenleme 
Çerçeve Yönetmeliğe de eklen-
miştir. 

3. Sağlık ve can güvenliği maze-
retiyle atama hali atama dönemi-
ne tabi olmayacaktır.

4. Sağlık mazeretine bağlı yer 
değişikliğinin kimler için istene-
bileceği açıkça yazılmıştır. Buna 

göre sağlık mazereti nedeniyle 
tayin talebi memurların kendisi, 
eşi, annesi, babası, bakmakla yü-
kümlü olduğu çocukları ve yargı 
kararıyla vasisi olarak tayin edil-
diği kardeşinin hastalığı nedeniy-
le yapılabilir. 

Ayrıca söz konusu raporun eği-
tim ve araştırma hastanesi ya da 
üniversite hastanesinden alınması 
gerekmektedir.  

5. Kamu görevlisi olan eşlerin ta-
yinlerinde öncelikle hizmet ihti-
yacının bulunduğu yerde aile bir-
liğinin sağlanacağı belirtilmiştir. 

6. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı gibi bazı bakanlıkların 
zaten uygulamakta olduğu özel 
sektördeki eşin yanına tayin Çer-
çeve Yönetmeliğe de eklenmiştir. 
Böylece, tüm kurumlarda çalışan-
ların özel sektördeki eşinin yanı-
na tayin talep edebilmesinin önü 
açılmıştır. Ancak bunun için özel 
sektördeki eşin, tayin talep edilen 

yerde kesintisiz üç yıl prim öde-
mesi gerekmektedir. 

7. Can güvenliğinin tehlikede ol-
ması nedeniyle yapılacak tayinin 
yanı sıra, Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesine Dair Kanun kapsamında 
işyerinin değiştirilmesine ilişkin 
koruyucu tedbir kararı alınan 
memurun da aynı hizmet bölgesi 
içinde, o bölgede ihtiyaç bulun-
maması halinde ise diğer hizmet 
bölgelerine atanabilmesine ilişkin 
hüküm Yönetmeliğe eklenmiştir. 

8. Değişiklikten evvel, yıllık, ma-
zeret ve hastalık izinlerinin tama-
mı bölge hizmetinden sayılmakta 
iken, değişiklik ile hastalık izin-
lerine ilişkin sürenin altı ayının 
bölge hizmetinden sayılacağı be-
lirtilmiştir. 

TODEİE ve yabancı diller eğitim 
merkezinde geçen sürelerin böl-
ge hizmetinden sayılması hükmü 
madde metninden çıkarılmıştır.

9. Bölge hizmetinden sayılmaya-
cak süreler artırılmıştır. Eski hü-
kümde sadece 657 sayılı kanunun 
108. maddesi belirtilmişken yeni 
düzenlemeyle tüm kanunların 
aylıksız izin süreleri bölge hizmeti 
sayılmayacak duruma eklenmiş-
tir.

10. Engelli memurlar için de yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. Kendi-
sinin yüzde kırk engelli olduğunu 
belgeleyen rapor yahut bakmakla 
yükümlü olduğu eş ve birinci de-
rece kan hısımlarının  ağır engelli 
raporu var ise tek sefere mahsus 
ataması yapılabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları 
altı ay içerisinde kendi Yönetme-
liklerini, Çerçeve Yönetmeliğe 
uygun hale getirmek zorundadır. 
Bu süre içerisinde ise, Çerçeve 
Yönetmeliğe aykırı hükümleri 
uygulayamayacaklardır. 

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
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Genel Başkan’dan Şubemize Tam Destek...
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Antalya Şube-

mizin istişare ve il divan kurulu toplantısına katıldı. Antalya 
Yönetimine destek veren Memiş, Atatürk Parkı içerisinde-
ki bir restoranda düzenlenen organizasyona Genel Başkan 
Yardımcısı Kemal Çırak ile birlikte katılırken Sağlık-Sen 
Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ve Yönetimine her 
konuda tam destek verdiğini belirtti.

 Sofra duasıyla ellerin açıldığı gece, Sağlık-Sen Antalya 
Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk’ün konuşmasıyla başladı. 
Kuluöztürk, katılımlarından ötürü tüm sağlık çalışanlarına 
teşekkür ederken Genel Başkan Metin Memiş’e de sağlık 
çalışanlarına yıpranma payının ve lisans tamamlama hakkı-
nın alınmasındaki üstün gayretlerinden ötürü de minnettar 
olduğunu söyledi. Başkan Kuluöztürk, Sağlık-Sen Antalya 
Şubesi’nin hedefleri ve bu doğrultuda yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi.

İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Sağlık-Sen Ankara Üniversiteler Şube Başkanlığımı-

zın istişare toplantısı gerçekleştirildi
Toplantıya Ankara Üniversite Şube Başkanı Abdullah 

Özcan, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, temsilcilerimiz ve 
üyelerimiz katıldı.

Toplantıda yetki sonrası durum değerlendirmesi ya-
pıldı.  Bu dönem de yapılması gerekenler ve yetki sonrası 
çalışmalar ile ilgili kararlar alınarak temsilciler bilgilen-
dirildi. Temsilcilerin dilek, şikayet ve önerileri dinlendi. 
Şube Başkanı Abdullah Özcan ve Yönetim Kurulu Üye-
leri tüm temsilcilerimize yetki dönemi içerisinde göster-
dikleri gayretler için teşekkür etti.

Şubemizden İftar Programı
Ankara 6 No’lu Şube Başkanlığımız tarafından Ankara 

Kazan Belediyesi Köprübaşı Sosyal Tesislerinde iftar prog-
ramı gerçekleştirildi.

Programa Şube Başkanı Umut Gümüşay ve şube yö-
netim kurulu üyelerimizin yanı sıra Halk Sağlığı Müdürü 
Rahmi Acar, müdür yardımcıları, şube müdürleri, temsil-
ciler ve üyelerimiz katıldı.

Ankara 6 No’lu Şube Başkanı Umut Gümüşay Sağlık-
Sen olarak birlik ve beraberlik içerisinde yola devam ettik-
lerini kaydederek, çalışanların hakları için daha çok çalış-
maya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Şube Başkanı 
Gümüşay iftar programına katılımlarından dolayı herkese 
teşekkür etti.

Üyelerimizle İftar Programında Biraraya Geldik
Sağlık-Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanlığımız tara-

fından Kazan Belediyesi Köprübaşı Sosyal Tesislerinde 
iftar programı düzenlendi. Programa Şube Başkanı Erdal 
Bolatçı, şube yönetim kurulu üyelerimiz, temsilcilerimiz 
ve üyelerimiz katıldı.

Sağlık-Sen’in büyük bir aile olduğunu ve iftar progra-
mı ile bu aileyi biraraya getirmek istediklerini kaydeden 
Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Erdal Bolatçı katılımların-
dan dolayı herkese teşekkür etti.

İftar programı musiki grubu tarafından verilen ilahi 
dinletisi ile sona erdi.

İftar Programı Düzenlendi
Ankara 1 No’lu Şube Başkanlığımız tarafından iftar 

programı düzenlendi. Programa Ankara 1 No’lu Şube Baş-
kanı Şenol Şahin ve şube yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra 
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mutlu Kaya, Abdü-
laziz Arslan, hastane idarecileri, yöneticiler ve üyelerimiz 
katıldı.

Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Şenol Şahin Sağlık-Sen 
olarak güçlenmeye devam ettiklerini belirterek, sağlık ça-
lışanlarının desteği ile çok daha iyi noktalara geleceklerini 
kaydetti. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne yöne-
lik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şahin, bugüne kadar 
çalışanlar adına pek çok kazanım elde ettiklerini ve bu kaza-
nımların devam edeceğini söyledi.

İftar programında Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz 
Arslan da bir konuşma yaptı.

Ağrı’da İftarla Buluşuldu
 Sağlık-Sen Ağrı Şubesi, Ramazan ayında çok sayı-

da iftar düzenleyerek, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi 
adına çalışmalarda bulundu. 

İlçelerde ve kurumlarda düzenlenen iftar program-
larında sendikal çalışmalar dile getirildi, sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanlarının sorunları yerinde dinlendi. 

Elde edilen kazanımların yanı sıra, taleplerin de dile 
getirildiği programlarda, yıpranma payı, lisans tamamla-
ma ve kreş açılmasına yönelik Başbakan Erdoğan’dan söz 
alındığı dile getirildi.

Başhekim Yıldırım’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Afyon Sağlık -Sen Şube Başkanı Abdülkadir Hız, 

şube yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Afyon Kocatepe 
Üniversite Hastanesi’nde yeni göreve başlayan Başhekim 
Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım’a hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.

Yeni görevinde başarı dileklerini Başhekim Prof. Dr. 
Alpagan Mustafa Yıldırım’a ileten Şube Başkanı Abdul-
kadir Hız, Sağlık-Sen olarak kendilerine her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Başhekim Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım da ziya-
retlerinden dolayı Afyon Şube Başkanı Abdülkadir Hız ve 
şube yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanına Ziyaret
Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi, Adıyaman Belediye Başkanı 

F.Hüsrev Kutlu’yu ziyaret etti. Şube başkanı Abdulkadir Bozan 
ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı olarak seçilip göre-
ve başlayan Avukat F.Hüsrev Kutlu’yu ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.Ziyarette Sağlık-Sen Başkanı Abdulkadir 
Bozan, başarılar dileyerek yerel yönetimlerin bir ilin gelişmesi ve 
sosyokültürel yapısı için çok önemli olduğunu, halkın ve sivil top-
lumun katılımının son derece önemli olduğunu, insanların kendi 
kentlerine sahiplenmesinin bundan geçtiğini dile getirerek bu an-
lamda kendilerine düşen sorumluluk açısından her türlü desteğe 
hazır olduklarını söyledi. 

Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu da, halkın ve tüm ke-
simlerin katılımının önemine inandığını, vekilliği hiç bir zaman 
ben dilini kullanmadığını ve her zaman biz olarak hareket ettiğini, 
kişisel reklam veya başka bir amacının olmadığını ve Adıyaman’a 
en iyi hizmeti vermeye çalışacağını söyledi.

Şubemizden İş Yeri Temsilcilerine İftar
Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık SenAdana Şubesi, iş 

yeri temsilcilerine iftar verdi.Özden Tesislerindeki iftara, Memur Sen 
Adana İl Başkanı Muhammet Erdoğan, Bem Bir Sen Adana Şubesi 
Başkanı Mehmet Ünüvar, Toç Bir Sen 15 No’lu Şube Başkanı Gürdal 
Essoy, Toç Bir Sen 31 No’lu Şube Başkanı Mustafa Öcal, Kültür Me-
mur Sen Adana Şubesi Başkanı Mehmet Özdemir, Sağlık Sen Adana 
Şubesine bağlı iş yerlerinin temsilcileri katıldı.Sağlık Sen Adana Şube-
si Başkanı Recep Kurum, Sağlık Sen’in Adana ve Türkiye genelinde 
yetkili sendika olmasında sağlık kurumlarındaki iş yeri temsilcileri ve 
Sağlık Sen üyelerinin çok önemli yeri olduğunu ifade etti.Sağlık Sen’in 
daha uzun yıllar en iyi şekilde hizmetlerini yerine getirmesinde sağlık 
çalışanlarının başarılı performanslarının etkili olacağını söyleyen Ku-
rum, “Sağlık Sen’de hizmet etmek bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak ya-
rışını bugün biz taşıyoruz. Yarın ise bir başka kardeşimiz sizler uygun 
görürse taşımaya devam eder. Burada önemli olan her türlü olumsuzlu-
ğa kapılmadan, fitnelere kanmadan çalışmalarınıza devam etmenizdir” 
diye konuştu.

ADANA

AĞRI

ANKARA 6 NOLU ŞUBE ANKARA ÜNİVERSİTELER ŞUBE ANTALYA

ANKARA 1 NOLU ŞUBE ANKARA 2 NOLU ŞUBE

ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR
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Denizli Şubemizin Yeni Hizmet Bürosu Açıldı
Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanlığı’nın yeni hizmet bürosu ya-

pılan açılış töreni ile hizmete girdi. Açılış törenine Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş Ak Parti De-
nizli Milletvekilleri Mehmet Yüksel, Bilal Uçar ve Nurcan Dalbudak, 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sağlık-Sen Ge-
nel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları Kemal 
Çırak, Mustafa Örnek, Abdülaziz Aslan, Şube Başkanı Metin Yüksel 
Koçoğlu, çevre illerden gelen Şube Başkanları sendika üyeleri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Sağlık-Sen’in sendikal vizyonunu kurumsallaşma olgusu ile birleş-
tirmek istediklerini ve bu anlamda üyelere ve sağlık çalışanlarına daha 
iyi hizmet vermeyi planladıklarını kaydeden Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, Sağlık-Sen Şube Başkanlıklarının mülk edinme süreci-
nin son halkasının Denizli Şube Başkanlığı olduğunu belirtti. Yapılan 
konuşmaların ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, milletvekilleri ve diğer katılımcılarla bir-
likte Denizli Sağlık-Sen Şube Başkanlığı’nın açılış kurdelesini kesti.

Çorum Şubemiz Olağan Kongresini Tamamladı
Sağlık-Sen Çorum Başkanlığımızın 4. Olağan Kongresi ta-

mamlandı.
Çorum Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçek-

leştirilen Çorum Şube Başkanlığımız 4. Olağan Kongresi’nde ise 
Ahmet Saatçi 99 oy alarak yeniden şube başkanlığına seçildi. Şube 
Başkanı Saatçi: “Kongrede destekleriyle bizlere ikinci defa bu gö-
reve layık gören üyelerimize, delegelerimize teşekkür ediyorum” 
dedi.Saatçi “Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar yönetiminden,  
denetimine, disiplin kurulundan ilçe ve işyeri temsilcilerine, hiçbir 
görevi olmadığı halde özveriyle çalışan üyelerimize aittir. Başarı 
ekibindir. 3. kongrede listemizde olan tüm arkadaşlarımıza özverili 
çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Yeni dönemde 
görev alan arkadaşlarımız da sendikamızı her konuda başarılı kıl-
mak, zirveye taşımak için çalışacaklardır. Bu nedenle yeni dönem-
de görev alan arkadaşlara hayırlı olsun diyor, güzel çalışmalara 
imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Çanakkale Şube Başkanımızdan 
Bayram Ziyaretleri

Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanımız Suat Özen 
Ramazan Bayramı’nda nöbet tutarak sağlık hizmetleri 
sunan fedakar sağlık personellerimizi ziyaret etti.

Lapseki Devlet Hastanesi ve 112 Komuta Kontrol 
Merkezini ziyaret eden Şube Başkanı Suat Özen çalışan-
ların bayramını kutladı.

Şube Başkanı Suat Özen yaptığı açıklamada bayram-
ların sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, dargınlıkların 
unutulduğu en özel günler olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanları da ise Şube Başkanımız Suat Özen’e 
ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Genel Başkan Bursa’da İftar Programına Katıldı
Bursa Şube Başkanlığımız tarafından iftar programı düzenlendi. 

Programa Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Genel Başkan 
Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Örnek, 
Kemal Çırak, Şube Başkanı Gökhan Yünkül, şube yönetim kurulu 
üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

 Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, kamu görevlilerinin 
mali, sosyal ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesinin temel 
kırmızı çizgileri olduğunu belirterek çalışanların iş güvencesinin yok 
sayılmasına yönelik uygulamalara asla müsaade etmeyeceklerini ifade 
etti. Sağlık çalışanlarının beklediği yıpranma payı konusuna da de-
ğinen Genel Başkan Metin Memiş, yıllardır talep ettikleri sağlık ça-
lışanlarına yıpranma payı verilmesi konusu ile ilgili talimatın bizzat 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini kaydederek 
sonbahar aylarında çıkarılacak olan torba yasada yıpranma payının 
yer almasını beklediklerini ifade etti. Lisans tamamlama konusunda 
da 2014-2015 öğretim sezonuna yetişecek bir düzenlemenin devam 
ettiğini, bu dönemde lisans tamamlama müjdesini vermek istediklerini 
söyledi.

Birim Ziyaretleri Devam Ediyor
Bingöl Şube Başkanlığımız ziyaretler kapsamında ilde çe-

şitli birimleri ziyaret ederek çalışanların sorunlarını dinledi.
 Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal Arslan ve yönetim 

kurulu üyeleri,  haftalık ziyaretler kapsamında Karlıova Yi-
ğitler, Aşağı Yağmurlu, Solhan, Kale, Yenibaşak, Arakonak, 
Merkez Çevrimpınar, Çavuşlar ve Göltepesi Sağlık evleri ile 
aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti. Yapılan ziyaretler esna-
sında Sağlık Evleri ve ASM’lerdeki sorunlar konuşuldu.

 Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal Arslan “Yetkili 
sendika olduğumuz bu kısa sürede birçok sorunu masada 
çözdük. Ancak hala çözülmesi gereken sorunlar var. Bu so-
runların çözüm adresi de Sağlık-Sen’dir. İnşallah siz değerli 
sağlık çalışanlarının desteğiyle tüm sorunları çözecek ve daha 
olumlu şartların oluşumu için var gücümüzle çalışacağız.” 
dedi.

Bayburt Şubemiz’den 
Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Bayburt Şube Başkanımız Fikret Lökoğlu Sağlık-Sen’in 
kuruluşunun 20. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sağlık-Sen 1995 yılında medeniyet değerlerini esas ala-
rak kurulduğunu belirten Şube Başkanı Lökoğlu sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Hep söylediğimiz gibi, biz büyük bir 
aileyiz. Bu aileyi ayakta tutan ise genel merkez yönetimin-
den şube yönetimlerine, temsilcilerine kadar teşkilatımızdır. 
Gecesini gündüzüne katarak, ülkesi ve temsil ettiği değer-
ler uğruna bu ailenin büyümesi için ter döken arkadaşları-
mız, bu başarının en büyük mimarlarıdır. Ailelerinden bile 
fedakârlık yapılarak gerçekleştirilen bu çalışmalar, başarıyı 
getirmiştir. Büyük fedakârlıklarla bugünlere gelmemizi sağ-
layan teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Aile Hekimleri Nöbet Tutmamalıdır
Sağlık-Sen Batman Şube Başkanı Zahir Seven, Aile hekimleri-

nin nöbet tutmaması gerektiğini söyledi. Acil servislerdeki doktor 
ihtiyacına istinaden başlatılmak istenilen nöbet uygulamasının  so-
runu çözmeyeceği gibi, yeni sorunları da beraberinde getireceğini 
ifade eden Seven, “Tam Gün Yasası’yla kanuni alt yapısı oluştu-
rulan nöbet mecburiyeti her şeye rağmen yine de uygulanacaksa, 
ihtiyaç duyulan yerler ve gönüllülük esası dikkate alınarak yapıl-
malıdır” dedi. Acil serviste nöbet tutacak olan aile hekimlerinin 
nöbette  yaşayacakları vakalara karşı mesleki mali sorumluluk 
sigortaları sorunu çözüme kavuşturulmalı, illa da nöbet tutturu-
lacaksa aile hekimlerinin mesleki mali sorumluluk sigorta primleri 
de yine kurumca karşılanmalıdır. Özellikle kamu görevlisi olmayan 
aile sağlığı elemanlarının hastanelerde hangi statüde nöbet tutaca-
ğı ve hastalara nasıl müdahale edeceği de ayrı bir sorundur. Mev-
zuat düzenlemeleri yapılmadan başlatılmak istenen uygulama, 
yeni sorunları da beraberinde getirecektir” dedi. 

Yöneticilere Hayırlı Olsun Ziyaretleri
Balıkesir Şube Yönetimimiz, sağlık kurumlarına yeni atanan 

yöneticilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Sağlık İl Müdürü Ser-
vet Kocaöz ve Halk Sağlığı Müdürü Hakkı Özçoban’ı ziyaret eden 
şube yönetimi, son olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne yeni atanan 
yöneticilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni atanan yöneticilere “Hayırlı olsun” temennilerini ileten 
Sağlık-Sen Şube Başkanı Yusuf  Canbay, “Sağlık İl Müdürlüğü 
ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde yaşanan değişiklikten sonra kad-
rolarda da yenilikler oldu. Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde-
ki şubelere atanan yöneticilerde görevlerine başladı. Kendilerine 
başarılı bir yöneticilik dönemi geçirmelerini istiyoruz. Bizde Balı-
kesir’deki yetkili sendika olarak yöneticilerin başarılı olmaları için 
ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi. Sağlık-Sen Yönetiminin 
yaptığı ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’nde görev yapan yöneticiler, sağlıklı iletişimin kurul-
masıyla koordineli bir çalışmanın ortaya çıkacağını belirttiler.

Aydın Şubemiz İftarda Buluştu
Sağlık-Sen Aydın Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla dü-

zenlediği geleneksel iftar programını bu yıl da sürdürdü. 
Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Aydın Şube 
Başkanı A. Baki Karaer’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar 
programına Sağlık-Sen Aydın Şube Yönetim Kurulu üyele-
ri, ilçe ve işyeri temsilcileriyle aileler katıldı. 

Geniş bir katılımla gerçekleşen iftar programında konu-
şan Baki Karaer, “Kardeşliğin kuvvet kazanmasına, Müs-
lümanların birbirini hatırlamasına, yardımlaşmasına, arala-
rındaki sevginin, saygının, birlik ve beraberliğin pekişmesine 
vesile olan, manevi güzelliklerin doruklara çıktığı bir Rama-
zan ayını yaşıyoruz. Yardımlaşma, paylaşma, kaynaşma ve 
gerçekten kardeş olma ayı olan Ramazan’ın İslam alemine 
huzur ve adalet getirmesini diliyorum.” dedi.

AYDIN

BAYBURT

ÇANAKKALE ÇORUM DENİZLİ

BİNGÖL BURSA

BALIKESİR BATMAN
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Giresun, Filistin İçin Uyumadı
Giresun Şube Başkanımız Kerim Süral’in ilde bulunan 

Sivil Toplum Kuruluşlarına yaptığı çağrı ile başlayan ‘Fi-
listin Uyumuyor-Giresun Uyumuyor’ adı altında başlatılan 
Filistin’e destek eylemi Giresun Meydanı’nda büyüyerek de-
vam etti.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı Filistin’e Destek eyleminde 
Şube Başkanı Kerim Süral, parti, görüş ayrımı yapmadan 
yaptığı çağrıya her kesimden destek gelmesinden memnuni-
yet duyduğunu belirterek, İsrail’in yaptığı katliam ve zulüm-
lere vatandaşlarla birlikte gece uyumayarak tepki gösterdik-
lerini ifade etti.

Yapılan katliamlara tüm dünyanın sessiz kalmasına tepki 
gösteren Süral, Ortadoğu’dan yükselen çığlığı tüm insanlı-
ğın duyması ve katliamlara dur denmesi gerektiğini kaydetti.

Ünı̇versı̇te Şubesı̇, Sorunların Çözümü İçı̇n 
Ünı̇versı̇te Yönetı̇mı̇yle Bı̇r Araya Geldi 

Sağlık-Sen Gaziantep Üniversite Şubesi tarafından, Şahinbey 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan personelin sıkıntıları ve 
çözüm önerilerini ele almak için üniversite yönetiminin de katıldığı bir 
toplantı düzenledi.

Sağlık-Sen Üniversite Şube Başkanı Cuma Kerkez ve yönetim 
kurulu üyeleriyle, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz 
Çoşkun, Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali Gür, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Levent Elbeyli, Başhekim Prof. Dr. Metin Kılınç, Başhekim Yrd. 
Doç. Dr Murat Gülşen, Hastane Müdürü Mustafa Kalkan, Mdr. Yrd. 
Yılmaz Çaycı’nın katıldığı toplantıda güncel konuların yanı sıra per-
soneli ilgilendiren ve çözüm bekleyen konular ele alındı. Çalışanlara 
yönelik banka promosyonlarının bazı kurumlarda çalışanlar aleyhine 
olduğunu, aynı sorunun üniversite bünyesinde yaşanmaması için ge-
rekli önlemlerin alınmasını isteyen sendika yönetimi, bu konuda Rek-
tör Coşkun’dan gerekenin yapılacağı sözünü aldı.Şube Başkanı Cuma 
Kerkez’in, toplantıda uzun zamandır yapılamayan unvan değişikliği 
ve görevde yükselme sınavını gündeme getirmesi üzerine, Rektör Çoş-
kun sınavın bu yıl içerisinde yapılacağı sözünü aldı.

“İş Güvencesinden Taviz Vermeyiz”
Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayı-

cı, iş güvencesi ile ilgili tartışmaları değerlendirirken, “Me-
murların iş güvencesine dokundurmayız. Memur-Sen ve 
Sağlık-Sen olarak iş güvencesinden taviz vermemiz müm-
kün değildir” dedi. 

 İş güvencesini kaldıracak maddenin kanun tasarısından 
çıkarılması için Memur-Sen ve Sağlık-Sen Genel merkez-
lerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu vurgulayan 
Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 
“İş güvencesi bizim önceliğimizdir, kırmızı çizgimizdir. Bu 
konudaki talebimiz tüm yetkililere iletilmiştir. Yetkililer, ta-
sarı metninden iş güvencesini ortadan kaldıracak maddenin 
geri çekilmesi veya yeniden düzenlenmesi sözünü vermiştir” 
diye konuştu. 

Sağlık-Sen’den Rektör Gönen’e Ziyaret
Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Abdulbaki Tekin ve 

iş yeri temsilcileri Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Hasan Gönen’i makamında ziyaret ettiler. Sağlık-Sen Şube 
Başkanı  Abdulbaki Tekin,yaptığı açıklamada  Sağlık-Senin Es-
kişehir de tüm kurumlar da olduğu gibi Osmangazi Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 460  üyeyle  2 yıldır yetkili sen-
dika olduklarını üye sayısından ziyade üye memnuniyetlerini 
ön planda tuttuklarını sadece üyelerinin değil tüm çalışanların 
sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Tekin, Rektör Gönen’e üniversite de görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavı açılmasını ek ödemelerin ve performan-
sın eşit şekilde dağıtılmasını talep etti. Rektör Gönen ise yaptığı 
açıklamada çalışanların rahatı ve huzuru için var gücüyle çalış-
tıklarını hasta hakları kadar çalışan haklarına da özen göstere-
ceklerini ve sivil toplum örgütleriyle çalışanların durumları ile 
sürekli istişare halinde olacaklarını söyledi.

Zı̇yaretlerle ÇalIşmalar Anlatıldı 
Sağlık-Sen Erzurum Şube Başkanı Abdullah Duman, 

ilçe ziyaretleriyle sendikal çalışmalar hakkında üyeleri ve 
sağlık çalışanlarını bilgilendiriyor.

Bu etkinlikler kapsamında Horasan’ı ziyaret eden Du-
man, Toplum Sağlığı Merkezi ile aile hakimliği çalışanla-
rıyla bir araya geldi.

Sağlık-Sen’in aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi 
çalışanlarının sorunlarını her platformda dile getirdiğini 
söyleyen Duman, sorunlar çözülene kadar taleplerinin 
takipçisi olacaklarını kaydetti.

Rektör Yardımcısına Ziyaret
Sağlık-Sen Erzincan Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz, Erzincan Üniversitesi Rektör Yardımcımız Prof. 
Adem Başıbüyük’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarete Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim İçoğlu ve 
şube yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.

Sağlık-Sen Erzincan Şube Başkanlığı’nın yaptığı çalış-
malar hakkında Rektör Yardımcısı Başıbüyük’e bilgiler ve-
ren Şube Başkanı Halil İbrahim İçoğlu, Sağlık-Sen olarak 
klasik sendikacılıktan uzak, üyelerin yalnızca haklarını değil 
onların her türlü sosyal ve kişisel gelişimlerine de destek ola-
cak çalışmalarda bulunduklarını ifade etti. Vizyon sendika-
cılığı anlayışı ile bu çalışmaları yaptıklarını kaydeden İçoğlu, 
yeni projelerle bu sürecin devam edeceğini ifade etti.

Yerel ve Ulusal Basın Yetkilileri İle 
Kahvaltıda Buluştuk

Şube Başkanımız Mehmet Karataş ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ilimizde faaliyette bulunan ulusal ve yerel basın 
mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek Sağlık-Sen’in kaza-
nımları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Gündemdeki konulara da değinilerek son olarak yaşanan 
Diyarbakır’da Bayrağımızın indirilmesi ile ilgilide görüşlerini 
bildiren Karataş, Diyarbakır’da askeri bir alanda, kendini bil-
mez ve kime hizmet ettiği bilinmeyen bir kişi tarafından bay-
rağımızın indirilmesi halkımızda büyük bir infial uyandırmıştır. 
Yapılan eylemi maruz görecek hiçbir şey bulunmamaktadır. 
Bayrağı indiren ve ona yardımcı olanlar en kısa sürede yaka-
lanıp, adalete teslim edilmeli ve hak ettikleri cezayı almalıdır. 
Aynı şekilde, bayrağın indirilmesinde ihmal ve kusuru bulunan-
lar da, bunun bedelini yine hukuk içinde ödemelidir dedi.

Genel Başkanımız Edirne’yi Ziyaret Etti
Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen 

geleneksel iftar programı Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş’in katılımı ile gerçekleştirildi

İftar programı öncesinde Şube Başkanı Erhan Turhan 
ve beraberindeki heyetle Trakya Üniversitesi Sağlık Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Valiliği’ni ziyaret eden 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ilde uygulamada 
olan sağlık politikalarına ilişkin bilgiler aldı.

Ziyaretlerin ardından iftar programına geçildi.  Programa 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in yanı sıra Edirne 
İl Sağlık Müdür Vekili Dr. A.Muhsin Kişioğlu, Aile ve Sosyal 
Politikalar Edirne İl Müdürü Bilgin Öbaş, KHK Edirne Ge-
nel Sekreterliği idarecileri, kurum yöneticileri ve üyelerimiz 
katıldı.

Diyarbakır Şubemizden Piknik Etkinliği
Diyarbakır Şube Başkanlığımız üyelerimizin katılı-

mıyla piknik organizasyonu gerçekleştirdi.
Yoğun katılımın olduğu piknikte konuşan Diyarbakır 

Şube Başkanı Eşref  Ensarioğlu Sağlık-Sen’in sendikal ça-
lışmalarının yanından üyelerini sosyal alanda da buluş-
turduğunu belirterek, yoğun iş yaşamından biraz olsun 
uzaklaşmak, üyelerin ve ailelerin kaynaşması ve tanışma-
sını sağlamak için bu organizasyonu yaptıklarını ifade etti. 

Diyarbakır Şube Başkanı Eşref  Ensarioğlu pikniğe ka-
tılımlarından dolayı üyelerimize teşekkür etti.

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİVERSİTE ŞUBE GİRESUN

ERZURUM ESKİŞEHİR

EDİRNE ELAZIĞ
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Genel Sekreter Deniz’e Ziyaret
Sağlık-Sen Kars Şube Başkanı Hasan Yazıcı, Kamu 

Hastaneleri Kurumu İl Genel Sekreterliği görevine ata-
nan Atıf  Deniz’i ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temenni-
sinde bulundu. 

Şube yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyaret-
te, Sağlık-Sen’in çalışmaları hakkında bilgi veren Yazıcı, 
sorunların çözümünde sosyal paydaşlarla hareket edilme-
sinin çalışan memnuniyetini de artıracağını ifade etti. 

Genel Sekreter Deniz ise ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, kendisinin de sorunların çözümünde 
işbirliğinden yana olduğunu kaydetti.

AK Parti’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Karabük Sağlık-Sen Şube Başkanı Selçuk Taşyapar ve 

üyeleri görevine yeni atanan AK Parti İl Başkanı Timurçin 
Saylar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Selçuk Taşyapar, İl Başkanı 
Saylar’a, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevinde ba-
şarılar diledi. İl Başkanı Saylar, Sağlık-Sen’in yapmış olduğu 
ziyaretten mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Biz AK Par-
ti olarak 12 yıldır Karabük’ümüze çok hizmetler getirdik. 
İnşallah bundan sonrada hep beraber el ele vererek çalışma-
larımıza devam edeceğiz. Sendikalar ile, Sivil Toplum Ku-
ruluşları ile, Dernekler ile tüm kuruluşlar ile bundan önce 
nasıl iş birliği içerisinde olduysak bundan sonrada uyum 
içerisinde çalışarak Karabük’ümüzü daha güzel yerlere ge-
tirme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Genel Başkan Metin Memiş Kahramanmaraş’da
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Ge-

nel Başkanı Metin Memiş, Kahramanmaraş Şube Başkanlığı 
tarafından düzenlenen programa katıldı. Bir restoranda dü-
zenlenen programa Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Mutlu Kaya, Kemal Çırak, Abdülaziz Arslan, Şube Başkanı 
Bünyamin Mutlu Demirci, AK Parti İl Başkanı Metin Doğan, 
12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Sütçü İmam 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan, İl 
Sağlık Müdürü Dr. İlker Çitil, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. 
Ahmet Yener ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, hükümete sun-
dukları 6 talepten 3’ünün kabul edildiğini 3’ü ile ilgili de 
çalışma yapıldığını söyledi. Memiş, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’dan sağlık çalışanlarının her 5 yıllık çalışmaya karşı-
lık 1 yıl yıpranma payı müjdesi aldıklarını da müjdeledi.

İzmir Şubemiz Olağan Kongresini Tamamladı
Sağlık-Sen İzmir Başkanlığımızın 4. Olağan Kongresi 

tamamlandı.
İzmir Esnaf  ve Sanatkârlar Odaları Birliği toplantı 

salonunda yapılan seçimlerde Op. Dr. Recep Atçı dele-
gelerden aldığı 99 oyla yeniden şube başkanlığına seçildi.

Kongrede oy kullanan delege yapısının tüm üyeleri 
kapsadığını ve İzmir’de Sağlık-Sen’in örgütlü olduğu tüm 
kurumları temsil eder nitelikte olduğunu kaydeden Atçı, 
tüm üyelere gösterdikleri katılım nedeniyle teşekkür etti. 
Seçimler sonucunda delegelerin teveccühü ile yeniden 
başkan seçildiğini belirten Atçı, kendisine destek veren 
herkese teşekkür etti.

İstanbul 2 No’lu Şubemizin 
Yeni Hizmet Bürosu Hizmete Açıldı

İstanbul 2 No’lu Şube Başkanlığımızın yeni hizmet bürosu 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in katılımıyla hizmete girdi.
Kurumsallaşma hedefleri çerçevesinde Türkiye genelinde şubelerde 
mülk edinme yoluna gidildiğini kaydeden Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Metin Memiş, bu sürecin son halkası olan İstanbul 2 No’lu Şube 
Başkanlığı’nın yeni hizmet bürosunun hayırlı olması temennilerini ilet-
ti.  Açılış programına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in yanı 
sıra, Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Örnek, İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Abdullah Kahraman, 
İstanbul Anadolu Yakası Güney Bölgesi Genel Sekreteri Uz. Dr. Tun-
cay Palteki, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Bekir Necati, İstanbul 2 No’lu 
Kurucu Şube Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Samastı, Memur-Sen İl Başkanı ve İstanbul 
1 No’lu Şube Başkanı Durali Baki, Kocaeli Şube Başkanı Kerem Öz-
güler, Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

İstanbul 1 No’lu Şubemizin 
Yeni Büro Açılışı Gerçekleştirildi

Sağlık-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanlığı’nın yeni 
hizmet bürosunun açılışı düzenlenen iftar yemeğiyle gerçek-
leştirildi. Programa Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğ-
lu, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Genel Başkan 
Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Örnek, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Durali Baki, şube yö-
netim kurulu üyeleri, çevre illerden gelen şube başkanları ve 
üyelerimiz katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş programda yap-
tığı konuşmada, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanlığının yeni 
hizmet bürosunun Sağlık-Sen’in kurumsallaşma hedefleri-
nin adımlarından biri olduğunu belirterek yeni hizmet bü-
rosunun hayırlı olması temennilerini iletti.

Isparta Şubemiz Olağan Kongreye Hazırlanıyor
Sağlık-Sen Isparta Şube Başkanlığımız olağan kongreye 

hazırlanıyor.
05 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan kongre için Is-

parta Şube Başkanı Erdal Demiralay, genel kurulda delege 
olabilmek için üyeleri dilekçe başvuru yapmalarını istedi.

Şube Başkanı Erdal Demiralay, seçimlerin demokrasinin 
bir gereği olduğunu ve bunu en iyi işleten sivil toplum kuru-
luşlarından birininde Sağlık-Sen olduğunu kaydederek, ola-
ğan genel kurulun birlik ve beraberlik havasında geçmesini 
temenni etti. 

Sağlık-Sen Isparta Şube Başkanlığı olarak bugüne kadar 
yapılan çalışmaları üyelerimize ve sağlık çalışanlarına her 
fırsatta anlattıklarını ifade eden Şube Başkanı Demiralay, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya de-
vam edeceklerini kaydetti.

Eski Bakan, Vekil Ebe Hemşirelerle Buluştu
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay Şube Baş-

kanlığımız tarafından düzenlenen bir programla Vekil 
Ebe Hemşirelerle buluştu. Programa Hatay Şube Başka-
nı Feleytun Fatih Gönç, şube yönetim kurulu üyelerimiz 
ve sağlık çalışanları da katıldı.

Vekil ebe hemşirelerin kadro sorunlarına yönelik ça-
lışmalar yapıldığını kaydeden Sadullah Ergin, sorunların 
çözümü için Sağlık Bakanlığı’nın ilgili düzenlemeleri ya-
pacağını kaydetti.

Şube Başkanı Feleytun Fatih Gönç de Eski Adalet Ba-
kanı Sadullah Ergin’e toplantıya katılımlarından dolayı 
teşekkür etti.

Sağlık-Sen’den Yardım Eli
 Sağlık-Sen Gümüşhane Şube Başkanı Yunus Yılmaz, bu yıl 

ramazan ayında iftar programı düzenleyemediklerini, Sağlık-
Sen üyelerinin görüşleri doğrultusunda ve yönetim kurulu ka-
rarıyla yardıma muhtaç ailelere gıda paketi ve Gazze’ye yardım 
kararı aldıklarını ifade etti.

 Yunus Yılmaz, İsrail’in Gazze’de, masum insanlara yönelik 
zalim saldırısı İslam alemini ve ülkemizi derinden yaraladığını 
söyledi. Yılmaz, il genelinde Sağlık-Sen üyelerinin desteğiyle 
150 aileye gıda yardımı ve Gazze’ye maddi yardımda bulun-
dukları bilgisini verdi. Yunus Yılmaz, “Dünyaya tarih boyunca 
umut olmuş ve olmaya devam eden bir milletin çocukları ola-
rak bizler, aramızdaki birlik ruhunu ayakta tutarak mazluma, 
masuma ve mahruma el uzatmaya devam edeceğiz” dedi. Yıl-
maz, bu yardımların sağlanmasında katkılarından dolayı başta 
Sağlık-Sen üyeleriyle, ilçe ve işyeri temsilcilerine teşekkür etti.

GÜMÜŞHANE

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE

KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARS

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE İZMİR

HATAY ISPARTA
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Mersin Şubemizin 
Yeni Hizmet Bürosu Hizmete Açıldı

Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanlığımızın yeni hizmet bü-
rosunun açılışı Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in 
katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programına Genel Başkan 
Metin Memiş ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları Kemal 
Çırak, Mutlu Kaya, Ak Parti Mersin Milletvekili Ahmet 
Tevfik Uzun, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş Şube 
Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Şemsettin Ka-
radoğan büronun Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına 
Sağlık-Sen ve Memur-Sen ailesine hayırlı olmasını dileyerek 
katılımcılara teşekkür etti.

Şubemiz Kreş Protokolünü İmzaladı
Sağlık-Sen Manisa Şubesi, sağlık sektöründe çalışan kadın-

ların sıkıntılarından olan kreş sorununa imzaladıkları protokol 
ile kolaylık sağladı. Orkideler Kreş ve Anaokulu ile imzalanan 
protokol ile Sağlık-Sen üyeleri yüzde 20’lik bir indirimle ço-
cuklarını kreşe bırakabilecek. Protokol imza töreninde konuşan 
Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat “Sağlık sektö-
ründe çalışanların çoğu kadınlardan oluşmaktadır. Bu hizmette 
nöbet sistemi de yer aldığından dolayı sıkıntılar ortaya çıkmıştır. 
Çalışanlar işe gittiklerinde akılları evde kalıyor ve çocuklarının 
bakımı ile yeteri kadar bir altyapı oluşturamamasından dolayı 
bir mağduriyet söz konusu oluyor. Protokolünü imzaladığımız 
okulu gidip inceledik güvenilebilir bir ortam olduğunu gördük. 
Bu üyelerimiz için de daha ekonomik olacaktır. Bu sadece ve 
sadece küçük bir çözüm olacaktır. Bunun genişlemesi gerekir. 
Hastanelerin kendilerine ait kreşlerinin olması gerekmektedir. 
Eğer bu tip çalışmalar yapılırsa çalışan kadınlar daha rahat 
edeceklerdir.” dedi.

Milletvekili Öznur Çalık’tan Ziyaret
Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberindeki Ak Parti 

heyeti ile birlikte Malatya Sağlık-Sen Şube Başkanlığımızı 
ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Milletveklili Öznur Çalık’a teşek-
kür eden Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Çalık’ın 
TBMM Sağlık Komisyonu’nda görev yapmasından dolayı 
sağlık çalışanları adına güzel çalışmalara imza attığını ifade 
ederek kendisine teşekkür etti.

Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Sağlık-Sen’in ça-
lışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, sağlık çalışan-
larının daha iyi şartlarda görev yapmaları için çalışmalara 
devam edeceklerini kaydetti.

Üyelerimizi Kutsal Topraklarda 
2. Kez Buluşturduk

2013 yılında birincisini gerçekleştirdiğimiz Umre Orga-
nizasyonlarımızın ikincisini 13-27 Haziran 2014 tarihleri 
arasında 63 üyemizin katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Umre ziyaretlerimiz ilk olarak Mekke şehri ile başla-
dı, burada 10 günlük bir ziyaret gerçekleştiren hacılarımız 
Kabe tavaf  etme imkanına kavuştular. Geri kalan 5 günlük 
ziyarette ise Medine-i Münevvere’de geçirildi.

2. kez düzenlenen Umre programlarının üyelerin talep 
etmeleri durumunda her yıl düzenli bir şekilde yapılacağını 
belirten Şube Başkanı Himmet Bayar, düzenlenen organi-
zasyondan katılımcıların memnun olduğunu ifade etti. 2014 
Yılı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen Umre organizas-
yonuna Şube Başkanı Himmet Bayar ile Başkan Yardımcı-
mız Zeynel Abidin Uysal’da aileleriyle birlikte iştirak ettiler.

Umreye Giden Şube Üyelerimiz Uğurlandı   
Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi tarafından, Sağlık çalışanları ve 

ailelerine yönelik düzenlenen 13 günlük umre ziyaretine baş-
vuran 72 kişilik kafile dualarla uğurlandı. Darıca Farabi Dev-
let Hastanesi önünde Umre ziyaretçilerini uğurlama törenine, 
Sağlık-Sen Kocaeli İl Başkanı Dt. Kerem Özgüler, İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri Erdal Yıldırım, Göksel Civelek, Zilfikar Ali 
Tokgöz, Mevlüt Akdere, Mehmet Ali Çetin ve Bilgen Aydın, 
Sağlık-Sen Darıca İlçe Başkanı Temel Atagür, Sağlık-Sen Da-
rıca Farabi Devlet Hastanesi Temsilcileri İbrahim Gemici, 
Yetkin Konak ve Suat İyilikli, Darıca Farabi Devlet Hastanesi 
Başhekim ve Yöneticisi Op.Dr. Hikmet Yaşar, Hastane İdare-
cileri, Darıca İlçe Müftüsü Remzi Pehlivan, Darıca Belediye 
Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. 
Kamil Eyüboğlu, Hastane çalışanları, umre ziyaretçilerinin 
yakınları, akrabaları ve komşuları katıldı.

Kırşehir Sağlık-Sen Den KESOB’a 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Kırşehir Sağlık-Sen, Esnaf  ve Sanatkarları Odaları Bir-
liği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk’e ‘Hayırlı Olsun’ 
ziyaretinde bulundu.

Kırşehir Memur-Sen İl Temsilcisi Sağlık-Sen Şube Baş-
kanı Necati Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol Soykan 
ve Recep Kadir Turpçu, Kırşehir Esnaf  ve Sanatkarları 
Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk’ü 
makamında ziyaret edip hayırlı olsun dediler. Ziyarette, oda 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundular. 
Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Yıl-
maz; “Kırşehir’in menfaatleri için birlik ve beraberlik zama-
nıdır. Başkanımızın, bundan önce olduğu gibi bundan sonra 
da Kırşehir için atacağı adımlar, yapacağı işler için sonuna 
kadar yanındayız, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” dedi.

Hastaneleri Ziyaret Ettik
Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan ve 

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek İhtisas Hastanesi, 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık ça-
lışanlarını nöbetlerinde ziyaret ederek Ramazan-ı Şeriflerini 
kutladı. 

Kırıkkale Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Akdoğan 
Sağlık-Sen olarak gece gündüz çalıştıklarını ve bugüne ka-
dar pek çok kazanım elde ettiklerini belirterek, Sağlık-Sen’i 
bugünlere taşıyan herkese minnettar olduklarını ifade etti, 
Kırıkkale’de 1618 üye sayısı ile yetkili olduklarını beliren 
Şube Başkanı Recep Akdoğan “Üyelerimizden aldığımız 
güçle daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bünyan’da İftar Yemeği’nde Buluştuk
Kayseri Şube Başkanlığımız Bünyan Belediye Sosyal Tesis-

lerinde verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Kayseri Sağlık-
Sen tarafından, iftar yemeklerinin üçüncüsü Bünyan Belediye 
Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Kayseri Sağlık - Sen il Baş-
kanlığı tarafından planlanan ve Bünyan Sağlık - Sen Şube baş-
kanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Bünyan Devlet 
Hastanesi çalışanları ve Bünyan Sağlık Sen Şubesi üyeleri Bün-
yan Belediyesi Sosyal tesislerinde oruç açtı.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nun yanı sıra 
Memur-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Kayseri Sağ-
lık Sen Şube Başkanı M.Faruk Doğan, Bünyan Ak Parti İlçe 
Başkanı Savaş Gökçe ve çok sayıda davetlinin katıldığı yemek-
te konuşan Memur Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, 
Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı M.Faruk Doğan ve Bünyan 
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İslam coğrafyasındaki son 
olayları değerlendirdi.

Vali Günaydın’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ve yö-

netim kurulu üyeleri, Kastamonu Valiliği’ne atanan Şehmuz 
Günaydın’ı makamında ziyaret etti.

Yeni görevine atanmasından dolayı hayırlı olsun dilekle-
rini Vali Günaydın’a ileten Şube Başkanı Öz, ziyarette sağ-
lık çalışanlarının yaşadıkları sorunları ve beklentilerini de 
Günaydın’a aktardı.

Kastamonu Valisi Şehmuz Günaydın da ziyaretten dola-
yı Şube Başkanı Mehmet Öz ve beraberindekilere teşekkür 
etti. Kastamonu’da yapımı planlanan hastane projesinin bir 
an önce başlaması için konunun takipçisi olacağını belirten 
Vali Günaydın, bu projenin il için önemli olduğunu ifade 
etti.

KASTAMONU

KIRŞEHİR

MALATYA

KOCAELİ

MANİSA MERSİN

KONYA

KAYSERİ KIRIKKALE
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Sivas’ta Gazze İçin Yardım Kampanyası
Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, 11 Ağustos’ta 

Gazze için yardım kampanyası başlattıklarını, toplanan parayla 
Filistin’de hastane ve okul yapmayı planladıklarını söyledi.

Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, 11 Ağustos’ta 
Gazze için yardım kampanyası başlattıklarını, toplanan parayla 
Filistin’de hastane ve okul yapmayı planladıklarını söyledi. Zileli, 
sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Gazze’de İs-
rail tarafından öldürülen kadın ve çocuk sayısının birçok ağır sa-
vaştan bile daha fazla olduğunu belirtti. Gönüllü sivil toplum ku-
ruluşları ve Müslümanlara Gazze’ye destek olmaları çağrısında 
bulunan Zileli, Gazze’ye Memur-Sen heyeti ve Sağlık-Sen olarak 
hemşire ve doktorlardan oluşan şifa ekibi, öğretmen, imam ve 
psikologlardan oluşan sosyal destek ekibi göndermeyi planladık-
larını ifade etti. Zileli, bölgede su ve elektrik kesintilerini önlemek 
amacıyla teknik ekibin gönderilmesi için Dışişleri Bakanlığına 
başvuru yaptıklarını aktararak, bu ekiplerde binlerce gönüllünün 
yer almak istediğini dile getirdi.

Sağlıkta Şiddete Tepki Gösterdik
Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanlığımız Siirt Devlet Hastanesi 

Acil s-Servisi’nde görevli hekime yönelik yapılan şiddeti bir ba-
sın açıklaması yaparak kınadı.

Sağlık-Sen Siirt Şubesi Basın Sekreteri Selçuk Yılmaz ta-
rafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 
“Sağlık mesleği, insan sağlığı ve hayatına kendini adamış mes-
leklerin en başında yer almaktadır. Bu mesleğin sahiplerinin 
son yıllarda karşılaştıkları şiddet olaylarıyla gündeme gelmeleri 
oldukça üzücüdür. Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 
ceza kanununda özel bir suç tipi olarak tanımlanmalı ve caydı-
rıcı cezai yaptırıma bağlanmalıdır

Siirt Devlet Hastanesi Acil serviste görevli hekim, hasta 
yakınının fiziki saldırısına maruz kaldığını ifade eden Yılmaz, 
Sağlık Bakanlığı’nın oturup samimiyetle durum değerlendir-
mesi yapması gerektiğini söyledi. Bu vesile ile arkadaşımıza 
yapılan saldırıyı kınıyor, sağlıkta şiddetin son bulması için her 
türlü tedbirin alınması gerektiğini ifade ediyoruz.

Samsun Şubemiz 
Yetki Buluşmasını Gerçekleştirdi

Samsun Sağlık-Sen Şube Başkanlığımız tarafından 
2014 yılı yetki buluşması programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş, Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel 
Başkan Yardımcısı Abdulaziz Arslan, Şube Başkanı İlhan 
Öksüz, şube yönetim kurulu üyeleri, Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı ve üyelerimiz ka-
tıldı.

Programda Doç. Dr. Erdinç Yazıcı “Demokrasi, sivil 
toplum ve sendikal mücadele” konusunda bir sunum yap-
tı.

Üyelerimiz Piknikte Buluştu
Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanlığımız tarafından pik-

nik düzenlendi. Organizasyona Sağlık-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Kemal Çırak, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı 
Oğuzhan Özkan ve Genç Memur Sen Sakarya temsilcileri, 
Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, şube yönetim ku-
rulu üyeleri ve üyelerimiz katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak yap-
tığı konuşmada güzel bir mekanda sağlık çalışanlarının bir 
arada olmasını sağlayan Sakarya Şube Başkanlığına teşek-
kür etti.

Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez de katılımların-
dan dolayı Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak ve diğer 
katılımcılara teşekkür etti.

Osmaniye Şube Başkanlığımız 
Yeni Binasında Hizmete Girdi

Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanlığımızın yeni bi-
nası hizmete girdi. Açılış programına Genel Başkan Me-
tin Memiş ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları Kemal 
Çırak, Mutlu Kaya, AK Parti Osmaniye Milletvekili Doç. 
Dr. Suat Önal, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş 
Şube Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet 
bundan böyle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına daha 
iyi bir binada hizmet vereceklerini kaydederek, programa 
katılanlara teşekkür etti.

Genel Sekreter Küçükoğlu’na Ziyaret
Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı, Ordu Kamu Has-

taneleri Birliği Genel Sekreterliğine atanan Dr. Murat 
Küçükoğlu’nu ziyaret etti.

Sağlık- Sen Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı’ya ziyaret-
te Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Halk Sağlığı Müdür-
lüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliği Temsilcileri eşlik etti.

Genel Sekreter Dr. Murat Küçükoğlu’na yeni göre-
vinde başarılar dileyen Şube Başkanı Bilal İnanlı, sağlık 
politikaları ile ilgili her projede birlikte çalışabileceklerini 
ifade etti.

İl Divan Toplantımızı Gerçekleştirdik
Niğde Şube Başkanlığımız İl Divan Toplantısını gerçek-

leştirdi. İl Divan Toplantısı’na Şube Başkanı Rıdvan Yeşil-
dal ve şube yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Sağlık-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, temsilcilerimiz ve 
üyelerimiz katıldı.

Şube Başkanı Rıdvan Yeşildal toplantıda yaptığı konuş-
mada Sağlık-Sen olarak Niğde de büyümeye devam ettikle-
rini belirterek bunda önemli payı olan sağlık çalışanlarına 
teşekkür etti.

Çalışanların sorunlarının çözümü için çalıştıklarını ifa-
de eden Şube Başkanı Yeşildal, Niğde de yapılan çalışmalar 
hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Kadın Kolları Başkanlığımız Kuruldu
Muş Sağlık-Sen Kadın Kolları Başkanlığı kuruldu. Muş 

Sağlık-Sen Kadın Kolları Başkanlığına Mine Akaydın seçilir-
ken kadın kolları yönetimi Birsen Özmen Erdoğmuş, Esra Lale, 
Büşra Bulut, Nebahat Yılmaz, Sevil Dede ve Güneş Çoban’dan 
oluştu. İlk toplantısını gerçekleştiren Sağlık Sen Kadın Kolları, 
üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklarını vurguladılar. Sağlık 
Sen Kadın Kolları Başkanı Mine Akaydın toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, sağlık ekibinde yüzde 60 gibi bir çoğunluğu kadınların 
oluşturduğuna vurgu yaparak, sağlık ekibinin kadın temsilcileri-
nin olmasının, sendikacılık alanına farklı bir boyut getireceğini 
belirtti. Akaydın yaptığı konuşmada “Sağlık Sen Kadın Kolla-
rımızın ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle mensubu 
olduğumuz sendikamızın kurucusu olan, yolumuzu aydınlatan 
Sayın Mehmet Akif  İnan Beyefendiyi sevgi, saygıyla anıyorum. 
Yüzde 60 gibi bir çoğunluğu kadınların oluşturduğu sağlık ekibi-
nin artık kadın temsilcilerinin olmasının sendikacılık alanına yeni 
bir boyut getireceğine inanıyorum dedi.

Muğla Şubemizden İftar Programı
Muğla Şube Başkanlığımız tarafından iftar programı dü-

zenlendi. Programa Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel 
Başkan Vekilimiz Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıla-
rımız Kemal Çırak, Mustafa Örnek’in yanı sıra Muğla Sivil 
toplum örgütü temsilcileri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
Şube Başkanları ve yönetimi, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa 
Nuri Ceyhan, Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürü Ali Akku-
zu, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği İdari İşler Başkanı 
Zeki Gürlesin, Mali İşler Başkanı Hüseyin Aksoy, hastane yö-
neticileri, siyasi parti temsilcileri ve üyelerimiz katıldı.

Şube Başkanı Ekrem Şababoğlu Muğla Sağlık-Sen olarak 
kurumsallaşma yolunda ilerlediklerini ve bu anlamda ciddi 
çalışmalar yaptıklarını belirterek, sağlık çalışanlarına daha iyi 
hizmet vermek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

MUĞLA

ORDU

SAMSUN SİİRT SİVAS

OSMANİYE SAKARYA

MUŞ NİĞDE
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Kara’dan, Ak Parti Devrek Teşkilatına Ziyaret
Zonguldak Şube Başkanımız Mehmet Ali Kara, AK Parti 

Devrek İlçe Başkanı Serdar Kelebek’i ziyaret etti. Yönetim Ku-
rulu Üyesi aynı zamanda Atatürk Devlet Hastanesi İdari Mali 
Hizmetler Mehmet Hamza Çebi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
Müdür Yardımcısı Ömer Tok ile birlikte AK Parti Devrek İlçe 
Başkanı Kelebek’i ziyaret eden Zonguldak Sağlık-Sen Başkanı 
Mehmet Ali Kara, şöyle dedi:

“Serdar Başkanımıza verdiği hizmetler ve sağlık camiasın-
da yaptığı özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ziyaretinde 
bulunmak için buradayız. Aynı zamanda da Sağlık-Sen yöneti-
mi olarak ta kendisiyle tanışmak istedik.” Ziyaretten memnuni-
yetini dile getiren Serdar Kelebek ise “Arkadaşlarımızın ziyareti 
bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. İlçemizde çok yakında hiz-
mete girecek olan hastanemizde hep birlikte çok güzel çalış-
malar imza atacağımıza inanıyorum, ziyaretlerinizden dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yalova Şube Üyelerimiz Buluştu
Yalova Sağlık-Sen Şube Başkanlığımız tarafından pik-

nik organizasyonu düzenlendi. Pikniğe Şube Başkanı İb-
rahim Oktay ve şube yönetim kurulu üyelerimiz ile birlik-
te İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. İbrahim Dedecan, Kamu 
Hastaneler Birliği İdari Hizmetler Başkanı Fatih Seyran, 
Mali Hizmetler Başkanı Dr. Hakan Sezen ve üyelerimiz 
katıldı.

Şube Başkanı İbrahim Oktay burada yaptığı konuş-
mada iş hayatının yoğunluğundan çalışanları uzaklaştır-
mak ve kaynaşma ortamını sağlamak amacıyla böyle bir 
etkinlik düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür 
etti.

Van Şubemizden İftar Programı
Sağlık-Sen Van Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla bir if-

tar programı düzenledi. İftar programına Van Şube Başkanı 
Hikmet Bilgin ve şube yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra 
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Arslan, ilçe 
ve işyeri temsilcileri ve üyelerimiz katıldı. 

Geniş bir katılımla gerçekleşen iftar programında ko-
nuşan Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, “Kardeşliğin kuv-
vet kazanmasına, Müslümanların birbirini hatırlamasına, 
yardımlaşmasına, aralarındaki sevginin, saygının, birlik ve 
beraberliğin pekişmesine vesile olan, manevi güzelliklerin 
doruklara çıktığı bir Ramazan ayını yaşıyoruz. Yardımlaş-
ma, paylaşma, kaynaşma ve gerçekten kardeş olma ayı olan 
Ramazan’ın İslam alemine huzur ve adalet getirmesini dili-
yorum.” dedi.

Üyelerimizi Ziyaret Ettik
Uşak Şube Başkanı Muhammed Ali Aloğlu ve şube 

yönetim kurulu, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görev 
yapan çalışanları ziyaret etti.

Sağlık evlerinin sorunlarının çözümü konusunda 
üyelerimizle görüş alış verişinde bulunan Şube Başkanı ve 
şube yönetim kurulu üyelerimiz, sorunların çözümü için 
çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler.

Şube Başkanı Aloğlu ve beraberindekiler daha sonra 
Sağlık-Sen’in yayın organı Vizyon Gazetesi ve Bakış dergi-
sini üyelere dağıttı.

Tunceli Şubemizden İftar Programı
Tunceli Şube Başkanlığımız tarafından iftar programı 

düzenlendi. Programa İl Sağlık Müdür Dr. Yusuf  Kenan 
Aydın, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Musa Şahin, Memur-Sen 
İl Başkanı Bülent Süner, Şube Müdürleri ve çok sayıda 
üyemiz katıldı.

Şube Başkanı Özgür Kırmızıtaş Tunceli Sağlık-Sen 
olarak güçlenmeye devam ettiklerini belirterek, sağlık ça-
lışanlarının desteği ile çok daha iyi noktalara geleceklerini 
kaydetti. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne yö-
nelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kırmızıtaş, bugüne 
kadar çalışanlar adına pek çok kazanım elde ettiklerini ve 
bu kazanımların devam edeceğini söyledi.

Şubemiz 3. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
Sağlık-Sen Trabzon Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu Trab-

zon Büyükşehir Belediyesi çok amaçlı Konferans Salonu’nda 
yapıldı.

Kongreye Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Metin Memiş’in yanısıra Genel Başkan 
Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, 
çevre illerden gelen şube başkanları, bürokrat ve siyasetçiler ile 
üyelerimiz katıldı. Yapılan seçimin ardından İdris Baykan yeni-
den Şube Başkanlığı’na seçildi. Trabzon Sağlık-Sen Şube Yö-
netim Kurulu şu isimlerden oluştu: Şube Başkanı: İdris Baykan, 
Şube Başkan Vekili: İdris Aydın, Şube Başkan Yardımcısı (Mali) 
: Çetin Köse, Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma) : Selman 
Demir, Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İlişkiler) Ali 
Çakır, Şube Başkan Yardımcısı (Mevzuat) : Sebahattin Okurer, 
Şube Başkan Yardımcısı (Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler): Leyla 
Bozkurt.

Doktora Yapılan Saldırı Kınandı
Tokat’ta Devlet Hastanesi’nde çocukları ile birlikte hasta 

ziyaretinde bulunan grubu uyaran Kardiyoloji Uzmanı  Ha-
san Ali Bolayır, yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırının ardından Tokat Tabip Odası ve Sağlık-Sen To-
kat Şubesi hastane bahçesinde ortak basın toplantısı düzenle-
di. Çok sayıda sağlık çalışanının da katıldığı eylemde konuşan 
Sağlık-Sen Şube Başkanı Suat Mantar, olayı kınadıklarını 
söyleyerek, “Bir hekim arkadaşımız yine şiddete maruz kal-
mıştır. Hiç bir sebep hekim arkadaşımızın veya sağlık çalışa-
nımızın böyle bir durumla karşı karşıya kalması için yeterli bir 
sebep olamaz. Bu kabul edilebilir bir durum olamaz. Bu olayı 
yapanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz” dedi. Tokat Tabip 
Odası Başkanı Bilal Durmaz da hekim arkadaşlarına yapılan 
saldırıyı kınadı. Eyleme katılan Kardiyoloji Uzmanı  Hasan 
Ali Bolayır da istemediği bir olay yaşadığını söyleyerek, saldır-
gandan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tekirdağ Şubemizden Yardım Organizasyonu
Tekirdağ Sağlık-sen Şubemiz ve Tekirdağ İnsani 

Yardım Derneği (TİYAD) işbirliği ile “Sağlıkçının 
Yardım Eli” temalı Ramazan Ayının ilk haftası ilimiz-
deki ihtiyaç sahibi ailelere tarafımızca dağıtılmak üze-
re gıda paketi yardımı organizasyonu düzenlenmiştir. 

Üyelerimizin katılımıyla Sağlık-Sen Tekirdağ Şu-
bemiz tarafından 8700 TL bağış yapılmış olup, Ra-
mazan ayının 1. günü ihtiyaç sahibi ailelere ‘Sağlık-
çının Yardım Eli’ temalı yürütmüş olduğumuz Gıda 
Yardımı Kampanyası bünyesinde, 116 Aileye (40 Aile 
Kurumumuz Çalışanları) Ramazan Gıda Yardım Pa-
keti dağıtılmıştır.

Sağlık-Sen’den Hayatını Kaybeden Sağlık 
Çalışanının Ailesine Yardım

Sendikamızın üyelerine yönelik yaptırdığı ferdi kaza si-
gortası çerçevesinde, geçen yıl elim bir trafik kazası sonrası 
vefat eden üyemiz M. Emin Atçı’nın ailesine 15 bin TL’lik 
yardım çeki verildi. 

Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde 
VHKİ olarak görev yapan üyemiz M.Emin Atçı’nın ailesine 
yardım çeki Şube Başkanı M. Zeki Ademoğlu ve Şube Baş-
kan Yardımcısı Ömer Beyaztaş tarafından verildi. 

Şanlıurfa Başkanı M. Zeki Ademoğlu M. Emin Atçı’ya 
Allah’tan rahmet dilediklerini belirterek, Atçı’nın ailesine 
Sağlık-Sen olarak bir nebze yardımcı olmak istediklerini 
kaydetti. Ademoğlu: “ Bu vesile ile bu çeki ailesine teslim 
ediyoruz. Üyemizin ailesine Sağlık-Sen olarak ihtiyaç halin-
de her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
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