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Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde

“Bu, erdemliler hareketinin öyküsüdür” diye 
çıktık yola. Bu yolda, Mehmet Akif İnan 
sendikacılığının ilkeleri etrafında kenetlenip 
tek yürek olan 175 bin Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Çalışanıyla, bir başarı hikâyesi yazdık. 
Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının haklı 
hak ve taleplerinin mücadelesi çerçevesinde 
hedeflerimizi birer birer gerçekleştirmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz. 

»3

»4

Reaktif Değil,
Proaktif Sendikacılık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışanlarının 
Sorunları Masaya Yatırıldı

Sendikamızdan Demokrasi Şöleni

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sendikamızın birlikte düzenlediği “Türkiye’de Sosyal Politikalar ve Çalışan 
Sorunları” Sempozyumu 13-14 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara Dedeman Oteli Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Sempozyumda, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde Türkiye’deki sosyal politikalar ile toplumun dezavantajlı kesimine 
hizmet eden çalışanların sorunları masaya yatırıldı.

Sosyal paydaş olarak Sağlık-Sen’in eleş-
tiri ve önerilerini önemsediklerini ifade eden 
Bakan Şahin, “Bakanlık olarak başarıyla yol 
almamızda eleştiri ve önerileriyle her zaman 
yanımızda olan Sağlık-Sen’in Genel Başkanı 
ve şahsında Sağlık-Sen’in değerli üyelerine te-
şekkür ediyorum” dedi.

Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal politikalar ala-
nında, yönetişim bilinci içinde hareket edilmesine 
inanan, her zaman ve zeminde sorunların çözüme 
kavuşturulmasını hedefleyen bir sivil toplum örgütü 
olduğunu da ifade eden Genel Başkan Metin Me-
miş, bu anlayışıyla gerek sağlık Bakanlığı gerekse 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın en büyük 
sosyal paydaşı olduklarını belirtti.

Sendikamız 1.Olağanüstü 
Kongresi Ankara'da 
gerçekleştirildi. Kongre, 
Türkiye'nin dört bir 
tarafından gelen delegelerin 
katılımıyla Başkent 
Öğretmenevi'nde yapıldı.

Sendikamız Başkanlar Kurulu Toplantısı YapıldıGenel Merkez Yönetim Kurulumuz 
Bakan Akdağ’ı Ziyaret Etti
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Çalışan Dostu Hastane

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE BAŞARININ SIRRI: 
BİRLİKTELİK
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Aynı Ruh ve Mana İkliminin İnsanları...

Değerli dostlar; bilindiği üzere 25-26 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ge-
nel Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’unu geride 
bıraktık. Genel Merkezimizin daveti, teşkilatlarımızın onay ve teveccühleriyle, 
oluşturulan yeni yönetimde, aralarında olmaktan onur duyarak  Genel Basın ve 
İletişim Sekreteri olarak görev aldım. 

Bir genel kurulu daha çoşku ile sona erdirdik. “İz bırakanlarca” temelleri 
sağlam atılmış bu sendikanın ‘iz bırakmaya aday’ fertleri,  birliğini, bütünlü-
ğünü, ve kardeşliğini çok net bir şekilde bir kez daha ortaya koydu.  Sevginin, 
saygının, birliğin ve dirliğin zirve yaptığı bu genel kurul da, tıpkı önceki genel 
kurullar gibi, katılanları ve emek verenleriyle; ülkemizin doğusuyla, batısıyla, 
aynı ruh ve mana ikliminin insanları olduklarını gösterdi. İşte bu nedenle, sen-
dikamız demokratik erdem ve vakar içinde gerçekleştirdiği bir genel kurulla 
daha bugününe ve yarınına dair doğru zemin, doğru iz üzerinde olunduğunun 
ispatı olarak iyi bir sınav verdi. 

Sağlık-Sen, kuruluş felsefesi doğrultusunda kurulduğu günden beri, sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarının güvenli bir adresi olarak, onların gönüllerin-
deki yeri pekiştirmeye ve verdikleri güçle yükselişini sürdümeye devam ediyor. 
Dünden bugüne ortaya konulan çalışma ve eserler bunun en büyük göstergesi. 
Sağlık-Sen’in 2012 toplu sözleşme görüşmelerinde sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanlarını üst düzeyde temsil ederek ciddi kazanımlar elde etmesi, izlenen doğru 
sendikal politikaların yansımasıdır.

Diğer sendikalar arasında üye sayısını her yıl artırarak güçlü bir büyüme 
performansı gösteren sendikamızın bu sinerjisini, ülke sathına ulaştırmak için 
gerek teşkilatları arasında kurduğu kurumsal iletişim ağını, gerekse de kamuoyu 
ve medya arasında kurulan düzeyli diyalogu bundan sonra da teşkilatlarımıza 
ve kamuoyuna dönük projelerle geliştirerek yaygınlaştırma gayreti içinde ola-
cağız. 

Elbette iyi hizmet edebilmek, kaliteli hizmet üretebilmek için sadece niyet, 
sadece samimiyet yetmiyor, işin içine gayreti, işin içine tecrübeyi, aklı da ekle-
mek gerekiyor. Bundan önce de sendikal geleneğimizin bize yüklediği sorum-
luluk içinde Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ve talepleri noktasında 
sürdürdüğümüz sendikal çalışmalarımız süresince, gecemizi gündüzümüze ka-
tarak durmadan, dinlenmeden azami bir gayret içinde olduk. Üyelerimizin isti-
kameti her zaman bizim istikametimiz oldu. Bu istikametten sapmadık, teşkilat-
larımızla birlikte her zaman aynı yöne, aynı hedef lere baktık. Dün olduğu gibi 
bugün de, bütün arkadaşlarımızla birlikte elde ettiğimiz tecrübeleri bu sürece 
dahil edeceğiz. Kararlarımızı, önemsediğimiz ortak aklın öngördüğü istişareler 
neticesinde alıp, kararlılıkla da uygulamaya koyacağız. 

Hayata ve insana dair örneklerin en güzellerinden, “İbrahim’in ateşine su 
taşıyan karınca” misali, “olduğumuz” ve “durduğumuz” yeri bilerek ve “bir 
ayağımızı değerlerimizde sabit tutarak” hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. 

“Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin yerine konacak bir şey olmaz” ilke ve 
düşüncesi varlığımızın ve bütünlüğümüzün teminatıdır. 

Bu vesileyle Genel Merkezimizin aldığı olağanüstü kongre kararı ile birlikte, 
şimdi de yine şahsıma gösterdiğiniz teveccüh ile genel merkez yönetiminde yer 
aldığım onurlu bir görevin daha mesuliyetini omuzlarımda taşımanın bilinci 
ve mutluluğunu yaşadığımı bir kez daha ifade ediyor, yeni dönemin sendika-
mıza hayırlı olması dileklerimle, değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma, delege 
arkadaşlarıma, ilçe yönetim kurulları, işyeri temsilcileri ve bu davanın hangi 
kademesinde olursa olsun yer almış, görev yapmış, katkı sunmuş, emek vermiş 
tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın Kamu Görevlileri Sen-
dikalarının ve Konfederasyonlarının 
üye sayılarına ilişkin 2012 Ağustos 
İstatistikleri, 10 Ağustos 2012 tarihli 
Resmi Gazete'de yayınlandı. Sağlık-
Sen 173.718 üye sayısıyla yetkiye ula-
şarak yine en çok büyüyen sendika 
oldu. Sağlık-Sen, tüm sendikalar için-
de üye sayısını en fazla arttıran sendi-
ka olma başarısını elde etti. Son dört 
yılda Türkiye'nin en hızlı büyüyen 

sendikası olan Sağlık-Sen, bu yıl da 
geleneğini 38 bin üye artışıyla sür-
dürdü. 21 sendikanın bulunduğu ve 
430.682 çalışanın yer aldığı sağlık 
ve sosyal hizmet kolunda çalışanla-
rın yüzde 40,34'lük kesimi sendika-
mıza kayıtlı bulunuyor.

 
Sendikamızın bu yıl da zirvede 

yer almasını sağlayan ve bu başa-
rıda emeği geçen tüm teşkilatımıza 
teşekkür ediyoruz.

Yetkimiz Resmi Gazete’de Yayımlandı: 
“Yine Zirvedeyiz”
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Türkiye Birinciliği  :  3.000 TL

Türkiye İkinciliği  :  2.000 TL

Türkiye Üçüncülüğü : 1.000 TL

Jüri Özel Ödülü  :    500 TL

Yayımlanmaya değer görülen tüm anılar 

kitap olarak yayımlanacaktır.

Konu: Fedakârlık

  YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

YARIŞMANIN AMACI

► Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının anıları kitap halinde yayımlanarak, bu yapıtların Sağlık-Sen aracılığı ile geniş toplum kesimlerine 

duyurulması, okuyucu ile buluşturulması,

► Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma ortamlarının öyküleme yoluyla topluma duyurulmasını sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

►Yarışmaya özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları katılabilir.

►Anı, çalışma hayatında yaşanmış olmalı ve “fedakarlık” temasını işlemelidir.

►Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir anı ile katılabilir. 

►Yarışmaya katılacak anılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

►Yarışmaya Sağlık-Sen Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Denetleme ve Genel Disiplin Kurulu asıl 

üyeleri ile sendikamız şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri katılamaz.

►Anılar, Times New Roman yazı karakterinde, 12 puntoda, 1,5 satır aralığında yazılmış olup, 

en az 2, en çok 10 A4 sayfa olacak şekilde yazılacaktır.

►Anıların yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine büyük harflerle rumuz yazılacaktır. 

Anıların yazılı olduğu dosyanın içine kesinlikle gerçek ad ve soyad belirtilmeyecektir.

►Katılımcılar anılarını Sağlık-Sen Genel Merkezi’ne 1 kopya ve bir CD olarak 

gönderecekler ve gönderinin içine ayrı bir dosyada kısa özgeçmiş, adresi ve 

telefon bilgilerini belirteceklerdir. Aksi durumda anılar değerlendirmeye alın-

mayacaktır.

►Yarışmaya en son anı gönderim tarihi 31 Aralık 2012’dir.

►Yarışma seçici kurul yapıtlarla ilgili incelemesini tamamladıktan 

sonra sonuçlar web sitemizden duyurulacaktır.

ANILARIN YAYIMLANMASI

►Yarışmaya katılan yapıtlar ödül kazansın kazanmasın 

geri verilmez.

►Yarışmaya katılan tüm anılar Sağlık-Sen’in her tür-

lü yayın organında yayımlanabilir.

►Yayımlanan anılar için ayrıca bir telif ücreti 

ödenmez.

5.  ANI YARIŞMASI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Yaşanmış Hatıraları

Anı Yarışması Gönderi Adresi: 

Sağlık-Sen Genel Merkezi GMK Bulvarı Özveren Sok. No: 9/2 Demirtepe/Ankara ● T: 444 1995

Son Katılım Tarihi

31 Aralık 2012

Sendikamız tarafından geleneksel hale getirilen 
‘Anı Yarışması’ başladı. Yarışmaya son başvuru tari-
hi 31 Aralık 2012. 

Sendikamızın mesleğine emek vermiş sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının görev sırasında yaşa-
dıkları anılarını ve tecrübelerini paylaşmak için ger-
çekleştirdiği ‘Anı Yarışması’ başladı. Başvurular 31 
Aralık 2012’de bitecek. Anı Yarışması’nda jüri tara-
fından yapılacak değerlendirmeler sonucunda;

 
Birinciye    3000 TL
İkinciye      2000 TL
Üçüncüye   1000 TL 

ödül verilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü de 500 TL 
olacak. Ödül alan ve yayımlanmaya değer görülen 
tüm anılar kitaplaştırılacaktır.

Yarışmaya Katılım Şartları
» Yarışmaya özel ya da kamu kurum ve kuruluşla-
rında görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları 
katılabilir,

» Anı, çalışma hayatında yaşanmış olmalı ve “feda-
karlık” temasını işlemelidir.

» Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir anı ile katı-
labilir.

» Yarışmaya katılacak anılar daha önce hiçbir yerde 
yayımlanmamış olmalıdır.

» Yarışmaya Sağlık-Sen Genel Yönetim Kurulu üye-
leri, Genel Denetleme ve Genel Disiplin Kurulu asıl 
üyeleri ile sendikamız şube başkanları, şube yönetim 
kurulu üyeleri katılamaz.

» Anılar, Times New Roman yazı karakterinde, 12 
puntoda, 1,5 satır aralığında yazılmış olup, en az 2, 
en çok 10 A4 sayfa olacak şekilde yazılacaktır.

» Anıların yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine 
büyük harflerle rumuz yazılacaktır. Anıların yazılı 
olduğu dosyanın içine kesinlikle gerçek ad ve soyad 
belirtilmeyecektir.

» Katılımcılar anılarını Sağlık-Sen Genel Mer-
kezi’ne 1 kopya ve bir CD olarak gönderecekler 
ve gönderinin içine ayrı bir dosyada kısa özgeçmiş, 
adresi ve telefon bilgilerini belirteceklerdir. Aksi du-
rumda anılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

» Yarışmaya en son anı gönderim tarihi 31 Aralık 
2012’dir.

» Yarışma seçici kurul yapıtlarla ilgili incelemesini 
tamamladıktan sonra sonuçlar web sitemizden du-
yurulacaktır.

Bayburt'un Oruçbeyli köyünde doğan Erol 
Battal, ilkokulu köyünde, orta ve lise eğitimi-
ni Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi 
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Erol Battal, Muğla 
ve İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Ede-
biyatı Öğretmenliği yaptı. Kuruluşundan beri 
sendikamızın çeşitli birimlerinde görev yapan 
Battal, İstanbul 1 No'lu Şube Başkanlığını yürüt-
mekteyken, II. Olağan Kongrede Genel Teşkilat-
lanma Sekreteri olarak Genel Yönetim Kurulu'na 
seçilen Battal, III. Olağan Kongrede ikinci kez 
aynı göreve seçildi.

Yayınlanmış ‘Sendikal Örgütlenme ve Eğitim-
Bir-Sen', ‘Divan Şiirinden Seçmeler' ve ‘Sendika 
İşyeri Temsilcisinin El Kitabı' isimli üç kitabı bu-
lunmaktadır. Battal, evli ve iki çocuk babasıydı.

Sağlık-Sen teşkilatı olarak kendisine 
Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün 

dostlarına başsağlığı diliyoruz.

Eğitim-Bir-Sen Eski Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Erol Battal, Hakk'ın Rahmetine Kavuştu
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“Bu, erdemliler hareketinin 
öyküsüdür” diye çıktık yola. Bu 
yolda, Mehmet Akif  İnan sendi-
kacılığının ilkeleri etrafında ke-
netlenip tek yürek olan 175 bin 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışa-
nıyla, bir başarı hikâyesi yazdık. 
Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışan-
larının haklı hak ve taleplerinin 
mücadelesi çerçevesinde hedef-
lerimizi birer birer gerçekleştir-
menin haklı gururunu yaşıyoruz. 

İdeolojik sendikacılık sar-
malında sorunları çözülmeyen, 
talepleri ötelenen sendikacılık 
yerine düşünen, çalışan üreten 
bir sendikal anlayışla çalışanla-
rın sesi, sözü olduk, onların tek 
adresi olarak imrenilen ve örnek 
alınan bir sendika haline geldik. 
Bu sevdamız da, fikir ve aksi-
yon adamı konfederasyonumuz 
kurucu genel başkanı merhum 
Mehmet Akif  İnan ağabeyimi-
zin “Umut Gazeli”’ndeki “Tür-
kümüz dünyayı kardeş bilendir/ 
Gökleri insanın ortak tarla-
sı” mısralarının ilhamı vardır. 
Yine “Yol” şiirindeki, “Bütün 
akımların ovası kalbim” dediği 
mısraların ilhamı vardır. Bizim 
yolculuğumuz milletine ve üye-
lerine böylesine derin ve engin 
bağlarla başladı. Tek vücut ha-
line gelen erdemli yüreklerle 
başladı. En zor zamanlarda bile, 
zihninin derinliklerinde “büyük 
düşünme ve iddia sahibi olma” 
arzusunu yaşatan Sağlık-Sen 
fedakâr teşkilatları ve üyeleriyle 
bunu başardı.  

Sendikal mücadele içinde 
karşılaştığımız ve birebir yaşadı-

ğımız zorlu süreçlerde önümüze 
çıkan karamsar tablolarda bile, 
umudumuzu hiç kaybetmedik. 
Tam aksine umut aşıladık. Bu 
ağır süreçleri üyelerimizden 
aldığımız güç ve destekle aşa-
cağımızı ve yeni bir başlangıç 
yapabileceğimizi vurguladık. 
Sorunlarımızın çözümü nokta-
sında hedefler koyduk, bu he-
defleri ulaşılmaz bulanlar oldu. 
Ama biz, kendi gücümüzü bili-
yorduk. Üyelerimizin gücünü bi-
liyorduk. Çalışma hayatı içinde, 
Sağlık-Sen’in neler yapabilece-
ğini bir kez daha gösterdik.

2008–2012 yılları arasında 
üye sayımızı yüzde 300 ora-
nında artırdık. Sendikamızı 
Türkiye’nin genel yetkili sen-
dikası yaptık. Bunu elbette ki, 
teşkilatlarımızın ve üyelerimizin 
büyük gayretiyle başardık. Hem 
biz büyüdük, güçlendik, hem de 
Memur-Sen Konfederasyonu-
muzun büyüyüp güçlenmesine 
katkı sağladık. 

Ama bu büyük başarının 
iki sütun üzerinde yükseldiğini 
unutmadık. Birincisi, teşkilatla-
rımızın ve üyelerimizin inancı ve 
becerisiydi. İkincisi ise, Sağlık-
Sen’imizin ve Konfederasyonu-
muzun son derece önem verdi-
ği kurumsal kimliğiydi. Bu iki 
sütundan biri eksik olsaydı bu 
başarı yakalanamazdı. Bu dö-
nemde bizlere her zaman destek 
olan Sağlık-Sen ailesinin tüm 
fertlerine canı gönülden teşek-
kür ediyorum.

Memur sendikacılığı olarak 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Ça-
lışanları Hizmet Kolumuzda 
birlikten doğan gücü meydana 
getirdik. Bir ve beraber olduğu-
muz için sesimiz daha gür çık-
tı, daha net duyuldu. Sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarımızın 
sorunlarının çözüm süreçlerinde 
belirleyici olamayan, çözüm ye-
rine slogan üreten ‘reaktif ’  bir 
yapıda değil, her zaman sürece 
hakim, yöneten, mevcut şartları 
iyileştirmek adına inisiyatif  alan, 
sorgulayan, çözüm üreten, belir-
leyen, özgüveni yüksek ‘proaktif ’ 
bir yapıda olduk; uzun vadeli 
çözümlere odaklandık; Sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarımızın 
sorunlarının çözüme kavuştu-
rulmasında yalnızca bugününü 
değil, geleceğini hedefledik.  

İşte bu sayede Sağlık-Sen, 
her farklı düşüncenin, her farklı 
anlayışın kendisini temsil etme 
imkânı bulduğu, Türkiye’nin 
sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
ları sendikacılığında en büyük 
çatı örgütü oldu. Bu bakımdan 
vizyoner örgütlü gücün, çalışma 
hayatına neler katacağının belki 
de dünyadaki en güzel örneği 
Sağlık-Sen’dir. 

Bir başka açıdan, hizmet 
kolumuz olan sağlık alanında 
sistemden kaynaklanan sorun-
lardan, sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının sorunlarına her 
alanda gündemi belirlerken, 
diğer yandan da Memur-Sen 
Konfederasyonumuz öncülü-
ğünde üstlendiğimiz toplumsal 
misyon ve aldığımız inisiyatifle 
de toplumsal yapıyı güçlendiren 

bir kaldıraç olarak, Türkiye’de 
demokrasinin ve istikrarın da 
güvencesi olduk. 

“Başarı bir yolculuktur, bir 
varış noktası değil.” der, ünlü 
yazar Ben Sweetland. Evet, biz, 
başarıyı bir yolculuk olarak bil-
dik ama hiçbir zaman varış nok-
tası olarak görmedik. 175 bin 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanı-
nın verdiği güçle yetkisini etkin 
kılan Sağlık-Sen, yalnızca üyele-
rinin değil, 400 bin sağlık ve sos-
yal hizmet çalışanının da etkili 
ve yetkili sözcüsü olarak,  hak ve 
talepler noktasında  “karşılaşı-
lan her bir engel, kararlılığımızı 
daha da güçlendirir” düşüncesi 
ve bilinciyle  mücadelesini ver-
meye devam edecektir.

Bu manada, toplu sözleşme 
görüşmelerinde elde ettiğimiz 
kazanımların yanı sıra hali hazır-
da 9 yıldır devam eden ‘Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’nın olmaz-
sa olmazları ve en güçlü paydaş-
ları olan sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanları, bu paydaşlıkta sos-
yal, mali ve özlük hakları açısın-
dan güçlendirilmelidir. Sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının hak 
ettikleri iş koşullarının iyileşti-
rilmesi ve yaşam standartları-
nın yükseltilmesi konusunda da 
paydaş edilmelerinin sağlanması 
mücadelesi, en büyük vazifele-
rimizden biri olarak önümüzde 
durmaktadır.

Bu sebeple, sağlık sistemi-
mizde sürdürülen ‘Sağlıkta Dö-
nüşüm’ programı ve projesiyle 
ülkemiz sağlık alanında uzun 

zamandır yeni bir değişim ve 
dönüşüm süreci yaşamaktadır. 
Sağlık Bakanlığımız sağlıkta 
dönüşüm programının hayata 
geçirilmesi ve sürdürülebilme-
sindeki en önemli aktörlerin he-
kiminden, hemşiresine, teknis-
yeninden bakıcısına tüm sağlık 
çalışanları olduğunu iyi algıla-
ması gerekmektedir. Çalışanlar, 
dönüşümde üstlendikleri rolün 
bilincindedirler ve fedakârca gö-
rev yapmaktadırlar. Uygulayıcı-
lar da, bu fedakârca çalışmanın 
getirdiği başarının hakkını ve 
paydaş olmanın gereğini çalı-
şanlara yönelik atılacak adımlar-
la yerine getirmelidirler. Sağlık-
Sen olarak bu yöndeki tavrımızı 
ve ısrarlı taleplerimizi bundan 
sonra da sürdüreceğimiz bilin-
melidir.

Bu süreçte, çalışanların ba-
şarısı görmezlikten, sesleri duy-
mazlıktan gelinemez. Böyle bir 
tutum, dönüşümün sekteye uğ-
ratılması ve çalışanların mağdur 
edilmesi olacaktır. Çalışanları ve 
emeğini yok sayan bir anlayışın 
ise, asla ve asla kazananı olmaz.

25–26 Ağustos 2012 tarihle-
ri arasında gerçekleştirdiğimiz 
sendikamızın Olağanüstü Genel 
Kurulu’nun tekrar Sağlık-Sen 
ailesine hayırlı olmasını diliyor, 
kaybedenin olmadığı, kazananın 
ise Sağlık-Sen’in olduğu bilinci 
içinde, tek ses tek yürek olarak 
belirlediğimiz hedefler doğrul-
tusunda sendikal mücadelemize 
kaldığımız yerden devam edece-
ğimizi ifade ediyor, saygı ve sev-
gilerimi sunuyorum.  

Reaktif Değil, 
Proaktif Sendikacılık
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Son günlerde gerçekleşti-
rilen terör olaylarına değinerek 
sözlerine başlayan Sağlık-Sen 
Genel Başkanı ve Memur-Sen 
Genel Teşkilatlanma Sekreteri 
Metin Memiş bu tür hain saldırı-
ların ülkemizin birlik ve beraber-
liğini asla bozamayacağını söy-
leyerek saldırılarda hayatlarını 
kaybeden şehitlerimize Allah'tan 
rahmet diledi.

Suriye ve Arakan'da yaşa-
nan zulümlere de değinen Ge-
nel Başkan Metin Memiş kendi 
halkına Ramazan ayında bile 
zulmetmekten geri kalmayan 
Esad ve Arakan Müslümanlarını 
katleden Budist yönetime dün-
ya devletlerinin sessiz kalmasına 
tepki gösterdi.

Memiş: Teşkilatımız Bu 
Günlere Kolay Gelmedi

Merhum Mehmet Akif  
İnan'ın mayasını çaldığı Memur-
Sen ve Sağlık-Sen teşkilatının 
özellikle 28 Şubat döneminde 
zor günler yaşadığını belirten 
Genel Başkan Metin Memiş çe-
şitli baskı ve zulümlere karşın bu 
teşkilatın yılmadan yola devam 
ettiğini söyledi. 

Sağlık-Sen teşkilatının Ge-
nel Merkez yöneticisinden Şube 
Başkanına, İlçe Temsilcisinden 
üyesine kadar üstün azim ve 
gayretleriyle diğer sendikala-
rın gıptayla baktığı bir şekilde 
büyüdüğünü ifade eden Genel 
Başkan Memiş, bugün 74 ilde 
174 bin üyeyle Türkiye'nin her 
noktasının Sağlık-Sen'in rengine 
boyandığını ifade etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Çalışanlarının Hizmetkarı 
Olduk

Toplu sözleşme masası-
nın tüm verimsizliğine rağmen 
elde edilen kazanımların içinde 
önemli maddeler olduğuna deği-
nen Memiş yıllardır dile getirilen 
ek ödemenin maaşla birlikte ve-
rilmesi, 112 çalışanlarının riskli 
birim kapsamına alınması, aile 
hekimlerinin damga vergisinden 
muaf  tutulması ve bayramlarda 
nöbet ücretlerinin artırımı ile il-
gili maddelerin bu örneklerden 
sadece birkaçı olduğunu söyledi.

Sağlık ve sosyal hizmet ça-
lışanlarının sosyal ve ekonomik 
şartlarının iyileştirilmesi adına 
gerek Sağlık Bakanı Prof. Dr. 
Recep Akdağ ile gerekse Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin ile yaptıkları görüşmelerde 
olumlu neticeler aldıklarını be-
lirten Genel Başkan Metin Me-
miş önümüzdeki süreçte Sağlık 
Bakanlığı'nda çalışan 25 bin söz-
leşmeli personelin kadroya alın-
ması, lise ve önlisans mezunları 
için lisans tamamlama program-
larının açılmasının sözünü aldık-
larını belirtti.

29-30 Eylül tarihlerinde Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile ortaklaşa bir sempozyum dü-

zenleyeceklerini belirten Memiş, 
sosyal hizmet çalışanlarının so-
runlarının ve konuya ilişkin çö-
züm önerilerinin ele alınacağı ve 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin'in de katılacağı bu 
sempozyumun sorunların çözü-
mü noktasında önemli olduğunu 
ifade etti.

Sağlık-Sen'in vizyon sen-
dikacılığını hedef  alan esasla-
rı doğrultusunda her zaman 
büyük düşündüklerini belirten 
Memiş sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: "Göz nurumuz Sağlık-
Sen'imizin bugünlere gelmesin-
de emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Kongre süreci sonun-
da teşkilat olarak birlik ve bera-
berliğimiz daha da artacaktır. 
Teşkilatımızın bugünlere gelmesi 
için bugüne kadar çok bedel-
ler ödendi. Bu nedenden dolayı 
teşkilatımızın tüm mensupları 
bizler için değerlidir. Bugüne 
kadar olduğu gibi bugün de ca-

miamızın birliği ve dirliğine olan 
inancımızı hiçbir zaman kaybet-
medik, kaybetmeyeceğiz".
 
Gündoğdu: Demokrasinin 
Gereği Yerine Getiriliyor

Genel Kurul da bir konuşma 
yapan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu, sonucu 
itibariyle kaybedeni olmayan bir 
kongre sürecinin yaşandığını be-
lirterek, kazanan tarafın Sağlık-
Sen ve ona gönül veren üyelerin 
olacağını kaydetti. Sağlık-Sen'in 
Memur-Sen ailesi içinde ikinci 
büyük sendika olduğunu hatır-
latan Gündoğdu, "Sağlık-Sen, 
son yıllarda üye sayısını artırarak 
hem sendikacılık hem de hizmet 
üretme konusunda önemli işlere 
imza atmıştır" dedi.

 
Sağlık-Sen'in olağanüstü 

kongreye gitmesini de ele alan 
Gündoğdu, sürecin demokrasi-
nin gereğinin yerine getirilmesi 

Sendikamızdan Demokrasi Şöleni

Sendikamız 1.Olağanüstü Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen delegelerin 

katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde yapılan kongreye Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'yla birlikte 

yönetim kurulu üyeleri Genel Mali Sekreteri Mehmet Bayraktutar, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekrete-

ri Hacı Bayram Tonbul, Genel Basın ve İletişim Sekreteri Halit Ortaköy, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 

Ahmet Kaytan, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve 

Memur-Sen'e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda üyemiz katıldı. Metin Memiş ve Mustafa 

Kulluk'un iki liste halinde ve Mehmet Güner Erdoğdu'nun da bağımsız aday olarak yarıştığı kongrenin divan 

başkanlığını Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya yaptı.
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Sendikal ve Sivil Gücümüz,  
Birlik ve Beraberliğimizdir
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Semih DURMUŞ
Genel Sekreter

Yaşanan acıların, çekilmişliklerin imbiğinden süzülerek 
gelen nasihatler, bizi biz yaparak, kendimize gelmemizi sağ-
layan öğütler, hayat yolumuzun üzerinde adeta yanan birer 
meşale gibidirler. 

Kaldı ki, nasihatlerden üzerlerine düşeni alıp ders çı-
karmayanlar, hüsrana uğramaya mahkûmdurlar. Kadim 
değerlerin harman olduğu bu toprakların üzerinde yaşamış 
ecdadımız, sözlerine kulak verdiğimizde birlik, beraberlik ve 
dirlik içinde olunduğunda, güce açılan o sır kapısının nasıl 
aralandığını öğütlemezler mi bize? 

“Tarih, tekerrürden ibarettir” sözünden hareketle as-
lında tarih, ders alınan ve alınmayan öğütlerin sonuçlarının 
bütünüdür, dersek yanılmayız aslında. Çünkü tarih, hayatın 
gerçekliği içinde yaşandığı zaman sonuçlarının ne olduğunu 
insanlara, mutlu ve acı tablolarıyla gösterir.  

Birlik ve beraberliğin sağlanamadığı bir topluluklarda, 
kaosların, kavga ve bunalımların insanları olumsuz etkile-
yeceği, onları huzursuz, mutsuz insanlara dönüştüreceği su 
götürmez bir gerçektir. 

Mecazi anlatım içinde; duvarın topluma benzetildiği, 
taşların ise birbirleriyle omuz omuza vererek ancak duvar 
olabileceğinin ortaya konulduğu, büyüklerimizin “Yalnız 
taşla duvar örülmez”  sözü, esasında bu yazının ana tema-
sını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, her geçen gün sağlıklı ve 
emin adımlarla üye sayısını artıran, yetkisini etkiye dönüş-
türen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sendikası olan 
Sağlık-Sen’in, sendikal gerçekliğinin temelinde de bu öğreti 
ve bu bilinç vardır.  

Elbette, birlik ve beraberlik üzerine yaşanmış ve günü-
müze kadar gelmiş birçok güzel hikâyeleri sizlerde okumuş, 
duymuş paylaşmışsınızdır. Hatta zaman zaman benzer olay-
ları birebir yaşadığımız veyahut şahit olduğumuz birçok olay 
da olmuştur. Geçmişin nasihat dolu yaşanmış hikâyelerinden, 
her zaman aldığımız ve alacağımız derslerin olduğu inancıy-
la, beğendiğim bir hikâyeyi sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Bir çiftçinin üç oğlu vardır. Baba, onlara “Birbirinizi se-
vin, sayın, yardımlaşın!” dese de kardeşler birbirleriyle geçi-
nemez, hep kavga ederler. 

Baba, son günlerinde hasta yatağında iken, üç oğlunu da 
yanına çağırır. Onlara der ki: “Hepiniz aynı boyda ve aynı kalın-
lıkta ikişer sopa kesip getirin.” Oğullar sopaları getirince, Baba: “Şimdi 
sopalarınızın birer tanesini bana verin, diğerleri sizde kalsın.” Çocuklar 
öyle yaparlar. Baba, kendinde toplanan beş sopayı daha önce hazırlattığı 
bir sicimle büyük oğluna sımsıkı bağlatır ve o bağlı sopaları tekrar eline 
alır. Oğullarına büyükten küçüğe sırayla elinizde kalan tek sopaları “kı-
rın” der. Oğullar sırayla ellerindeki sopaları kolaylıkla kırarlar. Üçü bir 
araya bağlanmış sopaları baba, önce en büyük oğula verir: “Şimdi bunu 
kır!..” der. Büyük oğul kıramaz. Sırayla diğer iki oğul da dener, hiçbi-
ri kıramaz. Baba bu güzel öğretici uygulamadan sonra, alınacak dersi 
dile getirir: ”Görüyorsunuz tek sopalarınızı hepiniz kolaylıkla kırdınız. 
Ama Üçü bir arada bağlı sopaları hiçbiriniz kıramadınız. Siz de tek tek 
olursanız, sizi kolayca alt ederler. Ama üçünüz birlikte, birbirinize bağlı, 
tutkun ve birbirinize destek olursanız sizi kimse yenemez. Siz birlikte 
daima güçlü olursunuz. Birliğinizin harcı sevgi, yardım ve hoş görmektir. 
Birbirinize kızmayacaksınız, affedeceksiniz. Kimsenin sizin birliğinizi 
bozmasına izin vermeyeceksiniz. Birbirinizin değerini hep görecek, hep 
söyleyeceksiniz. Birlikte yücelecek ve mutlu olacaksınız. Birlikten kuvvet 
doğduğunu herkese göstereceksiniz. Sizlerden son dileğim budur.”

Göğsümüzü kabartarak, gururla söylüyoruz ki, Sağlık-
Sen’in sendikal ve sivil gücü, tüm teşkilatlarıyla, tüm üyele-
riyle tek yürek olduğu işte bu birlik ve beraberliğinden gel-
mektedir. 

Bu vesileyle, Genel Başkanımız ve tüm yönetim kurulu 
üyeleri olarak bizler, diyoruz ki, 400 bin sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanını temsil eden büyük bir sivil toplum kuruluşu olarak 
hizmet kolunda, 175 bin üye ile yetkisini 3 yıldır Türkiye me-
mur sendikacılığı tarihine silinmeyecek bir şekilde altın harf-
lerle yazdıran, birlik ve beraberlikle sıkı sıkıya kenetlenmiş bu 
güzide topluluğun bir mensubu olmaktan ve büyük Sağlık-Sen 
ailesine hizmet etmekten dolayı onur ve gurur duyduğumuzu 
her zaman ve her yerde yüksek sesle dile getiriyoruz.

25- 26 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleştirdiği-
miz Olağanüstü Genel Kurul’un, demokratik duruşuyla, ek-
silmeyen sevgi ve saygısıyla, birlik ve beraberliğin destanını 
yazan Sağlık-Sen ailesine hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı 
sunuyorum.

adına olumlu bir gelişme olduğunu 
kaydetti. Kimin, neden ve nasıl aday 
olduğu sorularının bu aşamadan sonra 
önemli olmadığını ifade eden Gündoğ-
du, şunları kaydetti: "Bugün burada 
sendikacılığın ve demokrasinin gereği 
yerine getiriliyor. Burada yarışanlar; 
koltuk, mevki ve makam için değil, 
Sağlık-Sen'in başarı çıtasını biraz daha 
yükseltmek için buradalar. Bugün, 
hizmeti kendilerine şiar edinenlerin, 
demokrasi ve sendikacılık anlayışının 
gereğini yerine getirenlerin günüdür. 
Türkiye'de 74 ilde yetkiyi almış, 175 
bin üyesi olan Sağlık-Sen, sendikacılık 
tarihinde ilklere imza attığı gibi gerek 
üyelerinin özlük hakları konusunda 
gerekse bu milletin milli ve manevi de-
ğerlerinin gereğinin yerine getirilmesi 
adına da sendikacılıkta yeni bir sayfa 
açmıştır."

 
Bugün Sağlık-Sen'in içinde Mer-

hum Mehmet Akif  İnan'ın misyonunu 
ve vizyonunu taşıyan yüzlerce kişi oldu-
ğunu belirten Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri ve Genel Başkan 
Adayı Mustafa Kulluk, azim ve inançla 
Sağlık-Sen'i daha da ileriye götürmeyi 
hedefleyen güzide bir teşkilata sahip ol-
duklarını söyledi.

Kongrede sonuç ne çıkarsa çıksın 
amacın sadece Sağlık-Sen'in başarıla-
rını arttırmak olduğunu ve kazananın 
yine Sağlık-Sen olacağını belirten Kul-
luk kongreden çıkacak sonucun hayır-
lar getirmesi dileklerini ifade etti.

 
Genel Teşkilat Sekreterliğine ba-

ğımsız adaylığını koyan Mehmet Gü-
ner Erdoğdu da Sağlık-Sen yönetim 
kurulunda hizmete talip olduğunu söy-
leyerek bir konuşma gerçekleştirdi.

Kongrede Genel Merkez Yönetim 
Kurulu listelerinde yer almayan Genel 
Basın ve İletişim Sekreteri Fatih Kocur 
ve Genel Teşkilat Sekreteri Murat Öz-
demir de birer veda konuşması yaptı.

 

Sendikamızdan Demokrasi Şöleni

218 delegenin oy kullandığı seçimde Genel Başkan 

Metin Memiş 130 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi. 

Mustafa Kulluk ise 87 oyda kaldı.

Sonuçların açıklanmasıyla Genel Başkan Metin Me-

miş yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mustafa Kulluk ve 

diğer adayları sahneye davet ederek birlik mesajı verdi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sağlık-

Sen'in yetkisini ve gücünü üyelerimiz ve sağlık ve sosyal 

hizmet çalışanları için kullanacaklarını belirten Genel 

Başkan Metin Memiş kongreye katılan herkese teşekkür 

etti.

Sonuçların açıklanmasının ardından Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

 
Metin Memiş-Genel Başkan, Semih Durmuş-Genel Sekreter, Mustafa Örnek-Genel Mali Sekreter,  Kemal Çırak-Genel 

Teşkilat Sekreteri, Mutlu Kaya-Genel Basın ve İletişim Sekreteri, Ekrem Yavuz-Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri,

Aziz Aslan-Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Delegeler Metin Memiş'le Yola Devam Dedi
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İlk Ziyaret, Ak Parti Şanlıurfa 
Milletvekili ve Sağlık-Sen 
Eski Genel Başkanı Mahmut 
Kaçar'dan

İlk olarak Sağlık-Sen Genel Mer-

kezi'ni ziyaret eden Ak Parti Şanlıurfa 

Milletvekili ve Sağlık-Sen eski Genel 

Başkanı Mahmut Kaçar, Sağlık-Sen'in 

başarılı bir sendikacılık örneği sergiledi-

ğini söyledi. 

Sağlık-Sen'in sağlık ve sosyal hizmet 

çalışanlarının hak ve taleplerinin mü-

cadelesinin yanı sıra toplumsal olaylara 

karşı olan duyarlılığıyla da milletin ve 

çalışanların gönlünde hak ettiği yeri al-

dığını ifade eden Kaçar, bölgesinde güç 

haline gelen Türkiye'nin büyümesinde ve 

gelişmesinde Sağlık-Sen ve Sağlık-Sen 

gibi sivil toplum kuruluşlarının payının 

büyük olduğuna dikkat çekti. 

Kaçar, "Türkiye'nin güzide sivil top-

lum kuruluşu Sağlık-Sen'in çok değerli 

Genel Başkanı Metin Memiş Bey başta 

olmak üzere tüm yönetim kurulu üyesi 

arkadaşlarımıza ülkeye ve çalışanlara 

olan katkılarından dolayı teşekkür edi-

yor, tekrar hayırlı olsun diyor, yeni dö-

nemde de üstün gayret ve başarılarının 

devamını diliyorum" dedi.

Memiş: Yeni Hedeflere, İyi 
Planlama, Yoğun Bir Gayret, 
Birlik ve Beraberlik İçinde Hep 
Birlikte Ulaşacağız

Genel Başkanımız Metin Memiş 

de, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve 

Sağlık-Sen eski Genel Başkanı Mahmut 

Kaçar'ın sendikamıza yaptığı ziyaretten 

dolayı memnuniyetini dile getirerek, ge-

nelde milletin, özelde sağlık ve sosyal hiz-

met çalışanları için önemli değişimleri, 

gelişmeleri ve kazanımları gerçekleştir-

diklerini söyledi. 2011 yılı toplu sözleşme 

görüşmelerinde etkinlik ve verimlilik açı-

sından kayda değer sonuçlar elde etmele-

rinin arkasında, yorulmak bilmez bir şe-

kilde yürüttükleri çalışmaların olduğunu 

vurguladı. 

Bundan sonra da belirledikleri hedef-

lere Sağlık-Sen ailesiyle birlikte tek tek 

ulaşacaklarını kaydeden Memiş, "Sağlık-

Sen olarak, yeni dönemde de yeni hedef-

lere, iyi planlama, yoğun bir gayret, birlik 

ve beraberlik içinde hep birlikte ulaşaca-

ğız" dedi. 

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mah-

mut Kaçar'ın, TBMM çatısı altında sağ-

lık ve sosyal hizmet çalışanlarının bir 

temsilcisi olduğunu da hatırlatan Genel 

Başkanımız Metin Memiş, Sendikamız 

eski Genel Başkanı Mahmut Kaçar'a bu 

anlamda da büyük görev düştüğünü söy-

ledi.

Aksu: Sağlık-Sen, Milletin ve 
Üyelerinin Gücünü Arkasına 
Alarak Sendikal Mücadelesini 
Yürütüyor

Sağlık-Sen eski Genel Başkanların-

dan Ahmet Aksu'da, sendikamıza yaptığı 

‘Hayırlı Olsun' ziyaretinde Genel Başka-

nımız Metin Memiş ve yönetimini tebrik 

etti.

Sağlık-Sen'in her geçen gün büyü-

mesinin işbaşına gelen Genel Başkan ve 

Yönetimlerin başarılı çalışmalarının bir 

eseri olduğunu söyleyen Ahmet Aksu, 

"Sağlık-Sen, en büyük güç olan mille-

tin ve üyelerinin gücünü arkasına ala-

rak sendikal mücadelesini yürütmüştür. 

Dünya da hiçbir güç, bu iki asil gücün 

üstesinden gelemez. Camiasıyla birlikte 

ekip ruhuyla hareket ederek, başarılara 

imza atan Sağlık-Sen'in, değerli Genel 

Başkanı Metin Memiş'i ve değerli yöne-

timini tebrik ediyorum" dedi.

Sağlık-Sen eski Genel Başkanların-

dan Ahmet Aksu'nun sendikalarına yap-

mış olduğu ziyaretten dolayı memnuni-

yetini belirten Memiş, 1995'te Mehmet 

Akif İnan'ın öncülüğünde başlayan sen-

dikal mücadeleye, Memur-Sen'le birlikte 

aynı ilkeler doğrultusunda, doğru yerde 

durarak, doğru zeminleri kullanarak 

ve doğru zamanlama yaparak devam 

ettiklerini kaydetti. "Zor dönemlerde 

Sağlık-Sen'in kuruluş misyonu doğrul-

tusunda temsil eden başta Ahmet Aksu 

olmak üzere tüm emeği geçenlere teşek-

kür ediyorum" diyen Memiş, bu davanın 

özünden sapma olmadan 400 bin sağlık 

ve sosyal hizmet çalışanlarının Sağlık-

Sen üyesi olabilmesi hedefiyle mücadele 

edeceklerini belirtti. Yeni dönemde üye 

sayısı hedefini 225 bin olarak belirledik-

lerini ifade den Genel Başkanımız Metin 

Memiş, "Yeni dönem de bir yandan de-

mokrasinin kurumsallaştırılması ve güç-

lendirilmesi yönünde toplumsal adımları 

atarken, diğer yandan da sağlık ve sosyal 

hizmet çalışanlarını üst düzeyde temsil 

ederek üye sayımızı artırmanın gayreti 

içerisinde olacağız" dedi.

Malkoç: Sağlık-Sen, Sendikal ve 
Toplumsal Misyonun Başarılı Bir 
Temsilcisi

AK Parti MKYK üyesi Abdülhamit 

Gül ve Şeref Malkoç da sendikamıza ha-

yırlı olsun ziyaretinde bulundu. Malkoç, 

ve Gül, Genel Başkanımız Metin Memiş 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni tebrik ede-

rek başarı diledi.

Sivil toplum kuruluşlarının, demok-

ratik kültürün yerleşmesi ve gelişmesi 

yönünde önemli bir görevi yerine getir-

diklerini ve siyasete yön verme açısından 

öncü misyonlarının olduğunu kaydeden 

Malkoç, Sağlık-Sen'in de bu misyonun 

başarılı bir temsilcisi olduğunu söyledi.

Yönetimi adına ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Genel Başkanı-

mız Metin Memiş de, kuruluş felsefeleri 

gereği çalışmalarının merkezinde mil-

letin ve üyelerinin olduğunu vurguladı. 

Değerler sendikacılığı yaptıklarını ifade 

eden Memiş, ilkelerinden ödün verme-

den milletten ve üyelerden aldıkları güçle 

sendikal mücadelelerini sürdürecekleri-

nin altını çizdi.

Ziyaretlerde, Genel Başkanımız Me-

tin Memiş'in yanı sıra Genel Sekreteri-

miz Semih Durmuş, Genel Mali Sekre-

terimiz Mustafa Örnek, Genel Teşkilat 

Sekreterimiz Kemal Çırak, Genel Basın 

ve İletişim Sekreterimiz Mutlu Kaya, 

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sek-

reterimiz Ekrem Yavuz ve Genel Eğitim 

ve Sosyal İşler Sekreterimiz Abdülaziz 

Aslan da hazır bulundu.

Kaçar, Aksu ve Malkoç’tan 
Sendikamıza ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti 

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Sağlık-Sen eski Genel Baş-

kanı Mahmut Kaçar, Has Parti Genel Başkan Yardımcısı Şe-

ref Malkoç ve Sağlık-Sen eski Genel Başkanlarından Ahmet 

Aksu, 25-26 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Sağlık-

Sen Genel Merkezi Olağanüstü Genel Kurulu'nun ardından 

sendikamızı ayrı ayrı ziyaret ederek, Genel Başkanımız Me-

tin Memiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ni tebrik etti.
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Çalışan Dostu Hastane

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE BAŞARININ SIRRI: 
BİRLİKTELİK

Ortadoğu’nun en önemli sağlık merkezlerinden biri olma yolunda hızla 
ilerleyen Dicle Üniversitesi Hastaneleri bu sayımızın konuğu oldu.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri, alanında uzman 
akademik ve idari kadrosu, teknik alt yapısı ve yeni 
açılan hastaneleriyle bölgenin ve Ortadoğu’nun 
farklı ülkelerinden gelen hastalara kaliteli sağlık 
hizmeti vermek ve bu hizmete ulaşımı kolaylaştır-
mak amacıyla yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri hizmete girdiği 
ilk günden itibaren kaliteli sağlık hizmetinin sağ-
lamakla beraber, hasta ve personel memnuniye-
tinin üst düzeyde sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda hasta ve personel memnuniyet anketleri 
düzenleniyor. Belirli periyotlarla yapılan anket-
lerde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda hasta, 
hasta yakını ve personellerin duygu, düşünce ve 
önerilerini alabilmek amacıyla toplantılar düzen-
leniyor.

Yapılan bu toplantılarda özellikle hastanede 
görev yapan personellerin görüş ve önerileri de-

ğerlendirilerek hastanenin hem personele hem de 
hastaya daha kaliteli hizmet vermesi için gerekli 
çalışmalar yapılıyor. 

Hastane konum olarak bölgenin ve 
Ortadoğu’nun merkezinde yer almasından do-
layı yoğun bir iş temposuna sahip. Çalışanları 
iş temposunun yoğunluğundan uzaklaştırmak 
amacıyla futbol turnuvası, piknik organizas-
yonları, sinema günleri, müzik dinletileri gibi 
sosyal etkinlikler düzenleniyor. Müzik dinleti-
leri, tamamı hastane personelinden oluşan bir 
koro tarafından veriliyor.

Çalışanların mesleki anlamda kendilerini ge-
liştirmesi amacıyla pek çok kurs, seminer ve eği-
tim programları düzenleniyor. Ayrıca çalışanların 
ulusal ve uluslararası kongrelere katılımı teşvik 
edilerek bununla ilgili maddi ve manevi destek 
sağlanıyor.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri, çalışan ve hasta 
memnuniyetine verdiği önem ve özverili çalışma-
larından dolayı TSE-ISO-EN 9001: 2008 Kalite 
Yönetim Belgesi ile ödüllendirildi.
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Demokratik ve Sendikal Kazanımlar 
Unutulmamalı
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Kemal ÇIRAK
Genel Teşkilat Sekreteri

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Turan Buzgan,Türkiye Halk Sağ-
lığı Kurumu Başkanı Mustafa Aksoy, 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Güven Bektemür, Sağlık-Sen’e yap-
tıkları ziyarette, 25–26 Ağustos 2012 
tarihlerinde gerçekleştirilen Sağlık-Sen 
Olağanüstü Kongre’sinin ardından 
yeniden Genel Başkan seçilen Genel 
Başkan Metin Memiş ve Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne hayırlı ol-
sun dileklerini ilettiler.

Ziyarette, heyet adına bir konuşma 
yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Turan Buzgan, sivil toplum ör-
gütlerinin toplumsal olaylarda ortaya 

koydukları tavır ve kurumsal yapıların 
politikalarını belirleme ve yönlendir-
mede etkin role sahip olduklarını dile 
getirerek, Sağlık-Sen’in, üyelerinin ta-
lepleri doğrultusunda Türkiye’de göre-
vini en iyi şekilde yerine getiren büyük 
sivil toplum kuruluşlarından biri oldu-
ğunu belirtti. Buzgan, Sağlık-Sen’in  
gerek hizmet kolunda, gerekse de sos-
yal politikaların hazırlanması ve uygu-
lanması süreçlerinde eleştiri, çözüm ve 
önerileriyle büyük katkılar sunduğunu 
söyledi. Buzgan, “Sendikal söylem ve 
eylemlerinde,  üyeleri ile birlikte mil-
letini ve ülkesini düşünen bir vizyon 
ortaya koyan Sağlık-Sen’in Genel Baş-
kanı Metin Memiş ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri’ni tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.

Yaptıkları ziyaretten dolayı mem-
nuniyetini ifade eden Genel Başkanımız 
Memiş ise, 175 bin üye ile genel yetkili 
sendika olduklarını ve hizmet kolunda 
bulunan 400 bini aşkın sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanı adına yeni kazanımlar 
elde etmek için, Sağlık-Sen olarak ça-
lışanları en üst düzeyde temsil etmenin 
haklı gururunu yaşadıklarını, bundan 
sonra da tüm teşkilatlarıyla birlikte aynı 
duyarlılık ve sorumluluk duygusu için-
de çalışmalarına devam edeceklerini 
söyledi.

Müsteşar Yardımcısı Buzgan Genel Başkanımızı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan 
Buzgan,Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı 

Mustafa Aksoy, Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürü Güven Bektemur, Sağlık-Sen Genel 

Merkezi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık hizmetlerinin en kritik gö-
revlerini yürüten 112 Acil Hizmetle-
ri çalışanları kendilerine gelen asıl-
sız ihbarlardan yana dertli. 112 Acil 
Hizmetleri'nin etkin ve yerinde kulla-
nımı için ülkemizde henüz bir bilinç 
oluşmadığını belirten Sağlık-Sen Ge-
nel Başkanı Metin Memiş, 112 çalışan-
larından bu yönde şikayet aldıklarını 
söyledi.

 
Asılsız ve basit ihbarlar nedeniyle 

gerçek acil vakalara yetişmenin en-
gellendiğini belirten Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş vatandaşlarda 
bu bilincin oluşturulması için çalışma 
yapılması gerektiğini ifade etti.

 

Vatandaşlar Bilinçlendirilmeli

Vatandaşa 112 çağrısının nasıl ya-
pılacağı, hangi vakalar için hizmet 
verildiği, şartlarının ve imkanlarının 
neler olduğu ile ilgili kamu spotu ve 
afiş çalışmaları yapılması gerektiğini 
kaydeden Memiş "112 çalışanlarından 
öyle şikayetler almaktayız ki gerçekten 
çok şaşırtıcı şeyler. Köyünde yaşayan 
bir teyzenin otobüse yetişmek için 112 
ambulansını çağırması, cep telefonu 
tamircilerinin yaptıkları telefonu test 
etmek amacıyla 112'yi araması, ye-
mek tarifi almak isteyenler gibi hem 
çalışanı zor durumda bırakan hem de 
gerçekten acil bir durumu olan vatan-
daşların hizmet almasını engelleyen bu 
tür davranışlar maalesef bazen insan-
ların hayatlarını kaybetmelerine neden 
oluyor.

Canını dişine takıp vakaya koşan 
sağlık çalışanları bu şekildeki suistimal 
vakalara ulaştığında hem moral ve 
motivasyon kaybı yaşamakta hem de 
hizmetin doğası gereği ortaya koydu-
ğu özverisinin hiçe sayıldığını düşün-
mektedir. Bu konuda uygulanan cezai 
yaptırımların arttırılması sorumsuz 
davranan vatandaşları caydırmada 
önemli bir etken olacaktır" dedi.

Sorun Hizmet Sunumunda 
Değil, Vatandaşın Hizmeti 
Kullanımında

Türkiye'nin 10 yıl öncesi ile kıyas-
landığında sağlık alanında daha iyi bir 
konumda olduğunu belirten Sağlık-
Sen Genel Başkanı Metin Memiş 10 
yıl önce 107 bin kişiye bir ambulans 
düşerken ülkemizde şu anda ortalama 
27 bin kişiye bir ambulans düştüğünü 
söyledi. Bugün her ambulansın on yıl 
öncesine göre iki kat hizmet verdiğini 
ve ülkemizin 112 hizmetlerinde gıpta 
ile bakılan Avrupa ülkelerinin stan-
dartlarına ulaştığını belirten Memiş, 
sorunun hizmetin sunumunda değil 
bazı vatandaşların hizmetten nasıl ya-
rarlanması gerektiğini bilmemesinden 
veya art niyetli davranmasından kay-
naklandığını söyledi.

Vatandaşlar 112 Acil Hizmetleri 
Konusunda Bilinçlendirilmeli

Hepimizin bildiği gibi, 25-26 Ağustos 2012 
tarihlerinde, birlik ve dirliğimizi sarsmadan, alnı-
mızın akıyla gerçekleştirmiş olduğumuz bir Ola-
ğanüstü Genel Kurulu ardımızda bıraktık. Genel 
Kurulumuzun tekrar camiamız adına hayırlı ol-
masını diliyorum.

Genel Başkanımızın da ifade ettikleri gibi, 
gücünü milletinin değerlerinden ve üyelerinin ide-
allerinden alan Sağlık-Sen’imiz, sizlerin gayret ve 
teveccühü ile “sesini ve sözünü yükseltmek” adına, 
gerçekleştirdiğimiz hizmet yarışından başarıyla 
çıkarak, bir yeni döneme ve yeni ufuklara doğru 
hep birlikte adım atmış bulunuyoruz. 

Kaldığımız yerden yeni dönemde de, hizmet 
kolumuzda bulunan 400 bini aşkın sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanı adına yeni kazanımlar elde etmek 
için, Sağlık-Sen yetkili sendika olarak çalışanları 
en üst düzeyde temsil etmenin haklı gururunu hep 
birlikte yaşayacağız ve yaşatacağız.

Burada bir tespiti yapmadan geçmek istemiyo-
rum. Gerek Türkiye’nin en büyük sendikası ve si-
vil toplum kuruluşu olan Memur-Sen Konfederas-
yonumuz, gerekse de 175 bin üyeye sahip hizmet 
kolunda büyük ve güçlü Sağlık-Sen’imizi sadece 
ücret sendikacılığı boyutuyla değerlendirmenin 
yanlış olacağı kanaatindeyim. Sendikacılığımızın 
temel eksenini değerler sendikacılığımızın oluş-
turduğunda da hem fikir olduğumuzu biliyorum. 
Çünkü Sağlık-Sen olarak bizim her şeyden önce, 
Türkiye’nin demokratikleşmesinde fikir ve aksi-
yon birliğine sahip bir sivil toplum örgütü olduğu-
muzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Kısaca Türkiye, dünden bugüne omuzlarında 
taşımak zorunda bırakıldığı derin ağırlıklarından 
kurtulmaya devam ediyorsa, bu şüphesiz ki, sen-
dikamızın da içinde bulunduğu Memur-Sen’in ve 
bütün teşkilatlarının toplumsal sorumluluk bilin-
ciyle yüreklerini ortaya koyarak kazandığı zaferi 
ve eseridir. Bu böyledir, böyle de olmuştur. Zaten 
Teşkilat aklı ve bilinci gereği de tüm bu zorlu yol-
lardan geçilerek yaşananlar, yaşanan gelişmeleri 
ve elde edilen toplumsal, demokratik ve sendikal 
kazanımları sürekli hatırımızda tutmalı, unutul-
mamalı ve unutturulmamalıdır. 

Bundan sonra da söz ve eylem birlikteliği için-
de, sağlık sistemindeki sorunlardan, sağlık ve sos-
yal hizmet çalışanlarının sorunlarına her alanda 
gündemi belirleyen, üretken bir sendikal anlayış 
içinde hareket edeceğimizi huzurlarınızda tekrar-
lamak istiyorum. 

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun-
larının çözümüne katkı sunarak, sonuç odaklı 
sendikal mücadelemizi artırarak hep birlikte sür-
düreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın diyor, 
saygılarımı sunuyorum.
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25-26 Ağustos 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Sağlık-Sen Olağanüstü Genel Kurul'u sonrasında ye-
niden Sağlık-Sen Genel Başkanı seçilen Genel Başka-
nımız Metin Memiş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet 
Zahteroğulları'nı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Yapılanma Süreci Sağlıklı Bir Şekilde 
Yürütülmelidir

 Sosyal Hizmet Çalışanlarının sorun ve talepleri-
nin dile getirildiği ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'nın politikalarına da vurgu yapıldı. Bakanlı-
ğın Türkiye'nin en büyük bakanlıklarından biri olduğu-
na dikkati çeken Genel Başkanımız Metin Memiş, ba-
kanlığın yeni yapılanma süreci içinde sağlıklı bir şekilde 
yapılanmasının genelde ülke ve toplum için, özelde ise 
çalışanları için elzem olduğunu söyledi. 

 
Memiş, "Bakanlığın yapılanma sürecinin ve politi-

kalarının, çalışanların üretimde pay sahibi olarak görül-
mesi algısıyla hareket edilerek sosyal, mali ve özlük hak-
ları konusunda hassasiyet gösterildiği bir çalışma sistemi 

üzerinde sürdürülmesini arzu ediyoruz. Sağlık ve sosyal 
hizmet kolunda Türkiye'nin yetkili sendikası ve çalışan-
ların temsilcisi Sağlık-Sen olarak, bakanlıkça atılacak 
adımların ve politikaların en büyük sosyal paydaşı ol-
manın yanı sıra, çalışanların sorun ve taleplerinin de 
takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık-Sen'in 
Öneri ve 
Eleştirilerini 
Önemsiyoruz

Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakan-
lığı Müsteşarı Ah-
met Zahteroğulla-
rı ise, Sağlık-Sen 
yönetimini, Genel 
Başkanımız Metin 
Memiş'in şahsında 
hayırlı olsun dilek-
lerini ileterek, tebrik 
etti. Zahteroğulları, 

Sağlık-Sen'in öneri ve eleştirilerini her zaman öncele-
diklerini ve önemsediklerini ifade ederek, hedeflerinin 
toplumun ve bakanlık çalışanlarının memnuniyeti doğ-
rultusunda politikalar ortaya koymak olduğunu sözleri-
ne ekledi.

Sendikamızdan, Zahteroğulları’na Ziyaret

Sendikamız Genel Başkanı Metin Memiş ve beraberindeki yeni Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları'nı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Genel Başkanımız Metin Memiş'in yanı sıra Genel Sekreterimiz Semih Durmuş, 

Genel Mali Sekreterimiz Mustafa Örnek, Genel Teşkilat Sekreterimiz Kemal Çırak, Genel Basın 

ve İletişim Sekreterimiz Mutlu Kaya, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Ekrem 

Yavuz ve Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Abdülaziz Aslan da katıldı.

Memiş, Bakan Akdağ'a sağlık çalı-
şanlarının eğitimlerine özel bir önem 
verdiklerini aktararak özellikle acil tıp 
teknisyenlerinin paramedik olması ile il-
gili talebi dile getirdi. Hastaya müdaha-
lede paramediklere tanınan yetkinliğin 
acil tıp teknisyenlerinde olmadığının al-
tını çizen Memiş, bu durumun aşılması 
sayesinde sağlık hizmetleri sunumunda 
da önemli bir gelişimin olacağını dile 

getirdi. Sağlık-Sen ve YÖK arasındaki 
görüşmeler sonucunda sağlık alanında 
görev yapan tüm lise mezunları için ön 
lisans, ön lisans mezunları için de lisans 
tamamlama programlarının açılmasını 
beklediklerini söyleyen Memiş, bu ko-
nularda Bakan Akdağ'dan destek istedi. 
Görüşmede, sağlık çalışanlarının mesle-
ki eğitimlerine özel bir önem verdiklerini 
ifade eden Genel Başkanımız Metin Me-

miş, 50 ilde devam ettirdikleri yüksek li-
sans programlarına talebin de her geçen 
gün arttığını söyledi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise, 
Sağlık-Sen’in üyelerine yönelik eğitim 
çalışmalarını takdirle izlediğini kayde-
derek, sağlık çalışanlarının eğitim ihti-
yaçlarının karşılanması için Bakanlık 
olarak sonuna kadar destek vereceklerini 

söyledi. Bakan Akdağ, “Sağlık sistemi-
nin çağın ihtiyaçlarına göre şekillendi-
rilmesi için sağlıkta dönüşüm programı 
ile birlikte tüm vatandaşlarımıza ulaşıla-
bilir, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti amaç-
lıyoruz. Bu yüzden reform niteliğinde 
düzenlemeleri gerçekleştirdiğimiz ve 
ciddi mesafeler aldığımız bu dönemde, 
Sağlık-Sen’in eğitim seferberliği önerisi-
ni önemsiyorum” dedi.

Sağlıkta Eğitim 
Seferberliği Başlıyor 
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ı ziyaret eden 
Genel Başkanımız Metin Memiş, sağlık çalışanları-
na yönelik ön lisans ve lisans tamamlama program-
ları kapsamında eğitim seferberliği başlatılmasını 
istedi.
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Aktör Ülke, Öncü Sendikal Duruş
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Mustafa ÖRNEK
Genel Mali Sekreter

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda emek ve alınteri müca-
delesini bugünlere getiren Sağlık-Sen,  Memur-Sen  ailesinin 
saygın ve değerli bir üyesidir. Bu büyük ve anlamlı topluluğun 
bugün sahip olduğu dinamizmin kaynağı; temsil ettiği misyon 
ve değerlerdir.

Sendikamız; Memur-Sen üst kimliği altında dünden bu-
güne sürdürdüğü onurlu yürüyüşünde; sivil toplum ref leksini, 
sendikal birikim ve deneyimini doğru ve kırılmamış bir çiz-
gide sürdürerek, çözüm odaklı sendikal anlayışı ile ‘Birlikten 
kuvvet doğar’ ilkesini özenle sahiplenerek bugünlere gelmiştir.

Sağlık-Sen camiası güç şartlarda hem sendikal müca-
delesini vermiş, hem de memur sendikacılığı hareketinin ve 
hizmet kolumuzun “etkin ve yetkin” sesi olmak için çaba sar-
fetmiştir. “Etkin ve yetkin” olmayı büyük ve köklü bir aile ola-
rak, ekip olarak başardığımıza inanıyorum ve bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da kuşkusuz, bu ekip ruhumuz güç-
lenerek devam edecektir. Toplumsal debisinin yoğunlaşarak, 
her an olağan ve olağanüstü yeni global gelişmelerin yaşandığı 
dünyamızda, hiçbir olaya kayıtsız kalamayan ve kalmayan bir 
sivil toplum örgütü olarak da Sağlık-Sen,  bu yönüyle de sen-
dikacılıkta model oluşturmanın ve yenilikçiliğin adresi olma 
sorumluluğunu da yerine getirmiştir.  

Ülkemizde, bölgemizde ve dünyamızda yaşanan gelişme-
leri değerlendirmek, çalışma koşullarını ve gelişmelerini ele 
alarak çözüm üretmek, sendikal çalışmalarda hedef planla-
ması yapmak, Türkiye ve dünya fotoğrafına bakarak geleceği-
ni kurgulayan Sağlık-Sen’in vizyonerliğinin ürünüdür.

Dolayısıyla, ülkemiz öteden beri konumunun ve zengin 
tarihinin kendisine yüklediği sorumluluk ve zorunluluktan 
kaynaklanan ve güç alan çok yönlü politikalarıyla dünyada 
önemli ve etkin bir küresel aktör olma yolundadır. Ülkemizin 
son yıllarda, tarihsel arka plânına uygun bir biçimde dünya 
ölçeğinde yeniden büyük bir denge unsuru olarak, oyun kuru-
cu küresel bir güç olma yolunda ilerlediğine tanıklığımız, de-
mokrasi kültürünün yerleşmesinde lokomotif görevi üstlenen 
STK’larının üstün çabalarıyla da eş orantılıdır.

Toplumların demokrasi talepleri, Ortadoğu ülkeleri başta 
olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında yaşananların asıl 
sebebi olarak orta yerde durmaktadır. Demokrasi ve özgürlük-
ler insanlar için hava ve su kadar önemlidir. Türkiye’nin de-
mokrasi önceliği olmak üzere, insan hayatına dair her alanda 
ileri demokrasiye kavuşması asıl hedefimizden biridir. Çünkü 
Türkiye’nin ekonomik ve siyasal alanda gerçekleştireceği re-
formlar; sosyal yaşamı ve dolayısıyla çalışma hayatını da bi-
rebir etkileyecektir.

Bu bağlamda, Türkiye’nin sivil toplum örgütlerinin, 
kendi alanları ile ilgili gerekli adımları atarak sosyal diyalog 
zeminleri içinde işbirliklerini geliştirmelerinin elzem olduğu-
na inanan Sağlık-Sen, kamu sendikacılığının sağlık ve sosyal 
hizmet kolundaki aktif ve onurlu bir üyesi olarak, kendi mede-
niyet coğrafyasında da sendikal kültürün pekişmesi, gelişmesi 
ve uluslararası standartlara kavuşması için her zaman üzerine 
düşeni yapmaya devam edecektir. 

Türkiye’de demokratik toplumsal dönüşümün; sendikal 
hakların geliştirilmesinden, sivil toplumun geliştirilmesine, 
demokratik bir anayasanın gerçekleştirilmesinden, siyasi, sos-
yal ve ekonomik politikaların geliştirilmesine kadar uzanan 
pek çok boyutu olduğunu biliyoruz.

Bu çerçevede ülkemizde örgütlenme, sendikal haklar, iş 
güvencesi, ücretler, fırsat eşitliği, iş barışı, demokratik katılım 
ve benzeri birçok alanda birbiriyle ilgili ve birbirinden besle-
nen çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Ülkemizde çalışma haya-
tının, ‘insan onuruna yaraşır’ doğrultuda, sendikal hareketin 
üretimden gelen gücü ve paydaş desteği ile çalışanların lehine 
düzenlenmesi demek,  sendikal ve toplumsal sorunların çözü-
müne atılmış önemli bir adım demektir. 

Bu adımların atılması mücadelemizin ana merkezini 
oluşturmaktadır. Çünkü bizim sendikal mücadelemizin he-
definde, ülkemizin büyümesi, kalkınması ve gelişmesi olduğu 
gibi sorunun ve çözümün paydaşı olurken, refah ve mutlulu-
ğunda eşit şekilde dağıldığı..

Sendikal vizyonumuzun temelinde, demokratik ve evren-
sel değerler ışığında, başta inanç ve ifade özgürlüğü olmak 
üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı 
bir Türkiye tasavvuru var.

Son olarak, 25-26 Ağustos 2012 tarihleri arasında ger-
çekleştirdiğimiz sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu’nun 
tekrar Sağlık-Sen ailesine hayırlı olmasını diliyor, saygı ve sev-
gilerimi sunuyorum.  

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş-
larına, Maliye Bakanlığı’na ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığına 4/B 
sözleşmeli personelin sigorta prim kesin-
tilerinin iadesi için müracaat ettik. 

Sendikamız tarafından yapılan 
başvururda 375 sayılı KHK’ya göre 
kendilerine ek ödeme yapılan Sağlık 
Bakanlığı merkez teşkilatında görev ya-
pan 4/B sözleşmeli personelden yapılan 
sigorta kesintilerinin geçmişe dönük ia-
desi ve 209 sayılı Kanuna göre kendi-
lerine döner sermaye ödenen personel-

den 15.01.2012 tarihinden sonra kesinti 
yapılmış olanların kesintilerinin iadesi 
istenerek, bundan böyle 4/B sözleşmeli 
personelden sigorta kesintisi yapılma-
ması talep edildi. 

Ayrıca yıllık mahsuplaşma ve aylık 
mahsuplaşma kapsamında 375 sayı-
lı KHK’ya göre işlem yapıldığından,  
Ocak 2012 tarihinden öncesiyle ilgili 
olarak da yapılan kesintilerin iadesi is-
tendi. Sağlık Bakanlığı’ndan verilecek 
cevaba göre sendikamızca genel dava 
açılacaktır.

Söz konusu yönetmelikte yer alan mad-
delerin hukuka aykırılık içerdiği gerekçe-
siyle açılan dava dilekçesinde; Vekâleten 
görevlendirilenlerin vekâlet edilen kadro 
veya görevleri için öngörülen "Tavan Ek 
Ödeme Katsayısı" ile "Hizmet Alanı Kad-
ro-Unvan Katsayısı"ndan yararlandırılma-
sı, vekâleten görevlendirilenlerin vekâlet 
edilen kadro veya görevleri için öngörülen 
ek ödeme matrahından yararlandırılması, 
ek ödemenin gelir vergisinden muaf olma-
sı, ek ödemelerin 6 aya kadar dağıtılabilme 
süresinin kısaltılması, hekim dışı persone-
lin hakettiği döner sermayeyi alabilmesi 
için tavan şartının kaldırılması taleplerine 
vurgu yapıldı.

Memiş: Düzenlemeler, Mağduriyet-
lerin Giderilerek İş Barışının Sağlan-
masına Dönük Yapılmalıdır

Kazanılmış hakları yoksayan bir dü-
zenlemeyle karşı karşıya olduklarını ifa-
de eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, çalışanların kazanılmış haklarının 
geri alınması anlamı taşıyan bu düzenle-
menin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Memiş, yönetmelikte özellikle döner 
sermaye ile ilgili toplu sözleşmede karar 
altına alınan hiçbir düzenlemeye yer veril-
memiş olduğunu dile getirerek, "01.06.2012 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
29.05.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı-
nın sağlık ve sosyal hizmet koluna ilişkin 
hükümlerinin ilgili kısımları yönetmeliğe 
eklenmelidir. Yönetmelikte, bazı hususlara 
hiçbir şekilde değinilmemiş ve yapılan bazı 
düzenlemeler ise personelin tamamını kap-
samamaktadır. Yönetmeliğin, bu haliyle 
personelin mağduriyetine sebebiyet vere-
ceği ortadadır. Yönetmelikler ve yapılan 
düzenlemeler, mağduriyetlerin giderilerek 
iş barışının sağlanmasına dönük olması ge-
rekirken, yapılan düzenlemeler "dağın fare 
doğurması" deyimini akla getirmektedir. 
Hukuka aykırılık içeren ilgili hükümler ko-
nusunda acilen yeniden düzenleme yapıla-
rak eksiklikler giderilmelidir" dedi.

Döner Sermaye Yönetmeliği’ne Dava Açtık
17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı 
ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönet-
meliğin bazı ibarelerinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtık

Sendikamız tarafından "Döner Sermaye Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine ilişkin açılan davada iptalini istediğimiz ilgili maddeler şöyle;

1. Hem halk sağlığı müdürlüğü hem de il sağlık müdürlüklerinde vekaleten görevlendirilen personele vekalet görevi Valilik oluruyla verilse de vekalet ettiği kadro veya görevler için öngörülen "Tavan Ek Ödeme Katsayısı" ile "Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı"ndan yararlanabilmesi için aşağıdaki hükümlerin iptal edilmesi istenmiştir. "1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.ncı maddesine istinaden yapılması ve bu husu-sun onayda belirtilmiş olması, 2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,"
 2. Hem halk sağlığı müdürlüğü hem de il sağlık müdürlüklerinde vekaleten görevlen-dirilen personelin döner sermaye matrahının toplu sözleşmede karar altına alındığı gibi ödenebilmesi için aşağıdaki hükümden "asıl kadrosuna ait" ibaresinin iptal edilmesi.
"Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.
3. Halk sağlığı müdürlüğü, merkez laboratuarı ve il sağlık müdürlüklerinde görevli perso-nelin döner sermayesinden gelir vergisi kesilmemesi için madde 11/e, 12/ç ve 17/e'deki "gelir vergisi" ibaresinin iptali ile 20. maddesindeki "31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve dö-ner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve" ibarelerinin iptal edilmesi istenmiştir.
4. Döner sermaye gelirlerinin ilgili ayda tahsilâtında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden 6 ayın sonuna kadar değil de, takip eden ayın sonuna kadar ödeme yapılabilmesi için mezkûr yönetmeliğin 18. maddesindeki "Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tu-tarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, dö-ner sermaye gelirlerinin tahsilâtında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilât yapıldığı zaman ödeme yapılabilir." hükmündeki "altıncı" ibaresinin iptal edilmesi istenmiştir.

5. Hekim dışı personelin tavan şartı olmaksızın hak ettiği döner sermayeyi alabilmesi için mezkur yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'deki Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar başlığı altındaki Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, ya-nık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik, AMATEM, Çocuk İzleme Merkezleri, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece kapalı psikiyatri servisleri, organ ve doku nakli gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel ile başhemşireler için 2, bunların dışında kalan diğer personel için 1,5 katsayısının iptal edilmesi istenmiştir.

4/B’li Çalışanların Prim 
Kesintilerinin İadesi 
İçin Başvurduk
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Sağlık Çalışanları Çözüm Bekliyor
 
Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde bakıldığında 

yeni teşkilat yasasının çalışanlar açısından pek çok sorunu 
beraberinde getirdiğini dile getiren Genel Başkan Metin 
Memiş sağlık çalışanlarının politika belirleyicilerden bir an 
önce bu sorunlara çözüm getirmesini beklediklerini ifade 
etti. Konuyla ilgili sahadan kendilerine yasa ile ilgili sorun-
lar ve taleplerin geldiğini belirten Memiş, bu talepleri Bakan 
Akdağ'a iletti.

Çalışanın Emeğine Önem Verilmeli
 

Bugüne kadar Kamu Hastane Birlikleri'nde oluşabilecek 
sorunları bir çok kez dile getirdiklerini belirten Genel Baş-

kan Metin Memiş, emeğin değer olarak görülmediği hiçbir 
sistemin başarılı olamayacağını söyledi. Şu andaki sistemde 
böyle bir anlayışın hakim olduğunu kaydeden Memiş, ça-
lışanların motivasyonunu sağlayacak, geçmişten gelen eşit-
sizlikleri giderecek bir iradenin ortaya konulmasını önemse-
diklerini söyledi.

Kamu çalışanlarının beklediği ikincil mevzuatın bir an 
önce çıkarılması gerektiğini belirten Genel Başkan Metin 
Memiş ancak bu mevzuatın çalışanların karşısına sorunlar 
yumağı şeklinde çıkartılmaması gerektiğini kaydetti.

Genel Başkan Metin Memiş, Bakan Akdağ'dan ünvan 
değişikliği sınavının yapılmasını da talep etti.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz 
Bakan Akdağ’ı Ziyaret Etti

25-26 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Sağlık-Sen Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda yeniden Genel Başkan 
seçilen Genel Başkanımız Metin Memiş, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ı 
ziyaret etti. Bakan Akdağ'ın "Hayırlı Olsun" temennisinde bulunduğu görüşmede sağlık çalışanlarının sorunları ve 
talepleri de değerlendirildi.

Söz konusu kılavuzun 2.1 Başvuru 
Koşulları başlıklı bölümde yer alan "9-
18 Nisan 2012 tarihlerinde 2012-KPSS 
Lisans başvuruları alınmış olduğundan, 
18 Nisan 2012 tarihi itibariyle bir lisans 
diploması almaya hak kazanan adaylar 
2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'a 
başvuramazlar" ibaresi ile aynı başlık-
lı kısmın "Dikkat" başlıklı bölümünde 
yer alan "2012-KPSS Ortaöğretim/
Önlisans'a son başvuru tarihi olan 11 
Temmuz 2012 tarihi itibariyle ön lisans 
diploması almaya hak kazanmış adaylar 
sınava ortaöğretim düzeyinde girmek 
için başvuramazlar. Bir adayın hem 
2012-KPSS Lisans'a hem de 2012-KPSS 

Ortaöğretim/Önlisans'a katılması müm-
kün değildir. 2012-KPSS Lisans'a baş-
vurmuş adayların 2012-KPSS Ortaöğ-
retim/Önlisans'a da başvuru yapmaları 
mümkün olmayacak, bu adayların 2012-
KPSS Ortaöğretim/Önlisans'a başvu-
ru yapmaları sistem tarafından engelle-
necektir" ifadelerinin KPSS'ye katılan 
Sağlık Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek 
Yüksekokulu mezunlarını mağdur ettiği 
belirtilen dava dilekçesinde söz konusu 
ifadelerin iptali istendi.

Mevzuatla bir kısıtlama getirilme-
mesine rağmen kılavuzdaki ifadelerle 
kişilerin hukuki haklarının engellenme-

sinin kabul edilemez olduğu belirtilen 
dilekçede; kılavuzda yer alan ifadelerin 
Anayasa'nın 42. maddesinde yer verilen 
"Kimse eğitim ve öğrenim hakkından 
yoksun bırakılamaz" ilkesine de aykırılık 
teşkil ettiği belirtilerek söz konusu ifade-
ler nedeniyle önceki öğrenim düzeyle-
rinden sınava giremeyen personellerin 
eğitim ve öğrenim hakkının engellendiği 
savunuldu.

Memiş: Kişilerin Kazanılmış 
Hakları Kılavuzla Engellenemez

Kılavuzda yer alan ifadeler ile kişi-
lerin geleceklerine ilişkin karar verilme-

sinin kabul edilemez olduğunu belirten 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
hem kazanılmış bir hakkı gasp eden hem 
de anayasa ile teminat altına alınmış eği-
tim ve öğrenim hakkını engelleyen bu 
ifadelerin iptalinin önemli bir adaletsizli-
ği gidereceğini belirtti. Kurumların, kişi-
lerin lehine sonuçlar doğuracak kararları 
gözetmesi gerektiğini ifade eden Memiş, 
söz konusu davanın kazanımı halinde 
kişilerin mezuniyet durumuna bakılmak-
sızın kendilerine uygun düzeyde KPSS 
sınavına girebileceğini söyledi.

KPSS Adaletsizliğine Dava Açtık
Sendikamız, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Önlisans Kılavuzu'nda yer 
alan ve Sağlık Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Yüksekokulu mezunlarını mağdur eden 
ifadelerin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Bakan Akdağ:  Sunulan Öneri ve 

Talepler Bizim İçin Önemli

Sağlık çalışanlarının beklentilerinin ve 

onların sesini duyuran yetkili sendika Sağlık-

Sen'in görüş ve taleplerini her zaman önemse-

diğini belirten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 

Akdağ, bunların dikkatle inceleneceğini söy-

ledi. Sağlık çalışanlarının sosyal ve ekonomik 

hayatlarını en iyi şartlarda yaşamaları için 

kendilerine gelen her türlü öneriyi titizlikle 

incelediklerini belirten Akdağ, bu kapsamda 

Sağlık-Sen'in sunduğu öneri ve talepleri olum-

lu bulduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca Bakan 

Akdağ, ünvan değişikliği sınavının önümüz-

deki yıl yapılacağının müjdesini verdi.
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Açılış konuşması Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş ta-
rafından yapılan sempozyumda, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu ile Bakanlık Müs-
teşarı Ahmet Zahteroğulları da bi-
rer konuşma yaptı. Sempozyuma 
katılan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin ise yaptığı 
konuşmada, ortaya koydukları iyi 
niyetli çalışmalarla iz bırakacakla-
rını söyledi.

Sempozyumun Açılış 
Konuşmasını Genel 
Başkanımız Metin Memiş 
Yaptı

Sempozyumunun açılış konuş-
masını yapan Sağlık-Sen Genel 
Başkanımız Metin Memiş, 175 
Bin üyeyle sağlık ve sosyal hizmet 
kolunda Türkiye’nin genel yet-
kili sendikası olduklarını söyledi. 
Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal poli-
tikalar alanında, yönetişim bilinci 
içinde hareket edilmesine inanan, 
her zaman ve zeminde sorunların 
çözüme kavuşturulmasını hedefle-
yen bir sivil toplum örgütü olduğu-
nu da ifade eden Metin Memiş, bu 
anlayışıyla gerek sağlık Bakanlığı 
gerekse Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın en büyük sosyal pay-
daşı olduklarını belirtti.

 
Sosyal hizmet çalışanlarının 

hizmetlisinden, şoförüne, öğretme-

ninden, sosyal 
çalışmacısına, 
psikologundan, 
s o s y o l o g u n a 
hayatlarını, 7 
gün 24 saat 
dezavan ta j l ı 
gruplar için 
adadıklarının 
çizen Memiş, 
yeni dönem-
de kurum 
ç a l ı ş a n l a r ı 
için yepyeni 
ayrıcalıkların 

ortaya konacağına inan-
dıklarını söyledi.

 
Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Alanlarında En Büyük 
Paydaşız

Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı ile birlikte düzenledikleri 
ve çalışma hayatına önemli kat-
kılar sunacağına inandıkları sem-
pozyumla önemli bir sorumluluğu 
daha yerine getirmeyi amaçladık-
larını ifade eden Metin Memiş, 
“Yeni kurulan bir Bakanlık olarak 
bugün, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımızın çok önemli bir 
misyonu yüklendiğini hepimiz gö-
rüyoruz, takip ediyoruz. Görüyo-
ruz ki Bakanlık; aile gibi, evlat gibi, 
şehit, yetim, fakir gibi çok önemli 
mefhumların içini doldurmak ve 
kendini bu alanların hakkını ver-
mek zorunda hissediyor. Bizler de 
başta birey olarak, tüzel anlamda 
da Memur-Sen ve Sağlık-Sen ola-
rak bu süreçte Bakanlığın yükünü 
birlikte paylaşmaya ve bu ülkenin 
yeniden inşasında, insanımızı ma-
ziye ve atiye bağlayan değerleri-
mizin daha iyi anlaşılmasında ve 
yaşanmasında ne gerekiyorsa yap-
maya hazırız” şeklinde konuştu.

 
Personel Çeşitliliği Fazla, 
Personel Sayısı Eksik

 
Bakanlık bünyesinde sosyal ça-

lışmacı, öğretmen, psikolog, tabip, 
diyetisyen, teknisyen, taşeron fir-

ma çalışanları vb. bir çok personel 
olduğunu belirten Genel Başkan 
Metin Memiş, buna karşın per-
sonel saysının hizmet verme açı-
sından eksik olduğunu ifade etti. 
Daha nitelikli hizmet verilmesi ve 
personel verimliğinin arttırılma-
sı için çalışan sayısının arttılması 
gerektiğini belirten Memiş: “Sen-
dika olarak Bakanlık çalışanlarına 
yönelik yaptırdığımız anketlerde 
sadece yüzde 32’lik bir kesimin 
çalışma şartlarından tam anla-
mıyla memnun olduğunu gördük. 
Yine bu anketlerde ortaya çıkan en 
önemli sonuçlardan biri de Bakan-
lık çalışanlarının yüksek düzeyde 
tükenmişlik yaşadığı gerçeğidir. 
İnanıyoruz ki bu soruna bakanlık 
bir an önce eğilecektir. Toplumun 
en hassas kesimlerinden birine 
hizmet veren Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı personellerinin 
bu tür problemlerden kurtulması 
hem toplumumuz açısından hem 
de çalışanlarımız açısından önem 
taşımaktadır” dedi.

 
Ülkenin en temel sorununun, ne 
ekonomik dalgalanma, ne mad-
di sıkıntılar, ne de trafik kazaları 
olduğunu, bu ülkenin en önem-
li sorununun değerlere, kültüre, 
hassasiyetlere sırt çeviren insan-
ların yetişmesi olduğunu vurgu-
layan Memiş, “Bu yüzden terör 
de, arsızlık da, hırsızlık da, 
toplumsal şiddet ve sosyal 
patlamalar da ‘İnsan gibi 
yetiştirilememiş’ bireylerin 
ortaya koyduğu sonuçlardır. 
Gelin hep birlikte bu ülke-
de “İnsan Yetiştirelim” ve 
bunu yapmaya çalışanlara 
destek olalım. Bizler de başta 
birey olarak, tüzel anlamda 
da Memur-Sen ve Sağlık-Sen 
olarak bu süreçte Bakanlığın 
yükünü birlikte paylaşmaya ve 
bu ülkenin yeniden inşasında, in-
sanımızı maziye ve atiye bağlayan 
değerlerimizin daha iyi anlaşıl-
masında ve yaşanmasında ne ge-
rekiyorsa yapmaya hazırız “ diye 
konuştu.

Sosyal Hizmet 
Çalışanlarımız, Karşılığı 
Hiçbir Şeyle Ödenemeyecek 
Derecede Kutsal Bir Vazifeyi 
İfa Ediyor

 
Sosyal hizmet çalışanlarının 

hizmetlisinden, şoförüne, öğret-
meninden, sosyal çalışmacısına, 
psikologundan, sosyologuna ha-
yatlarını, 7 gün 24 saat deza-
vantajlı gruplar için adadıklarını 
belirten Memiş, “Sosyal hizmet 
çalışanlarımız, karşılığı hiçbir şeyle 
ödenemeyecek derecede kutsal bir 
vazifeyi ifa etmektedir. Dolayısıyla 
onların derdi hepimizin derdi ol-
malıdır” dedi.

Yeni dönemde kurum çalı-
şanları için yepyeni ayrıcalıkların 
ortaya konacağına inandıklarını 
kaydeden Memiş, “Nasıl ki 12 Ey-
lül referandumunda Memur-Sen 
ve Sağlık-Sen olarak kadına, ço-
cuğa, engelli vatandaşlarımıza po-
zitif  ayrımcılık yapılmasının önü-
nün açılması için en güçlü şekilde 
“EVET” demiş isek, desteklenme-
ye veya el uzatılmaya muhtaç olan 
dezavantajlı gruplara hizmet eden 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı çalışanlarına da pozitif  ayrıca-
lık yapılmasına yine aynı şekilde 
“EVET” diyoruz” dedi.
 

Gündoğdu: Şiddet Gören 
Kadını Koruyan Devlet, 
Başörtüsü Yasağıyla Kendisi 
Şiddet Uyguluyor

Sempozyumda konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 

Gündoğdu ise, başörtülü kadınla-
rın milletvekili olması ve kamu hiz-
metinde görev almasının önündeki 
engellerin cinsiyet ayrımcılığını 
ortaya çıkardığını, Türkiye’nin en 
kısa zamanda bu ayıptan kurtul-
ması gerektiğini belirtti.

Taşeronlaşmaya Karşıyız
 
Gündoğdu, hükümetin en çok 

önem verdiği bakanlığın hizmet 
alanları ve tanımlarıyla Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu-
ğunu söyledi. Hizmet üretme ve 
kadro kurmadaki engellerin aşıl-
masının kendilerini sevindirdiğini 
söyleyen Gündoğdu, Müsteşar 
Zahteroğulları’nın vekâletinin asil 
atanmaya dönüşmesini ise, hiz-
metlerin asilleşmesine yansıması 
olarak gördüklerini söyledi.

Acilen En Az 30 Bin Kadroya 
İhtiyaç Var

 
Ortaya konulacak teorik çö-

züm önerilerinin, teşhis kadar ha-
yata geçmesinin de önemli oldu-
ğunu söyleyen Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Ça-
lışanların ürettiği hizmetle gurur 
duyuldu. Çalışanların özlük hak-
larına gelince, aynı fırsat yansıtıl-

madı. Hizmetlerimizden gurur 
duyuluyorsa, bize bakışta tüm 
ayrıcalıklardan arınmış, ob-
jektif  bir bakış açısı istiyoruz” 
dedi.

Gündoğdu, hizmet alımı 
şeklinde yapılan çalışmala-
ra müsaade etmeyeceklerini 
söyledi. Hizmet alımı adıyla 
ortaya çıkan taşeronlaşma-
nın karşısında olduklarının 
altını çizen Gündoğdu, 
“Sayın Müsteşarım, bu 

konu rüyanıza bile girse, direkt 
şerre yorun ve vazgeçin. Buna asla 
müsaade etmeyeceğiz” dedi.

 
Kadına şiddet konusuna da 

değinen Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu, “Devlet, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları Masaya Yatırıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sendikamızın birlikte düzenlediği “Türkiye’de Sosyal Politikalar ve 
Çalışan Sorunları” Sempozyumu 13-14 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara Dedeman Oteli Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Sempozyumda, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde Türkiye’deki sosyal politikalar ile toplumun 
dezavantajlı kesimine hizmet eden çalışanların sorunları masaya yatırıldı.
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şiddet gören kadını koruyor. An-
cak aynı kadının başını kapata-
rak TBMM’ye gelmesine, kamu 
hizmetinde görev almasına karşı 
çıkarak şiddet uyguluyor. Üniver-
sitede rektörün lütfuyla başörtülü 
eğitim gören kızlarımız, başları 
örtülü olarak kamu hizmetinde 
görev alamıyorlar. Bu bir cinsiyet 
ayrımıdır. Türkiye bu ayıbından 
kurtulmalıdır. Anayasa’da yeri ol-
mayan, tüzük gibi eğreti engellerle 
getirilen kısıtlamalar kaldırılmalı-
dır. Lider ülke Türkiye’nin, hem 
ülkemiz, hem dünya mazlumla-
rının sözcülüğünü önemsiyorum. 
Bu öncülükte çalışanların ayakla-
rındaki engelleri kaldıracak çalış-
malar başta olmak üzere her hiz-
meti önemsiyorum.” dedi.

Bakan Şahin: Sağlık-Sen’in 
Eleştiri ve Önerilerini 
Önemsiyoruz

Bakan Fatma Şahin, yaptığı 
konuşmada, bakanlığın 1 yıl gibi 
bir sürede iyi iş çıkardığını ve bunu 
bakanlık çalışanlarının desteği ve 
emeğiyle başardıklarını söyledi. 
Sosyal paydaş olarak Sağlık-Sen’in 
eleştiri ve önerilerini önemsedik-
lerini ifade eden Bakan Şahin, 
“Bakanlık olarak başarıyla yol al-
mamızda eleştiri ve önerileriyle 
her zaman yanımızda olan Sağlık-
Sen’in Genel Başkanı ve şahsında 

Sağlık-Sen’in değerli üyelerine 
teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışanlarımızın Sorunlarını 
Çözüme Kavuşturmak İçin 
Çalışıyoruz

 
Dezavantajlı grupların sorun-

larının çözüme kavuşturmanın 
zorluklarını bildiklerini ve çalı-
şanların yaşadıkları sorunları çö-
züme kavuşturmak için çaba sar-
fettiklerini kaydeden Bakan Şahin, 
“Beraber çalışabilmeyi ve sorunla-
rı beraber çözebilmeyi öğrendik. 
Herkesi eşit düzeye çıkarmak için 
hiç durmadan çalışacağız. İyi ni-
yetle, samimi ve dürüstlükle hare-
ket ettiğiniz zaman inanın hayırda 
peşinden gelecektir. Tüm çalışma 
arkadaşlarımızla beraber ne yapa-
bilirizi konuşarak, üzerinde çalışa-
rak iyi sonuçlara ulaşacağız. Hep 
birlikte sorunları çözen ekibin 
parçaları olacağız. Gayret bizden, 
tevfik Allah’tan olacak diyorum ve 
inanıyorum ki, ortaya koyduğu-
muz iyi niyetli çalışmalarla bakan-
lığımızda yarınlarda da iz bıraka-
cağız” dedi.

 Müsteşar Zahteroğulları: 
Toplantıdan Faydalı Sonuç-
lar Çıkacak

Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı Müsteşarı Ahmet Zah-
teroğulları ise konuşmasında 
Sağlık-Sen ile olan ilişkilerinin 
örnek nitelikte olduğunu söyledi. 
Zahteroğulları, bugün gerçekleşti-
rilen ‘Sosyal Politikalar ve Çalışan 
Sorunları’ çalıştayından, ‘daha iyi 
nasıl hizmet ederiz, nasıl işbirliği 
yaparız’ı konuşacaklarını da söy-
leyen Müsteşar Zahteroğulları, bu 
toplantıdan faydalı sonuçlar çıka-
cağına olan inancını dile getirdi.

 

Öncelikli olarak insan odaklı 
hizmet sunacaklarını dile getiren 
Müsteşar Zahteroğulları, sosyal 
yardımların da arz odaklı şekilde 
süreceğini belirtti. Yardımların ih-
tiyaç duyulduğu miktarda, yerinde 
sunulmak modeline geçileceğini 
de söyleyen Zahteroğlu, “Yardım 
etmek sorunu çözmüyor. Asıl yap-
mamız gereken o insanları yardı-
ma ihtiyaç duymayacak konuma 
getirmek. Sosyal Hizmet Uzman-
ları ile bunu başarmak istiyoruz. 
Ulaşmadığımız kimse kalmaya-
cak” şeklinde konuştu. Çok yardım 
yapmaları üzerine, çalışacak insan 
bulamıyoruz yönünde şikayetler 
geldiğini de söyleyen Zahteroğu-
ları, engelli ve benzeri yardımların 
dışında yaptıkları yardımların bu 
sonucu doğuracak nitelikte olma-
dığını kaydetti.

İl müdürlerinin atamasının 
yapılamadığını söyleyen Müsteşar 
Zahteroğulları, bu konunun önün-
deki 5 ve 6. bölge engelinin aşıl-
dığını, buna göre bir ilde 5 yıldan 
fazla çalışılamayacağını, kimsenin 
memleketinde görev yapamaya-
cağını kaydetti. Yılbaşına kadar 
kararname ile atanması mümkün 
olan yönetici atamalarının tamam-
lanmasını hedeflediklerini söyleyen 
Zahteroğulları, kadro ihtiyaçlarını 
her platformda dile getirdiklerini 
belirterek, bu konunun da en kısa 
zamanda çözülmesini bekledikleri-
ni dile getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları Masaya Yatırıldı

Sempozyuma Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ile birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Müsteşar Ahmet Zahteroğulları, AK Parti Düzce Milletvekili Osman Çakır, Bakanlık bü-
rokratları, Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle, Memur-Sen ve Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların genel merkez yönetim kurulu üyeleri, illerden gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İl Müdürleri, Sağlık-Sen Şube Başkanları ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanları katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, sosyal politikalar ve çalışan sorun-
larının ele alındığı oturumlara geçildi. Moderatörlüğünü Strateji Ge-
liştirme Başkanı Doç. Dr. Mustafa Can'ın yaptığı sempozyumun ilk 
oturumunda Abdullah Özbay (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Çocuk Hakları Daire Başkanı), Ömer Özcan (Şehit Yakınları ve Gaziler 
Dairesi Başkanı) birer sunum yaptı.

Sempozyumun ikinci oturumu ise Müsteşar Yardımcısı Nail Abdulga-
zi Alataş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İkinci oturumda Önal 
İnaltekin (İl Müdürü), Mahfuz Sunar (Kuruluş Müdürü), Tuğba Baki 
(Psikolog), Ahmet Gürbüzoğlu (Öğretmen) ve Betül Özdüzen Teker 
(Sosyal Çalışmacı) çalışanlar olarak karşılaştıkları mesleki sorunlar 
konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Sempozyumun ikinci gününde gerçekleştirilen üçüncü oturumda Ge-
nel Başkan Metin Memiş'de "Yeni Teşkilat Yapısı ve Sosyal Hizmet 
Çalışanlarının Kaygıları" konulu bir sunum yaptı. Bakanlık Müsteşar 
Yardımcısı Hatice Kara'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü 
oturuma Abdulkadir Kaya (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü), Prof. Dr. 
Vedat Işıkhan (Hacettepe Üniversitesi İBF Sosyal Hizmet Bölümü Baş-
kanı), Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş (Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı), Prof.Dr. Veli Duyan (Ankara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Ana 
Bilim Dalı Başkanı), Prof.Dr. Sevil Atauz (Maltepe Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı) birer sunum yaptı.
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Sendikamız Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

Memiş: Bizlere Her Zaman 
Destek Olan Sağlık-Sen 
Ailesinin Tüm Fertlerine 
Canı Gönülden Teşekkür 
Ediyorum

Başkanlar Kurulu’nda konu-
şan Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, Sağlık-Sen olarak 
başarılı çalışmalar ortaya koyduk-
larını söyledi. Sorunların çözümü 
noktasında hedef ler koyduklarını 
ve Çalışma hayatı içinde, Sağlık-
Sen’in neler yapabileceğini bir 
kez daha gösterdiklerini kayde-
den Memiş, “Bunu elbette ki, 
teşkilatlarımızın ve üyelerimizin 
büyük gayretiyle başardık. Hem 

biz büyüdük, güçlendik, hem de 
Memur-Sen Konfederasyonumu-
zun büyüyüp güçlenmesine katkı 
sağladık. Bizlere her zaman des-
tek olan Sağlık-Sen ailesinin tüm 
fertlerine canı gönülden teşekkür 
ediyorum” dedi.

Çalışanların Özlük 
Haklarını Geriye Götürecek 
Hiç Bir Gelişmeye 
Müsaade Etmeyiz

175 bin sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanının verdiği güçle yetkisini 
etkin kılan Sağlık-Sen’in, yalnız-
ca üyelerinin değil, 400 bin sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanının da 
etkili ve yetkili sözcüsü olduğunu,  

hak ve talepler nokta-
sında sonuna kadar 
mücadele etmeye de-
vam edeceğini dile 
getiren Genel Başkan 
Metin Memiş, “Top-
lu sözleşme görüşme-

lerinde elde edilen kazanımların 
yanı sıra, 9 yıldır devam eden 
‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın 
en güçlü paydaşları olan sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanları, bu pay-
daşlıkta sosyal, mali ve özlük hak-
ları açısından güçlendirilmelidir. 
Bu süreçte, çalışanların başarısı 
görmezlikten, sesleri duymazlık-
tan gelinemez. Böyle bir tutum, 
dönüşümün sekteye uğratılması 
ve çalışanların mağdur edilmesi 
olacaktır. Çalışanları ve emeğini 
yok sayan bir anlayışın ise, asla 
ve asla kazananı olmaz. Sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanları alanın-
da devam eden süreci arkadaş-
larımızla birlikte titizlikle takip 
ediyoruz. Yeni teşkilat yasası sü-
recinde çalışanların özlük hak-

larını geriye götürecek ve kaza-
nılmış hakları yok sayacak hiçbir 
gelişmeye müsaade etmeyeceğiz” 
dedi. 

Değerler Sendikacılığı 
İlkesiyle Hareket Ediyoruz

1995’te Mehmet Akif İnan’ın 
öncülüğünde başlayan sendikal 
mücadeleye, Memur-Sen’le bir-
likte aynı ilkeler doğrultusunda, 
doğru yerde durarak, doğru ze-
minleri kullanarak ve doğru za-
manlama yaparak devam ettikle-
rini kaydeden Memiş, bu davanın 
özünden sapma olmadan 400 bin 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanla-
rının Sağlık-Sen üyesi olabilmesi 
hedefiyle mücadele etiklerini be-
lirtti. “Yeni dönem de değerler 
sendikacılığı ilkesi ile bir yandan 
demokrasinin kurumsallaştırıl-
ması ve güçlendirilmesi yönünde 
toplumsal adımları atarken, diğer 
yandan da sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarını üst düzeyde temsil 

ederek üye sayımızı artırmanın 
gayreti içerisinde olacağız” dedi. 

50 Bin Yeni Üye Hedefi

Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş’in başkanlığında 
gerçekleştirilen ve yeni dönem 
sendikal hedef ve faaliyetlerin ele 
alınarak yeni yol haritasının be-
lirlendiği başkanlar kurulu top-
lantısında, 50 Bin yeni üye hedefi 
ortaya konuldu.

Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu Üyelerinin kendi sekreter-
yalarıyla ilgili olarak yaptıkları 
sunumların ardından Şube Baş-
kanlarının da söz alarak yeni 
dönem sendikal faaliyetlerini 
anlattıkları toplantıda, ‘değerler 
sendikacılığı ve mevzuat eğitim-
leri” başlığıyla yeni dönemde il-
lerde yapılacak sendikal çalışma-
larla ilgili bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Sendikamızın 

birlikte 13-14 Ekim 2012 
tarihlerinde Ankara 
Dedeman Oteli’nde 

gerçekleştirilen 
"Türkiye'de Sosyal 

Politikalar ve 
Çalışan Sorunları" 
Sempozyumu’nun 

ardından, sendikamız 
genişletilmiş başkanlar 

kurulu, illerden gelen 
şube başkanlarımızın 
katılımlarıyla yapıldı. 

1) Sağlığın piyasalaştırılmaması adı-
na, devletin sağlık hizmetleri sunu-
mundaki etkinliğinin güçlendirilerek 
sürdürülmesi gerektiğine inanmakta, 
sağlık hizmeti sunumunun daha ni-
telikli hale getirilmesi için Personel 
istihdamı konusunda ciddi adımların 
atılması elzemdir. 

2) Sağlık ve sosyal hizmet kurumla-
rında 74 milyon ülke insanına, pek 
çok sosyal, coğrafi ve yapısal sorunlar 
ile işgücü yetersizliğini hissettirme-
mek için, büyük bir özveriyle hizmet 
üreten sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
ları, adil ve eşit çalışma koşullarına 
kavuşturulmalıdır.

3) Çalışanlar arasındaki açılan ücret 
dengesizliği ve adaletsizliği makası 
ivedilikle daraltılmalı, iş barışını teh-
dit eden ek ödeme ve döner sermaye 
adaletsizliklerine son verilmelidir. 
4) Sağlık hizmetlerinde yaşanan is-
tihdam farklılıkları çalışma barışı-
nı olumsuz etkilemekte ve aynı işi 
yapan sözleşmeli-kadrolu personel 
bu ayrımdan ciddi anlamda rahat-

sız olmaktadır. Diğer bakanlıklarda 
sözleşmeli personel alımları gittikçe 
azalmaktayken, Sağlık Bakanlığı da 
4/B statüsündeki personel alımını 
durdurmalı, konuyla ilgili yasal dü-
zenlemelerin acilen yapılarak yerine 
2013 yılında kadrolu personel alımı-
na başlamalıdır.

5) Sendika olarak, sağlık çalışanla-
rının mesleki eğitimlerine özel bir 
önem vermekteyiz. Özellikle talebi-
miz acil tıp teknisyenlerinin parame-
dik olmasıdır. Hastaya müdahalede 
paramediklere tanınan yetkinliğin 
acil tıp teknisyenlerinde olmaması, 
sağlık hizmetleri sunumunu önemli 
ölçüde sekteye uğratmaktadır.  Bu 
durumun aşılması sağlık alanında 
görev yapan tüm lise mezunları için 
ön lisans, ön lisans mezunları için de 
lisans tamamlama programlarının 
açılmasıyla mümkün olacaktır. Sen-
dikamız, eğitim seferberliği anlayı-
şıyla başlattığı ve birçok ilde devam 
edilen yüksek lisans programlarını 
artırarak sürdürmeye kararlıdır.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 

başta 4/C’liler olmak üzere sözleş-
meli statüde çalıştırılarak ciddi hak 
mahrumiyetleri yaşatılan personel,  
kadroya alınmalı ve adil haklara 
kavuşturulmalıdır. Döner sermaye 
ödemelerinin dışında tutulmamalı, 
hakları olan ödemelerden faydalan-
dırılmalıdır. 

7) Sosyal hizmet kurumlarında, top-
lumun en zor kesimlerine hizmet gö-
revi yürüten personelin, ekonomik 
ve sosyal haklar noktasında yaşadığı 
problemlerin çözümü; devletin halkı-
na dönük şefkat yüzünü temsil eden 
bu kurumların geleceği adına önem-
senmelidir. Sosyal hizmet çalışanları-
nın emeğini önemsemenin bu ülkede 
sosyal kalkınmanın ve insana verilen 
değerin öncelikli koşulu olduğuna 
inanmakta ve Hükümeti çalışanların 
sorunlarına kulak vermeye davet edi-
yoruz.

8) Sağlık Bakanlığına bağlı kurum-
lar ile üniversite hastanelerinde uy-
gulanan performansa dayalı döner 
sermaye sistemi adil bir yapıya kavuş-
turulmalıdır. Döner sermaye tavan 

oranları, hekim dışı sağlık çalışan-
larının emeğini karşılayacak şekilde 
düzeltilmelidir. Çalışanların en temel 
hakları olan izin ve raporlu dönem-
lerin, aynı zamanda aylık gelirinin 
düştüğü dönemler olması, hakkani-
yetle bağdaşır bir durum değildir. Bu 
nedenle, çalışanların taban aylıkları 
yükseltilmelidir. Performansa dayalı 
döner sermaye sistemi, kişisel veya 
kurumsal rekabeti değil, dayanışmayı 
önceleyen bir yapıya kavuşturulmalı, 
ortak emeğin eşit dağılımı esası geti-
rilmelidir. Sağlık Bakanlığı ve üniver-
sitelerde aylık mahsuplaşma hakkı ile 
garanti gelir olarak ödenen, 375 Sayı-
lı KHK’deki ek ödeme oranı artırıl-
malıdır. Ayrıca tüm çalışanların her 
ay aldıkları döner sermaye ek ödeme-
leri emekliliğe yansıtılmalı çağrısını 
tekrarlamaktadır.

9) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
bünyesinde sosyal çalışmacı, öğret-
men, psikolog, tabip, diyetisyen, tek-
nisyen, taşeron firma çalışanları gibi 
birçok personel bulunmasına karşın 
personel sayısı hizmet sunma açısın-

dan eksik kalmaktadır. Daha nitelikli 
hizmet verilmesi ve personel verimli-
liğinin arttırılması için çalışan sayısı 
acilen artırılmalıdır. 

10) Sendika olarak, Bakanlık çalışan-
larına yönelik yaptırdığımız anket-
lerde sadece yüzde 32'lik bir kesimin 
çalışma şartlarından tam anlamıyla 
memnun olduğu görülmekte, ancak 
diğer yüzde 68’lik kesimin ise yüksek 
düzeyde tükenmişlik yaşadığı görül-
mektedir.  Hem toplumumuz hem de 
çalışanlarımız açısından son derece 
önemli olan bu durumun pozitife çev-
rilmesi noktasında, Bakanlığı, bir an 
önce çalışanlarının iş memnuniyetle-
rini artırıcı uygulamaları hayata ge-
çirmeye davet ediyoruz.

11) Başkanlar kurulumuz, yukarıda 
belirtilen hususlarda, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu, 85 Şubesi, yaklaşık 
2500, il, ilçe, kurum temsilcisi ve 175 
bin üyesinden aldığı güçle birlik ve 
bütünlük içinde, sendikal mücadelesi-
ni en etkin şekilde sürdürecektir.

HÜKÜMET ÇALIŞANLARIN SORUNLARINA KULAK VERMELİDİRSağlık ve sosyal hizmet kurumlarının çalışanların çalışma koşulları ve hakları ile hizmet sunumları açısından, yeni yapılanma süreçlerinde şeffaf ve katılımcı demokrasinin gereğine uygun şekilde, sosyal taraflarla işbirliğinin öncelenmediği, değişim süreçlerinde çalışanların temsilcileri ile görüşülmesinin demokratik bir sorumluluk olduğu bir kez daha hatırlatılan Başkanlar kurulu toplantısında, aşağıdaki konular karara bağlandı.
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 Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş'in, Sağlık Bakanı Prof. 
Dr. Recep Akdağ ile görüşmesinden 
atama bekleyen sağlıkçılara müjdeli 
bir haber çıktı. Genel Başkan Metin 
Memiş görüşmede Bakan Akdağ'a 
sağlık hizmetlerinde yaşanan istih-
dam farklılıklarının çalışma barışını 
olumsuz etkilediğini ifade ederek aynı 
işi yapan sözleşmeli-kadrolu persone-
lin bu ayrımdan rahatsız olduğunu 
söyledi. Memiş, diğer bakanlıklar-
da sözleşmeli personel alımlarının 

gittikçe azaldığını belirterek Sağlık 
Bakanlığı'nın 4/B statüsündeki per-
sonel alımını durdurmasını talep etti.

Memiş'in talebini olumlu karşı-
layan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ da konu ile ilgili yasal düzen-
leme gerektiğini belirterek sözleşmeli 
personel alımının önümüzdeki yıldan 
itibaren durdurularak kadrolu perso-
nel alımına başlanabileceğini ifade 
etti.

Memiş: "Hedefimiz Tüm 
Personelin Kadrolu Olmasıdır"

Bakanlığın sözleşmeli personel alı-
mına son verecek olmasının son dere-
ce önemli olduğu söyleyen Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş "Hede-
fimiz Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 
tüm personelin kadrolu olmasıdır. 
Bakanlıkta, geçen sene kadroya geçi-
rilen sözleşmeli personelden sonra ye-
niden yapılan alımlar sonucunda 25 
bin sözleşmeli personelin görev yap-
maktadır. Yetkili sendika olarak önü-
müzdeki aylarda katılacağımız Kamu 
Personeli Danışma Kurulu'nda hükü-
met yetkilileri ile bu konuyu masaya 
yatıracağız. Söz konusu 25 bin sözleş-
meli personelin de kadroya geçmesini 
sağlayacağız" dedi.

Memiş, Bakan Akdağ ile yaptığı 
görüşme sonucunda halen görevde 
olan sağlık çalışanları için de yeni 
alımlar öncesi tüm illerin boş pozis-
yonlarının ilan edildikten sonra yeni 
alımların boşalan yerlere yapılması 
ile tüm sağlık çalışanlarının olumlu 
yönde rahatlayacağını sözlerine ek-
ledi.

Toplu Sözleşme masasına taşıdığımız 
teklif lerimiz arasında yer alan 4-C'lilerin 
çalışma süresiyle ilgili Kanun Hükmünde 
Kararname dün Resmi Gazete'de yayın-
landı. Karara göre 4-C'lilerin 11 ay olan 
çalışma süreleri 11 ay 28 güne çıkarılarak, 
söz konusu çalışan grubunun 12 ay boyunca 
maaş almaları sağlandı.

 
Memur-Sen'in Toplu Sözleşme görüş-

melerinde üzerinde durduğu konuların 
başında yer alan 4-C'lilerin çalışma süre-
leri, uzun uğraşlar sonunda Toplu Sözle-
me kazanımları arasında yer aldı. Resmi 
Gazete'nin 08.07.2012 tarih ve 28347 Sa-
yılı Nüshası'nda yayınlanan, 25 Haziran 
2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na 
göre, "bir mali yılda on bir ayı geçmemek 
üzere" ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü 
geçmemek üzere" şeklinde değiştirildi. Ka-
rarnamenin ikinci maddesinde ise "Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahi-
yetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Per-
sonel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek 
Ücretler Hakkında Karar"ın 1 inci mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan "bir 
mali yılda on bir ayı geçmemek üzere" 
ibaresi ise "bir mali yılda 11 ay 28 günü 
geçmemek üzere," ifadesiyle değiştirildi.

Zor zamanların insanı olmak, zorlu dönemler-
de bile yılmadan ve yıkılmadan çizdiği hedefe yü-
rüyebilmektir. Enerjisini, sendikasının daha güçlü 
ve etkili olması için harcamış, büyük bir aile olan 
Sağlık-Sen’in her bir bireyi, zor zamanlarda hedefe 
yürümüş ve bu anlamda birer lider ve öncü olmuş-
lardır.

‘Gücünü üyelerinden alan sendika’ söylemimizin 
içini dolduran gerçek de budur. Gücünün kaynağı 
olarak her zaman insanı gören, insana yapılan yatı-
rımı en büyük karlı yatırım addeden Sağlık-Sen’in 
liderleri, sendikal geleceği bu düşünce ve tavır üze-
rinde inşa etmeye devam edeceklerdir.

“Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz 
tek sermaye; bilgi ve yeteneğidir” der bir düşünür.  
Elbette ki, enerjilerini bilgi insanı olmaya, düşünce 
ve fikir üretmeye, kendi alanlarında marka olmaya 
adamış bu saygın ailenin bireyleri, aldıkları görev-
lerde, bir taşın üzerine yeni bir taş koyma sevdası ile 
hizmet aşkını taze tutmayı en büyük hedefi olarak 
bilmektedir.

Tüm bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için, yeni 
dönemimizde mevzuat birimimize yeni hedefler be-
lirlemiş ve tüm teşkilatımız ve üyelerimizin dahil 
olduğu bir yol haritası çizmiş bulunmaktayız. Yeni 
dönem hedeflerimizi şu şekilde sıralandırabiliriz:

1. Mevzuat birimini genişletmek: Uzman sayımızı 
artırarak ekibimizi genişleteceğiz ve mevzuatla ilgili 
Sağlık-Sen danışma hattı kuracağız.

2. Bilgiyi sahaya yaymak: Sıkça sorulan sorular 
bölümü, mail grupları ve sosyal paylaşım ağları ile 
interneti aktif kullanacağız, profesyonel eğitim ku-
rumları destekli interaktif eğitim programları hazır-
layacağız ve kitap, broşür gibi yazılı yayımları yay-
gın hale getireceğiz. 

3. Bilgiyi sahadan almak: Çalıştaylar düzenleyerek, 
teşkilatımızdan ve üyelerimizden taleplerini topla-
yarak sürece aktif katılımlarını sağlayacağız.

4. Mevzuat havuzu oluşturmak: Sağlık Bakanlığı ve 
bağlı kuruluşlarına, YÖK ve üniversitelere, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığına ait mevzuatları tek 
bir çatı altında toplayıp, teşkilatımızın bu verilere 
kolay ulaşımı sağlayacağız.

5. Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermek: Hem sos-
yal içerikli hem de sağlık çalışanlarına ve sendika-
cılığa ilişkin çalışmalara ağırlık vererek toplumda 
ve sağlık çalışanlarında farkındalığın oluşmasını 
sağlayacağız, AB ülkelerindeki sendika ve diğer or-
ganizasyonlarla ortak projeler yürüteceğiz ve tüm 
teşkilatımızın kolay ulaşımını sağlayacağımız bir 
akademik havuz oluşturacağız.

Bu vesileyle, 25- 26 Ağustos 2012 tarihleri arasın-
da gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul’un, 
tekrar Sağlık-Sen ailesine hayırlı olmasını diliyor, 
saygılar sunuyorum.

Gücünü 
Üyelerinden Alan Sendika
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Ekrem YAVUZ
Genel Mevzuat ve 

Toplu Sözleşme Sekreteri

4-C'lilerin Çalışma Süresi 
11 Ay 28 Gün Oldu

25/6/2012 TARİHLİ VE 2012/3339 SAYILI KARARNAMENİN EKİ:

KARAR:
MADDE 1 - (1) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kuru-

lu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş-
siz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin 
Esaslar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir mali yılda onbir 
ayı geçmemek üzere" ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere" 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - (1) 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici 
Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele 
Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan "bir mali yılda onbir ayı geçmemek üzere," ibaresi "bir mali yılda 11 
ay 28 günü geçmemek üzere," şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 3 - (1) 10/1/2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Merkez 
Teşkilatında Seçimlerle İlgili Hizmetlerin Gördürülmesi Amacıyla Geçici 
Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın 
1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir mali yılda 11 ayı geçmemek 
üzere," ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere," şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 4 - (1) 28/12/2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan "Türkiye İstatistik Kurumunda 2012 Yılında 
Geçici Personel Çalıştırılması ile Kurum Dışından Görevlendirilecek Kamu 
Personeline İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair 
Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir yıldan az süreli 
olmak üzere," ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere," şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 5 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2013’te Sağlıkta Sözleşmeli 
Personel Alımına Son Veriliyor! 
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Kongrede Genel 
Başkanımız 

Metin Memiş 
de "Sağlık 
Çalışanları 
Açısından 

Sağlıkta 
Dönüşüm 
Programı" 
konulu bir 

sunum yaptı.

Kurulduğu günden bu yana, sizlerin özverili 
gayretleri ile her geçen gün daha da  büyümekte 
olan Sendikamız, yeni bir çalışma dönemine gir-
mektedir. 

Yetkili sendika olarak, yeni yol haritamızda en 
büyük hedef lerimizden biri, sendikal hizmetlerin 
arttırılması ve toplumsal ihtiyaçlara göre bu hiz-
metlerin yaygınlaştırılmasıdır. 

Bu amaçla, vizyon ve misyon sahibi olan, ilke-
li, farklı düşüncelere saygılı, gelişmeye açık, tüm 
üyelerimizin görüş ve düşüncelerini önemseyen, 
hizipleşmeye karşı olan ve istişareyi esas alan temel 
anlayış yaklaşımımızdır.

Bilindiği gibi, sadece çalışanlarımızın maaş 
ve özlük haklarının iyileştirilmesi ile elde edilecek 
sendikal başarının kalıcı olmadığı bir gerçektir. 
Çalışanlarımızın ekonomik durumlarının iyileşti-
rilmesi ile birlikte, üyelerimizin sosyal ve kültürel 
alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için tüm 
illerimizde vermeyi düşündüğümüz “Değerler Sen-
dikacılığı  Eğitimleri” nin vizyon ve misyonu doğ-
rultusunda, eğitim kalitesinin artırılması ile birlikte 
nitelikleri zenginleşecek, tüm üyelerimizle birlikte 
Sendikamızın çalışma ve eylem planlarını oluştu-
rarak, katılımcı bir yönetim modelini geliştireceğiz. 

Biliyoruz ki; ancak böyle bir çalışma yöntemi 
ile ilkeli ve nitelikli büyümeyi sağlar ve değerleri-
mizi koruyabiliriz.

Sendikal mücadelenin içinden gelen bizler, sü-
rekli gelişen ve değişen dünyanın gerçeklerini göre-
rek, inançlarımıza dayalı ilke ve değerlerimizi esas 
alarak özgürlükçü ve katılımcı bir yapı oluşturmak 
için yola çıktık ve şunu da iyi biliyoruz ki; kendileri 
değişime kapalı olanların, kurumsal değişimi sağ-
laması mümkün değildir. 

Bu nedenle klasik sendikal alışkanlıklarla değil; 
daha demokratik, daha eşitlikçi bir sendikal anla-
yışla parametreleri geliştirmeye çalışacağız. 

Aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olan 
Sendikamızın ulaştığı başarı ve saygınlığı koruya-
bilmesinin yegâne koşulu; üyelerimizin görüş, öne-
ri ve eleştirilerini özgürce dile getirebildikleri bir 
ortamın sağlanmasıdır. Arkadaşlarımızla birlikte, 
sizlerin hak ettiği saygıyı ve bu saygı temelinde 
yükselen değerlerimizi koruyup gözeteceğimize ve 
hedef lerimize ulaşmak için omuz omuza çalışaca-
ğımıza yürekten inanıyorum.

Sendika olarak; emek, hukuk ve değerler mü-
cadelesinde hizmet çıtasını daha yükseğe çıkara-
bilmek için kişiye bağlı sendikal anlayış yerine; ilke 
ve değerlere bağlı sendikal model ortaya koymaya 
çalışacak, kavgada değil sevgide birlik olacağız. 

Selam ve dua ile…         

Değerler Sendikacılığı
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Abdülaziz ASLAN
Genel  Eğitim ve 

Sosyal İşler Sekreteri

Genel Başkan HAHUM Kongresi’nde Konuştu: 

Sağlıkta Dönüşüm Programının 
Mimarları Küstürülüyor

Kamu Hastane Birlikleri'nde 
Pilot İl Uygulaması Yapılmalı

Bugüne kadar Kamu Hastane 
Birlikleri'nde oluşabilecek sorunları 
birçok kez dile getirdiklerini belir-
ten Genel Başkanımız Metin Me-
miş, yeni sistemin 81 ilde aynı anda 
uygulamaya konulmasının büyük 
bir risk olduğunu söyledi. İlk defa 
uygulanacak bu yapılanmanın olası 
eksiklerinin giderilebilmesi için ön-
celikle birkaç ilde pilot uygulamalar 
yapılarak revize edilmesi gerektiğini 
söyleyen Memiş çalışanların aklında 
zaten var olan soru işaretlerinin gi-
derilmesi gerektiğini söyledi.

Emeğin değer olarak görülmediği 
hiçbir sistemin başarılı olamayacağı-
nı söyleyen Genel Başkanımız Metin 
Memiş şu andaki sistemde böyle bir 
anlayışın hakim olduğunu kaydede-
rek çalışanların motivasyonunu sağ-
layacak, geçmişten gelen eşitsizlikleri 
giderecek bir iradenin ortaya konul-
masını önemsediklerini söyledi.

Sağlıkta Vatandaş Talebi 
Artarken, İstihdam Hızı Çok 
Düşük

 
Sağlıkta dönüşüm programı ile 

birlikte farklı istihdam modellerinin 
de oluştuğunu ifade eden Genel Baş-
kanımız Metin Memiş, talebin hızla 
artmasına karşın personel alım ora-
nının çok düşük seviyelerde olduğu-
nu söyledi. Kamu Hastane Birlikleri 
ile sözleşmeli istihdam modelinin asli 
bir model olarak yaygınlaştırılması-
na imkan sağlandığına dikkat çeken 
Memiş bu sistemin kalıcı bir istih-
dam modeli olamayacağını söyledi.
Hasta hakları konusunda birçok dü-
zenleme yapıldığına işaret eden Me-
miş buna karşın çalışan haklarında 
düzenleme yapılmamasının üzüntü 
verici olduğunu ifade etti.

 
Sağlıkta dönüşümün mimarları 

olan sağlık çalışanlarının, bu dönü-
şümden hak ettikleri gerçek değeri 
elde edemediklerini düşündüklerini 
söyleyen Memiş sözlerini şu şekilde 

sürdürdü: "Türkiye genelinde yaptı-
ğımız araştırma ve anketlerde sağlık 
çalışanları sağlıkta dönüşüm prog-
ramının getirdiği olumsuzluklardan 
dolayı tedirgin. Çünkü çalışanlara 
hak ettiği değer verilmiyor. Çalı-
şanlar şiddete uğruyor, mobbinge 
uğruyor. İstihdam açığı çok fazla ve 
bununla doğru orantılı olarak çalı-
şanın sırtındaki iş yükü de çok fazla. 
Artık bu sorunların çözülmesi gere-
kir. Hasta memnuniyeti kadar çalı-
şan memnuniyetine de önem veril-
melidir. Bugünkü istihdam açığına 
baktığımızda açığın kapatılması için 
istihdam edilmeyi bekleyen tüm sağ-
lık personelinin KPSS'ye girmesine 
bile gerek yoktur. Personel ihtiyacı 
bu denli fazla. KPSS yerine her ay 
Bakanlık tarafından mesleki yeter-
lilik sınavlarının yapılması bu açığı 
önemli oranda kapatacaktır. Sağ-
lık çalışanlarının ücretlerinde ciddi 
iyileştirmeler yapılmalıdır. Garanti 
gelirleri artırılmalı, ek ödemenin ga-
ranti gelir içindeki yeri % 30 olma-
lıdır."

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAHUM) 
tarafından 'Hasta ve Çalışan Hakları Bağlamında Tamgün Çalışma ve Sağlık Bakanlığı 
Yeni Teşkilat Yasası' konulu kongre düzenlendi.
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Av. Özlem TİTREK
SAĞLIK-SEN Hukuk Müşaviri

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULUNDA 
GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

34688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanu-
nu hükümleri uyarınca 2012 ve 2013 
yılları için kamu görevlilerinin gene-
line ve hizmet kollarına yönelik mali 
ve sosyal haklarını belirlemek üzere 
Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Gö-
revlileri Sendikaları Heyeti arasında 
30/04/2012-21/05/2012 tarihle-
rinde toplu sözleşme görüşmeleri ya-
pılmıştır. Bu görüşmelerde gündeme 
getirdiğimiz konuların bir kısmı toplu 
sözleşme metninde yer almakla, bir 
kısım taleplerimizin de Kamu Perso-
neli Danışma Kurulunda görüşülmek 
üzere çalışmalarına devam edilmesi 
kararlaştırılmıştır. Kamu Persone-
li Danışma Kurulunda görüşülmek 
üzere değerlendirme ve çalışmalara 
devam edilmesine uzlaşılan konular 
21.05.2012 tarihli ve Kamu İşveren 
Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Heyeti üyelerinin imzaları ile 
tutanak altına alınmıştır. Taleplerimiz 
doğrultusunda tutanakta yer alan ko-
nular şu şekildedir:

Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna 
Yönelik Talepler

1. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete 
karşı tedbir alınması.

2. Vekil ebe/hemşire olarak çalışır-
ken sözleşmeli aile sağlığı elemanı 
olanların sözleşmeli personel pozis-
yonlarına (4/B) geçirilmesi, kamu 
görevlisi olmayan ebe, hemşire veya 
sağlık memurlarından (toplum sağlığı) 
aile sağlığı elemanı olarak istihdam 
edilenlerin 657 sayılı Kanunun 4/B 
maddesine tabi sözleşmeli pozisyona 
geçirilmesi.

3. Sözleşmeli personelin de Sağlık Ba-
kanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 
kapsamına alınması.

4. Sağlık Bakanlığı personelinden bir 
mazerete dayanarak yer değiştiren-
lerin, atandıkları ilde fiilen 1 yıl ça-
lışmaları halinde mazeret durumları 
ortadan kalkmış olsa dahi aynı ilde 
görevleri devam ettirilmesi.

5. Sağlık Bakanlığı personelinin eş 
durumu tayinlerindeki kıdem şartının 
kaldırılması, eşlerin talepleri doğrul-
tusunda aile bütünlüğünün sağlan-
ması, personelin özel sektörde çalışan 
eşinin bulunduğu ilde bir yıl prim 

ödemesi halinde eş durumu tayininin 
yapılabilmesi. 

6. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağ-
lığı elemanlarının sözleşme dönemi 
içinde kullanmadıkları yıllık izinle-
rinin bir sonraki sözleşme dönemine 
aktarılabilmesi.

7. “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yeri-
ne “Aile Sağlığı Ebesi/Hemşiresi” un-
vanları kullanılmalıdır. 

8. Sağlık Bakanlığı merkez personeli-
ne servis hizmeti verilmesi.

9. Vekil ebe ve hemşirelerin kadroya 
geçirilmesi.

10. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere 
bağlı yataklı tedavi kurumlarında sağ-
lık çalışanlarından hizmette 25 yılını 
doldurmuş olanların nöbet görevin-
den muaf  tutulması.

11. Radyoloji teknisyeni ve anestezi 
teknisyeni olarak görev yapan hem-
şire ve ebelere isteklerine bağlı olarak 
kadro verilmesi. 

12. SSK’dan devrolan sağlık teknisye-
ni ve laborant unvanındaki personelin 
branşlarına göre sağlık memuru kad-
rolarına atanması. 

13. Hekim dışı personel için mesleki 
mali sorumluluk sigortası yapılması.

Kamu Görevlilerinin Geneline 
Yönelik Konular

1. 2005 yılından sonra göreve başla-
yan personele bir derece verilmesi.

2. Bulundukları kadrolar itibariyle 
derece yükselmesi yapamayan perso-
nele, eğitim durumuna göre yüksele-
bileceği en üst dereceye kadar ilerle-
yebileceği kadro sisteminin kurulması. 

3. Sözleşmeli personelin (399 sayılı 
KHK II sayılı Cetvel, 657 sayılı Ka-
nunun 4/B maddesi, 5393 sayılı Ka-
nunun 49 uncu maddesi ve kurumsal 
sözleşmeli personelden isteğe bağlı 
olarak) ve 4-C kapsamındaki geçici 
personelin kadroya atanması.

4. Yardımcı hizmetler sınıfına dahil 
personelin genel idare hizmetleri sını-
fına sınavsız olarak geçirilmesi. 

5. Özel sektörde ve statüsüne bakıl-
maksızın kamuda geçen hizmet sü-
relerinin tamamının kazanılmış hak 
aylığında değerlendirilmesi.

6. Görevde yükselme ve unvan deği-
şikliği sisteminin yeniden değerlendi-
rilmesi, görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavlarındaki yaş sınırının 
kaldırılması ve sınavlarının düzen-
li olarak açılması, kurumların unvan 
değişikliği sınavına esas olacak kadro 
sayısından az sayıda talep olması du-
rumunda bu durumdaki personelin 
unvan değişikliği sınavına gerek kal-
madan atanmasının sağlanması.

7. Kamu görevlilerinin kullandıkları 
kamu araçlarının trafik kazasına ka-
rışması halinde zarar bedelinin kendi-
lerine rücu edilmeksizin kurumlarınca 
karşılanması.

8. Sözleşmeli personelin, memurlara 
tanınan izin haklarından aynı şekilde 
yararlanması

9. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşla-
rı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile üniversite hastanelerinde görev ya-
pan personelin fiilî hizmet süresi zam-
mından yararlanması. 

10. Yer değiştirme suretiyle naklen 
atama esas ve usullerinin yeniden dü-
zenlenmesi, belirli görevlere atamada 
memurun eşinin ve kendisinin nüfusa 
kayıtlı olduğu yere dair nüfus kriteri-
nin kaldırılması, müdür yardımcısı ve 
daha üst unvanlı kadrolara atanmada 
5. ve 6. bölgeden başlama zorunlulu-
ğunun kaldırılması, yer değiştirme su-
retiyle atamalarda eş, sağlık, öğrenim 
ve diğer (genel hayatı etkileyen afet, 
salgın hastalık vb.) durumların özür 
kapsamına alınması.

11. Kılık kıyafet yönetmeliğinin hiz-
metin gereği ve çalışanların  talepleri 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi.

12. Yüz kızartıcı suçlar hariç disiplin 
cezalarının affedilmesi.

13. Bezdiri (Mobbing) uygulamasına 
maruz kalan personelin korunmasına 
yönelik yasal düzenleme yapılması, 
cinsel tacizin önlenmesi ve cinsiyet ay-
rımı yapılmaması için gerekli tedbirle-
rin alınması.  

14. Personelin çalışma alanlarının ka-
mera ile izlenmemesi, mesai giriş ve 
çıkışlarında parmak izi ve retina kont-
rolü gibi uygulamalara son verilmesi. 

15. Aynı kurum içerisinde aynı koşul-
ları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı 
unvandaki kamu görevlilerinin karşı-
lıklı olarak yer değiştirme taleplerinin 
yerine getirilmesi konusunda kurum-
lara tanınan takdir yetkisinin yeniden 
düzenlenmesi.

16. 8 Mart’ta kamu görevlisi kadınla-
rın ücretli izinli sayılması.

17. Kamu görevlisinin bakmakla 
yükümlü olduğu eş ve çocukları ile 
kendisinin veya eşinin, ana baba ve 
kardeşlerinin muayene ve tedavisi sü-
resince izinli sayılması.

18. 18 yaşını dolduran kamu görevli-
leri (sözleşmeliler dahil) çocuklarının 
öğrenimlerine devam edememeleri 
durumunda ödemek zorunda kaldık-
ları genel sağlık sigortası primi uygu-
lamasına son verilmesi ve 25 yaşına 
kadar kamu görevlisinin kurumunca 
ödenmesi.

19. 2011 yılında KHK lar ile yapılan 
düzenlemeler sonrası araştırmacı kad-
rosuna atanan personel ile 4046 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca araştır-
macı kadrosuna atanan personelin 
durumlarının değerlendirilmesi.

20. Kadrolu, sözleşmeli ve geçici per-
sonel statüsündeki kadın kamu görev-
lilerine; hamileliğin başlangıcından 
itibaren ve analık izninin bitiminden 
itibaren bir yıl süreyle gece nöbeti ve 
gece vardiyası görevi verilmemesi.

21. Kamu görevlilerinin 0-6 yaş gru-
buna giren çocukları için çocuk ba-
kımevleri kurulması, 24 saat hizmet 
veren kurumlardaki çocuk bakımevle-
rinin günde 24 saat kesintisiz hizmet 
vermesi.

22. Döner sermaye kadrolu persone-
lin genel bütçeye geçirilmesi.

23. Kadın memurların doğum izni sı-
rasındaki hizmet borçlanası ödemele-
rinde kolaylık sağlanması.
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Bayburt Şubemizden Rektör Budak’a Ziyaret

Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte makamında ziyaret ettiği Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Budak’a hayırlı olsun 
ziyareti gerçekleştirdi. 

Rektör Budak burada yaptığı açıklamada, Bayburt’ta 
ve özellikle sivil toplum örgütlerinin de destekleriyle Bay-
burt Üniversitesi’ni daha iyi konumlara getireceklerini 
söyledi.

Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu ise, Memur-Sen 
olarak her zaman ellerinden ne gelirse üniversitemiz için 
yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Batman Şubemiz 
Vali Arslan’ı Makamında Ziyaret Etti

Batman Şube Başkanı Zahir Seven, şube yönetim ku-
rulu üyeleri ile birlikte, ilde göreve yeni başlayan Vali Yıl-
maz Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Batman Şube Başkanı Zahir Seven ile yönetim kurulu 
üyeleri Selman Akkoyun ve Nurettin Işık tarafından ya-
pılan ziyarette Batman’ın sağlık sorunları üzerinde görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Balıkesir Şubemiz 
Halk Sağlığı Çalışanlarıyla Buluştu

Balıkesir Şube Başkanı Dr. Yusuf  Canbay ve şube yöne-
tim kurulu üyelerimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanları 
ile yemekte buluştu. 

Yemeğe Sağlık Müdürü Dr. Hasan Yılmaz, Halk Sağ-
lığı Müdürü Hülya Ertür, Müdür Yardımcıları Dr. Bülent 
Sarıca, Dr. Murat Aksoy, Cem Pireli, Dr. Bilal Kaya, Dr. 
Arzur Yılkan, Şube Müdürü Halil Kayak ve çok sayıda 
üyemiz katıldı.

Aydın Şubemizden İlçe Ziyaretleri

Aydın Şube Başkanımız Abdulbaki Karaer, Bozdoğan Ra-
sim Menteşe İlçe Hastanesi, Bozdoğan 112 ASHİ  ve Nazilli 
3 No’lu Toplum Sağlığı Merkezi ve Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi’ni, ziyaret ederek çalışanların sorunlarını yerinde din-
ledik. 

Bozdoğan Rasim Menteşe ilçe Hastanesi’nde işyeri temsil-
cimiz ve üyelerimizle toplu sözleşme kazanımlarımız hakkında 
değerlendirmelerde bulunduk. Üyelerimizin sıkıntı ve sorunla-
rını dinledik. 

Nazilli İlçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Nazilli Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezini ziyaretlerde bulunduk. Tüm gittiğimiz 
kurumlarda üyelerimizin ve sağlık personelinin sıkıntı ve sorun-
larını dinledik. Nazilli ilçemizde de toplu sözleşme kazanımla-
rımızı paylaştık. 

Antalya Şubemizden Üyelerimize Özel VIP Kart

Sağlık-Sen Antalya Şubesi üyelerine özel, indirimlerin yer 
aldığı “VIP Kart” üyelerimize dağıtıldı. Farklı işletmelerde, 
yüzde 5’den yüzde 75’e kadar indirim imkanı tanıyan kart üye-
lerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı.

Memur-Sen Antalya İl Başkanlığı ve konfederasyona bağ-
lı sendikaların il başkanları, Antalyalı esnafla bir araya geldi. 
Memur-Sen’in üyeleri için düzenlediği ve indirimli alışveri-
şe imkanı tanıyan VIP Kart’ın yer aldığı işyerlerinin sahiple-
ri ile kahvaltıda buluşuldu. Memur-Sen İl Başkanı Süleyman 
Gökçen’in başkanlığında Hatay Mutfağı isimli restoranda dü-
zenlenen organizasyona, konfederasyonumuza indirimleriyle 
destek veren tüm işadamları katıldı. Sırayla tüm katılımcıların 
söz alarak katkıda bulunduğu kahvaltılı toplantıdan “Birlik ve 
beraberlik” mesajları verildi. Üyelere büyük indirimler sağlaya-
rak avantajlı alışveriş yapmasını sağlayan VIP Kart her yönüyle 
masaya yatırıldı.

Ankara 2 Nolu Şubemiz 
Halk Sağlığı Kurumu’nu Ziyaret Etti

Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Erdal Bolatçı ve şube yö-
netim kurulu üyelerimiz Halk Sağlığı Kurum Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Şube Başkanı Erdal Bolatçı, sağlığın içinden gelen per-
sonelin, yine sağlığın geleceğine hizmet ederek kendilerini 
geliştirmesi ve ülkemize daha faydalı olabilmesi için nitelikli, 
bilgili ve akademik anlamda kariyer sahibi olmalarının önü-
nü açtığından bahsederek, eğitim konusunda destek istedi.

Kurum Başkanı Aksoy, eğitimle ilgili üzerlerine ne dü-
şerse katkıda bulunacaklarını ifade ederek çalışmalarında 
başarılar diledi. Ayrıca Ankara’nın sağlıktaki sorunları ko-
nuşuldu.

Ankara 1 No’lu Şubemiz 
Yüksek Lisans Anlaşması Yaptı

  
 Ankara 1 No’lu Şube Başkanlığımız yüksek lisans pro-

tokolü imzaladı.
Törene Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç Dr. 

Ersin Erkan, Sağlık-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Şenol Şahin 
ve şube yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Protokol gereği 
iki dönem halinde 1 yıl devam edecek ve yüksek lisans eğiti-
mi10 taksit halinde ödenecektir.

Şube Başkanı Şenol Şahin sendika olarak eğitime büyük 
önem verdiklerini, bundan öncede 40.000 hemşire, ebe ve 
sağlık memuru üyemize Erzurum Atatürk Üniversitesi ile 
anlaşarak  lisans tamamlama programı başlattıklarını söy-
ledi. 

Adıyaman Şubemiz İl Divan Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Şubemiz İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi. Top-
lantıya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri, Kurum 
İşyeri Temsilcilerinin ve Kadın Kolları katıldı.

Şube Başkanı Abdulkadir Bozan toplantıya katılan İlçe Temsil-
cilerine ve Kurum Temsilcilerine ve diğer divan üyelerine, sağlıkta-
ki yeni yapılanma ve mevcut güncel konular hakkında bilgiler ver-
di. Sendikal örgütlülüğün sivil toplumun en temel ve vazgeçilmez 
unsurlarından biri olduğunu, yapısal sorunlar ve hizmet sunumu 
ve hayatın her alanında örgütlü ve sivil yapıların, tüm sorunların 
çözümünün merkezi olduğunu belirten Şube Başkanı Bozan, bu-
nun dışındaki katılımcılığa ve istişareye dayanmayan bürokratik ve 
diğer vesayetçi yaklaşımların hiçbir zaman çözüm olamayacağını, 
aksine bir sürü yeni sorunun oluşmasına sebep olduğunu ifade etti. 

Toplantı sırasında “Çağdaş Sendikacılıkta Yeni Arayışlar” ko-
nulu bir sunum yapılarak, divan üyelerine gerçek anlamda hizmet 
sendikacılığı konusunda yeni bakış açıları kazandırılmaya çalışıldı. 

Adana Şubemizden Pozantı’ya Ziyaret

Adana Şube Başkanı Recep Kurum, Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte Pozantı Devlet Hastanesi’ni zi-
yaret etti. Ziyarete Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Çırak 
da katıldı.

Pozantı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Akın 
Kaya’yı ziyaret eden yöneticilerimiz hastanede görevli 
çalışanlarla da görüşerek sorunlarını dinledi.

ADANA ADIYAMAN ANKARA 1 NOLU ŞUBE

ANKARA 2 NOLU ŞUBE ANTALYA AYDIN

BALIKESİR BATMAN BAYBURT
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Eskişehir Şubemiz 
Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Eskişehir Şube başkanlığımız Devlet Hastanesi, Tıp 
Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde kan bağışı kampan-
yası düzenledi.

Kan vermenin hem insan sağlığı açısından hem de 
kan ihtiyacı olan vatandaşlarımız açısından büyük önem 
taşıdığını belirten Şube Başkanı Abdulbaki Tekin bağışla-
nan bir ünite kanın bir gün hayat kurtarabileceğini söy-
ledi.

Sağlıklı her insanın kan verebileceğini belirten Tekin 
kan vermenin önemli olduğunu ifade etti.

Erzurum Şubemiz ETÜ Rektörü’nü Ziyaret Etti

Erzurum Memur-Sen İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başka-
nı Abdullah Duman, Sağlık-Sen Şube Sekreteri Fatih Turan ile 
birlikte ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’yı ziyaret etti.

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin aksamaması için ödeneği ha-
zır olan derslik ve merkezi birimler projesini ve ETÜ yerleşke 
planını inceleyen Memur-Sen Yönetimi hayranlıklarını gizle-
yemediler. Memur-Sen’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Rektör Yaylalı, toplumsal hayatımızı şekillendiren 
unsurların başında gelen sivil toplum örgütlerinin öneminden 
bahsederken demokrasimize yaptığı olumlu katkılardan dolayı 
Memur-Sen’e teşekkür etti.

Memur-Sen İl Başkanı Duman bir öğrenci şehri olma yo-
lunda ilerleyen Erzurum için ETÜ nün gerek sanayi , ticaret, 
ekonomi gerekse sosyal alanlarda yapacağı önemli katkıları dile 
getirdi.

Elazığ Şubemiz İl Sağlık Müdürü’nün 
Uygulamalarını Eleştirdi

Elazığ Şube Başkanımız Mehmet Karataş İl Sağlık 
Müdürü’nün yaptığı uygulamaları eleştirdi. Karataş açıklama-
sında şunları söyledi: “Son günlerde İlimizdeki sağlık üst yöne-
ticileri tarafından sağlık çalışanları üzerine uygulanan çalışma 
huzuru ve iş barışını bozmaya yönelik keyfi uygulamaları endişe 
içinde izlemekteyiz. Halkımıza sağlık hizmetlerinin verilmesinde 
gecesini gündüzüne katarak fedakârca çalışan sağlık çalışanları-
mız, İl Sağlık Müdürünün, temsil ettiği makamın ağırlığından 
uzak, tamamen keyfi atama, tayin veya geçici görevlendirmeler-
le sağlık çalışanlarından adeta intikam alma duygusu ve egosuy-
la karşı karşıyadır. İl sağlık bürokrasisinin başı, keyfi uygulama-
larla çalışanlarının çalışma temposunu düşürmekle değil, halkın 
sağlığına giden kanalları açmakla uğraşmalıdır. Sağlık-Sen ola-
rak, bu tür ayrımcı, ayrıştırıcı ve iş barışını bozucu uygulamalara 
hayır diyor, uygulayıcılarını şiddetle kınıyoruz.

Diyarbakır Şubemiz Yeni Başkanını Seçti

Sağlık-Sen Olağanüstü Kongresinde Genel Merkez Yöne-
tim Kuruluna seçilen ve Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
olan Diyarbakır Memur-Sen İl Başkanı ve Sağlık-Sen Diyarba-
kır Şubesi Başkanı A. Aziz Aslan’dan boşalan şube başkanlığı 
görevine, yapılan şube yönetim kurulu toplantısında oy birliğiy-
le Nurhak Ensarioğlu’nun getirilmesine karar verildi.

 Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu; 
“Öncelikle ilimiz bazında bu kadar etkili bir sendika olmamız-
da büyük katkıları bulunan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardım-
cımız A. Aziz Aslan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder yeni 
görevinde başarılar dilerim. Yetkili sendika olmanın verdiği 
sorumluluk bilinciyle barış, kardeşlik ve hizmet anlayışıyla so-
rumluluğumuzu bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada 
yerine getireceğiz” dedi.Diğer yandan boşalan şube yönetim 
kurulu üyeliğine ise yönetim kurulu yedek üyesi  Abdurrahman 
Baytok getirildi.

Denizli Şubemiz Yeni Başkanını Seçti

Sağlık-Sen Olağanüstü Genel Kongresi’nde Genel Teşkilatlan-
ma Sekreterliğine seçilen Denizli Sağlık-Sen Şube Başkanımız Ke-
mal Çırak’ın yerine, Denizli Şube Yönetim Kurulumuzun oy birliği 
ile Metin Yüksel Koçoğlu Şube Başkanlığına seçildi.

Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanımız Metin Yüksel Koçoğlu, “ 
Sendikamız Üyelerinin ve tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada sosyal, ekonomik ve öz-
lük haklarının iyileştirilmesi ve korunması için çalışmalarına devam 
edecektir. Denizli ilimizde 3426 üye sayımızla ve tüm kurumları-
mızda 2012 yılında da yetkili sendikayız. Üye sayımız ve gücümüz 
durmadan büyümeye devam edecektir” dedi.  Koçoğlu, Genel 
Merkez Teşkilatlanma Sekreterliğine seçilen ve Denizli Sağlık-Sen 
Şube Başkanlığı süresince verimli çalışmalar yapmış, sendikamıza 
pozitif  bir ivme kazandırmış olan Kemal Çırak’a da yeni görevinde 
başarılar diledi. Denizli Sağlık-Sen Şubemizdeki Yönetim değişikli-
ğinin tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Çorum Şubemiz Üyelerimizle İftarda Buluştu

Çorum Şube Başkanlığımız tarafından yaklaşık 2000 ki-
şinin katıldığı iftar yemeği düzenlendi.

İftar yemeği sonrası konuşan Şube Başkanı Ahmet Saat-
çi Sağlık-Sen olarak sendikacılık alanında pek çok ilke imza 
attıklarını ve sendika olarak farklı bir vizyona sahip olduk-
larını söyledi. Üyesini düşünen ve hizmeti esas alan bir an-
layışla yola devam ettiklerini belirten Saatçi iftara katılan 
herkese teşekkür etti.

Çanakkale Şubemiz 
Bayramiç’de Çalışanlarla Buluştu

Çanakkale Şube yönetim kurulu üyelerimiz Bayramiç 
ilçesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Kahvaltılı 
olarak düzenlenen toplantıya çok sayıda sağlık çalışanı 
katıldı.

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunları dinleyen 
şube yöneticilerimiz yaşanan sorunların çözümü için ça-
lıştıklarını kaydederek bu tür istişare toplantılarını bun-
dan sonra da devam sürdüreceklerini dile getirdi.

Bursa Şubemiz Vali Harput’u Ziyaret Etti

Şube Başkanı Gökhan Yünkül şube yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte Bursa Valisi Şehabettin Harput’u makamında ziyaret 
etti.Bursa Valisi Şehabettin Harput’un sivil toplum örgütlerine 
olan olumlu yaklaşımın önemli olduğunu belirten Şube Başkanı 
Gökhan Yünkül bunun Bursa için bir avantaj olduğunu söyledi. 
Bursa’nın sağlık alanında var olan sorunlarından bahseden Yünkül 
sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştık-
larını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Valisi 
Şehabettin Harput ise sivil toplum örgütlerinin toplumsal hayat 
içerisinde çok önemli bir yeri olduğunu söyleyerek topluma katkı 
sunan, yapıcı çözümler sunan görüşleri her zaman destekleyecek-
lerini ifade etti. Vali Harput ziyaretten dolayı şube yönetim kurulu 
üyelerimize teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret 
sonunda Şube Başkanı Gökhan Yünkül Vali Şehabettin Harput’a 
kendi portfolyosundaki Gölyazı temalı bir fotoğraf  hediye etti.

Bingöl Şubemizde Yüksek Lisans Eğitimleri Başladı

Bingöl Şubemizde yüksek lisans ikinci dönem eğitimi başladı.
Sağlık – Sen Genel Merkezi, İ.K. Enstitüsü ve Toros Üniversi-

tesi işbirliği ile Bingöl ilinde başlatılan Sağlık Kurumları İşletmeci-
liği Yüksek Lisans programı 2. Dönem Eğitimi başladı. 

Sağlık – Sen Bingöl Şube Başkanı Nedim Hant, konu hakkında 
şunları söyledi: “Çağın gerisinde kalmamak, çağı yakalamak için 
buradayız. Akademik sendikacılık yapıyoruz ve sağlık kurumları 
yönetimini çağdaş ve üst düzey yönetime kavuşturmak istiyoruz. 
Arkadaşlarımız son derece memnun ve mutlu. Önlisans mezunla-
rına lisans tamamlama fırsatını sağlayan sendikamız şimdi de 31 
sağlık çalışanı arkadaşımıza yüksek lisans yapma imkânını sağladı. 
1. Eğitim dönemini başarılı bir şekilde bitirdik. İnşaallah 2. Eğitim 
dönemini de başarılı bir şekilde bitirip, diplomalarımızı alacağız. 
Sağlık-Sen Genel merkezimize üyelerimize özel böyle fırsatı sağ-
ladıkları için teşekkür ediyoruz. 2. Dönem eğitimimiz şimdiden 
hayırlı olsun.” dedi.

BİNGÖL BURSA ÇANAKKALE

ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR

ELAZIĞ ERZURUM ESKİŞEHİR
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Kastamonu Şubemiz İstişare Toplantısı Düzenledi 

Kastamonu Şube Başkanlığımız tarafından istişare top-
lantısı düzenlendi. Toplantıya Genel Başkan Metin Memiş, 
Genel Merkez yöneticilerimiz Semih Durmuş, Kemal Çı-
rak, Mustafa Örnek, Ekrem Yavuz, Abdülaziz Aslan’ın yanı 
sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun, Sinop, Tokat, Amas-
ya, Çorum, Çankırı, Karabük, Bolu, Bartın, Zonguldak, 
Kastamonu Şube Başkanları ve üyelerimiz katıldı.

İl Sağlık Müdürü’nden Kars Şubemize Ziyaret

Kars İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Tuncer, Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr. Adil Yılmaz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube 
Müdürü Dr. Ahmet Öztürk Kars Şubemizi ziyaret etti.

Sivil toplum örgütleri ve sendikaların günümüzde önemli 
olduğunu ifade eden Kars İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Tuncer 
çalışanların sorunlarının çözümü için sendikalarla yöneticilerin 
işbirliği içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Şube Başkanı Hasan Yazıcı da ziyaretinde dolayı İl Sağlık 
Müdürü Dr. Hasan Tuncer ve beraberindeki heyete teşekkür 
etti.

İl Sağlık Müdürü ve İl Halk Sağlığı Müdüründen 
Kahramanmaraş Şubemizi Ziyaret Etti

Eski Şube Başkanımız Mutlu Kaya’nın Sağlık-Sen Ge-
nel Basın ve İletişim Sekreterliği görevine seçilmesinin ar-
dından yönetim kurulu kararıyla oybirliği ile Şube Başkanı 
olan Bünyamin Mutlu Demirci’ye hayırlı olsun ziyaretleri 
sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. M. İlker Çitil ve İl Halk Sağlığı 
Müdürü Dr. Ahmet Yener şubemize hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundular. Yönetim kurulu üyelerimiz ve işyeri temsilci-
lerimizin de hazır bulunduğu ziyarette şube başkanımıza iyi 
dilek ve temennilerini ilettiler.

Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci’de ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlere teşekkür 
etti.

İzmir Şube Başkanımız Yeni Asır TV’ye Konuştu

İzmir Şube Başkanı Op. Dr. Recep Atcı Yeni Asır TV’de 
yayınlanan Sağlık Arenası programına konuk oldu. 

Sendikamızın İzmir’deki faaliyetlerinden bahseden Atcı 
İzmir’de Sağlık-Sen olarak %135’lik bir büyüme yaşadıkla-
rını belirtti.

Atcı ayrıca İzmir’de sağlık hizmetleri ve bununla ilgili sı-
kıntıları dile getirdi. Şube Başkanı Atcı, sağlıkta şiddet konu-
sunda en duyarlı sendika olan Sağlık-Sen’in “Emeğe saygı, 
şiddete sıfır tolerans” prensibi ile hareket ettiğini dile getirdi. 

İstanbul 1 No’lu Şubemiz İftarda Buluştu

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanlığımız tarafından İBB Panora-
ma 1453 Topkapı Sosyal Tesisleri’nde iftar programı düzenlendi.

Sanatçı Amir Ateş’in müzik dinletisi ile başlayan programa 
Genel Başkan Metin Memiş, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Ka-
çar, Genel Merkez Yöneticileri Semih Durmuş, Mustafa Örnek, 
Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Erdal Bolatçı, Adana Şube Başkanı 
Recep Kurum, Çankırı Şube Başkanı Tuna Dinç,Tekirdağ Şube 
Başkanı Yunus Doğan, Kırklareli Şube Başkanı Osman Uzun ve 
çok sayıda davetli katıldı.

 Açılış konuşmasını yapan İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Du-
rali Baki sendikamızın nerden nereye geldiğini artık İstanbul’un 
en büyük salonunun bile yetmediğini büyük bir gururla ifade etti. 
Baki Sağlık-Sen İstanbul’da 15.038 üyeyle en büyük sağlık sendi-
kası olduğunu diğer sendikaların toplamı Sağlık-Sen in üyesinin 
yarısına dahi ulaşamadığını ifade etti. Şehitlerimiz için rahmet ve 
sabır dileyen Baki, teröre destek veren sözde vekil ve partileri sert 
bir dille eleştirdi.

Isparta Şubemiz Genel Merkezimizi Ziyaret Etti

Isparta Şube Başkanı Erdal Demiralay ve şube yönetim 
kurulu üyelerimiz Ankara’ya gelerek Genel Başkanımız Me-
tin Memiş’le görüştü.

Isparta’nın sağlık gündemine ilişkin Genel Başkanımız 
Metin Memiş’e bilgi veren Şube Başkanı Erdal Demiralay, 
ilde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Genel Başkanımız Metin Memiş de ziyaretinden dolayı 
Isparta şube yöneticilerimize teşekkür ederek çalışmalarında 
başarılar diledi.

Hatay Şube Başkanlığımızdan 
Basın Konseyi’ne Tepki

Hatay Şube Başkanı Feleytun Gönç, Basın Konseyi Baş-
kanı Orhan Birgit’in Suriye’ye ambulansla silah taşındığına 
dair yaptığı asılsız açıklamaya tepki gösterdi.

Şube Başkanı Feleytun Gönç yaptığı açıklamada Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı ambulanslarla sağlık çalışanlarının Suri-
yeli mültecilere silah taşıdığı iddiasının saçma bir iddia ol-
duğunu belirterek gece gündüz fedakarca insanların sağlığı 
için görevlerini yapan sağlık çalışanlarına yapılan bu iftira-
nın çirkin olduğunu ifade etti.

Giresun Şubemiz HAHUM’a Katıldı

18-22 Eylül 2012 tarihlerinde Trabzon Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi’nde düzenlenen, “Hasta ve Çalışan Hakla-
rı Bağlamında Tamgün Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Yeni 
Teşkilat Yasası” konulu HAHUM Ulusal Kongresi Giresun 
Şube Başkanlığımız da katıldı.

Kongreye Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, şube yö-
netim kurulu üyeleri H.Gökay Akın, Ömür Kılavuz, Cezmi 
Öztürk, Yakup Hakyemez, Ömer Mert ve Ogün Elifoğlu da 
katıldı.

Gaziantep Şubemizden 
Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü’ne Ziyaret 

Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, geçtiğimiz günlerde terör saldırılarının hedefi 
olan Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

 Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Dr. Selçuk Zengin ve İlçe 
Emniyet Müdür Yardımcısı İsmet Kütük’ü makamında ziyaret 
eden Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve 
Yönetim Kurulu üyeleri geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Rama-
zan Bayramı’nda Gaziantep’te meydana gelen saldırının bölücü 
terörün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden 
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Gaziantep 
Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, bir kez daha terörü lanetler-
ken, canilerin amaçlarına ulaşamayacaklarına dikkat çekti.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Dr. Selçuk Zengin de, 
Sağlık-Sen yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder-
ken, terörle mücadeleye her zamankinden daha fazla kararlılıkla 
devam edeceklerine dikkat çekti.

GAZİANTEP

ISPARTA

KAHRAMANMARAŞ KARS KASTAMONU

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE İZMİR

GİRESUN HATAY
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Sakarya Şubemiz 
Halk Sağlığı Müdürü’nü Ziyaret Etti

Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez ve yönetim kurulu 
üyeleri Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne atanan Dr. Aydın 
Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

 Ziyarette Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, İl Halk 
Sağlığı Müdürlüğü’ne atanan Sayın Dr. Aydın Erdoğan’a yaptığı 
çalışmalardan dolayı Şube Yönetim Kurulu adına plaket takdim 
etti . Sönmez “İnşallah sayın Müdürümüz Dr. Aydın Erdoğan 
Bey güzel hizmetlere imza atacaktır. Özellikle birinci basamakta 
zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanları adına birlikte 
olumlu, güzel hizmetler yapılacağına inancımız tamdır. Biz de 
Sağlık Sen olarak ilk İl Halk Sağlığı Müdürümüz olan Dr. Aydın 
Erdoğan beye bu yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz dedi.

 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Aydın Er-
doğan da şube yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etti.

Rize Kadın Kollarımız Kahvaltı’da Buluştu

Rize Şube Kadın Kollarımız kahvaltıda bir araya geldi. 
Kahvaltıya Memur-Sen İl Temsilcisi Resul Usta, Rize Şube 
Başkanımız Muhammet Yazıcı ve şube yönetim kurulu üyesi 
Nihat Aksu da katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Dr. Nilüfer Emen kadın çalışan-
ların sesi olmayı amaçladıklarını söyleyerek sendika üyesi ol-
sun olmasın kadın sağlık çalışanların birlikte hareket etmesi 
gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü’nden 
Osmaniye Şubemize Ziyaret

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, Halk 
Sağlığı Müdürü Dr. Alper Latif  Boz ve Halk Sağlığı Müdür 
Yardımcısı Dr. Cahit Küçük’ten oluşan heyet Sağlık-Sen Os-
maniye Şube Başkanımız Muhittin Çenet’i makamında ziyaret 
etti.

Ziyarette, sendika olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
larının sesi olan Sağlık-Sen’in Osmaniye’deki faaliyetleri için 
teşekkür eden Dr. Mehmet Cingöz, Şube Başkanımız Çenet’e 
bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

Şube Başkanımız Çenet, ziyaretten dolayı memnuniyetini 
dile getirerek her zaman doğru, dürüst ve adaletli bir sendikal 
yol izlediklerini ve bu tutumla yola çıkmış her kurum ve kuru-
luşa desteklerini esirgemeyeceklerini ifade etti.

Ordu Şubemizden Genel Merkez Ziyareti

Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı, şube yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte Ankara’ya gelerek genel merkezimizi zi-
yaret etti.

Ordu’da sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve var olan 
sorunlar ile ilgili Genel Başkanımız Metin Memiş’e bilgi ve-
ren Şube Başkanı Bilal İnanlı, ilde yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi verdi.

Genel Başkanımız Metin Memiş de, Ordu Şube Başkanı 
Bilal İnanlı ve şube yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür etti.

 Mersin Şube Başkanlığımız 
İlçe Başkanlarıyla Buluştu 

Mersin Şube Başkanı Şemsettin Karadoğan ve şube yöneti-
mi kurulu üyelerimiz Ramazan ayı dolayısıyla İlçe başkanları-
mızla iftar yemeğinde buluştu.

İftar yemeğinin ardından sendika binamızda güncel konu-
lar hakkında İlçe başkanlarımızla bilgi alış verişinde bulunula-
rak gelecek dönemde ne gibi çalışmaların ön plana çıkarılacağı 
ve ne gibi yeni girişimlerde bulunulması gerekliliği gözden ge-
çirildi.

Mardin Şube Başkanlığımızdan 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Mardin Şube Başkanı Mustafa Akbaş ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ola-
rak atanan Mustafa Peltek ile Esirgeme Yuvası Müdürlü-
ğüne Müdür olarak atanan Mehmet Tekin’i ziyaret ederek 
yeni görevlerinde başarılar diledi.

Genel Başkanımız Manisa Şubemizi Ziyaret Etti

Manisa Şube Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen ve Ma-
nisa Öğretmenevi Konferans Salonu’nda yapılan İl Divan Toplan-
tısına Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Teşkilat Sekreteri 
Kemal Çırak, Manisa Sağlık Sen Şubesi Yönetim Kurulu, Kadın 
Kolları, Denetleme ve Disiplin Kurulu, Manisa Merkez ve İlçeler-
deki Temsilcilerimiz katıldı.

Burada bir konuşma yapan Manisa Şube Başkanı Mustafa İr-
ğat, Sağlık sorunları nedeniyle Şube Başkanlığını bırakan Yüksel 
Ülker’den devraldıkları bayrağı daha da ileriye götürmek için yola 
devam edeceklerini belirterek, Ülker’e, Manisa’da sendika adına 
yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Daha sonra Genel Başkanı-
mız Metin Memiş, Şube Başkanlığını bırakan Yüksel Ülker’e başa-
rılarından dolayı plaket takdim etti. Genişletilmiş il Divan toplantı-
mıza katılmak üzere Manisa’ya gelen Sağlık-Sen Genel Başkanımız 
Metin Memiş, İl Sağlık Müdürü Murat Türkyılmaz’ı, İl Halk Sağ-
lığı Müdürü Ziya Tay’ı, Celal Bayar Üniversitesi Başhekimi Ahmet 
Var’ı makamlarında ziyaret ederek programlarını tamamladı.

Malatya Şubemiz Hastane İle ilgili 
Basın Açıklaması Yaptı

Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl tarafından yapılan ba-
sın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere ilimizde 
2.basamak sağlık hizmetleri Malatya Devlet Hastanesinde verilmek-
tedir. Ayrıca  Beydağı Devlet Hastanesininde birleştirme neticesinde 
Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsünde de hizmetine de-
vam etmesi  Malatyalı vatandaşlarımız için büyük bir kazançtır. An-
cak Bakanlığımızın girişimleri neticesinde bu iki hastane binasının 
TOKİ’ye devredilerek yerine yine TOKİ’ye çevreyolu İstasyon vira-
jı mevkii, şeker fabrikası yanına 860 yatak kapasiteli devlet hastanesi 
yaptırıldığı ve bu hastaneninde basından izlediğimiz kadarıyla 2013 
yılı başında hizmete açılacağı bilgisine sahibiz. Malatyamız büyük-
şehir olma yolunda ilerlerken İlimizin Doğu-Batı istikametinde ve 
şehrin iki uç noktasında hizmet veren iki hastaneyi kapatıp tek bir 
yerden hizmet vermek hem insanlarımızı sıkıntıya sokacak hemde 
zaten ağır işleyen Malatya trafiğini olumsuz etkileyecektir. Kısaca 
ilimiz için büyük sıkıntılara neden olacaktır.”

Konya Şubemiz 
4. Olağan Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Konya Şubemiz 4. Olağan Genel Kurulu’nu Konya Bera 
Otelde Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Merkez Yöne-
tim kurulu üyelerimiz, Konya Milletvekillerimiz Op.Dr.Mustafa 
Baloğlu ve Ayşe Türkmenoğlu ile Akparti Konya İl Başkanı Ahmet 
SORGUN bey İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci, Memur-
sen il başkanı Latif  Selvi , Sağlık-sen İstanbul 1 ve 2 No’lu, Isparta, 
Ankara 2,Aydın, Eskişehir,Denizli il şube başkanları, Hastane baş-
hekimleri, müdürleri ve çok sayıda misafirin iştirakleri ile gerçek-
leştirdi. Seçim sonucu Konya Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz şu 
isimlerden oluştu: Himmet BAYAR - Şube Başkanı, Zeynel Abidin 
UYSAL - Şube Sekreteri, Ahmet Fatih ÖZYILMAZ - Şube Teşki-
lat Sekreteri, Muharrem GEZEN - Şube Mali Sekreteri, Mahmut 
BAYSAL - Şube Basın ve İletişim Sekreteri, Gökhan ARICAN - 
Şube Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri, Mesut CAN - Şube 
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri.

OSMANİYE RİZE SAKARYA

KONYA

MARDİN MERSİN ORDU

MALATYA MANİSA
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Şırnak Şubemizden Basın Açıklaması

Şırnak Şube Başkanı Hakan Usal Halk Sağlığı Kurumu’nda ya-
şanan sorunlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Usal 
açıklamasında şunları söyledi: “İlimiz Halk Sağlığı Kurumu, kurul-
duğu günden beridir personelin her türlü eksiğe ve sıkıntıya rağmen 
görevini fedakarlıkla ve liyakat ile yapması sayesinde hizmet verebil-
mektedir. Kurumun eksikliklerine rağmen kendi imkanları ile işleri 
yapmaya gayret gösteren bu personellerin öğle aralarında dinlenmek 
veya temiz hava alabilmek için çay molasında hekim evi önünde bu-
lunan masa ve sandalyelerin kullanılması  maalesef  idarede rahatsız-
lık uyandırmış ve bunların kaldırılması yönünde talimat verilmiştir. 
Hem personeli, hem tedavi olmak üzere gelen hasta ve yakınlarını 
cezalandırmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyoruz. Konuyu 
konuşmak ve ortak bir çözüm bulmak üzere talep ettiğimiz randevu 
ise öğlen saatleri arasında görüşme yapılamayacağı iddiası ile kabul 
edilmemiş ve mesai saatleri içerisinde görüşebileceğimiz tarafımıza 
bildirilmiştir. Halk Sağlığı Kurumumuzun çok daha ciddi sıkıntıları 
varken bu tür konular ile uğraşarak zamanını heba etmesi, personelin 
motivasyonunu bozmasının kimseye faydası yoktur.

Zonguldak Şubemizden Genel Merkez Ziyareti      
Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri 25–26 Ağustos 2012 tarihleri arasında Başkent Öğretmene-
vinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından seçilen genel 
merkez yönetim kurulunu ziyaret ederken hayırlı olsun temennisinde 
bulundu.

Ziyaret esnasında düşüncelerini dile getiren Başkan Kara seçim 
sonuçlarına Türkiye kamuoyunun özel bir ilgisi olduğunun hatta ra-
kipleri olan sendikaların bu olağanüstü kongrede sendikamızın nasıl 
zarar göreceğini düşünerek avuçlarını ovuşturduğunu inşallah şöyle 
böyle olur diye kafa yorduğu gerçeği tüm çıplaklığıyla ortadayken Al-
laha şükürler olsun ki; adı olağanüstü, kendisi olağan geçen bir seçimi 
geride bıraktık. Tüm kamuoyuna örnek bir seçim izlettik dedi.

Kaybedenin olmadığı kazananın Türkiye ve Sağlık- Sen olduğunu 
Sağlık-Senin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm enerji-
sini üyelerinin hakları için kullanacağını söyleyen Kara bu güne kadar 
ülkemiz kısır çatışmalardan ve kavgalardan çok çekti. Sağlık-Sen far-
kını bir kez daha ortaya koydu. Biz seçimde hak mücadelesi veririz 
koltuk mücadelesi değil dedi.

Uşak Şubemiz Yüksek Lisans 
Bilgilendirme Toplantılarına Devam Ediyor

Uşak Şube Başkanı M. Ali Aloğlu, şube yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte Uşak Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastane çalışanlarıyla yemekhanede bir araya gelen 
Şube Başkanı Aloğlu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek 
lisans ile ilgili sağlık çalışanlarına bilgiler verdi. Çalışanla-
rın konu ile ilgili sorularını yanıtlayan Şube Başkanı Aloğlu, 
Sağlık-Sen olarak eğitim hizmetlerine devam edeceklerini 
ifade etti.

Tunceli Şubemiz Vali Güner’i Ziyaret Etti

Tunceli Şube Başkanımız Sadrettin Gürsönmez şube 
yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Tunceli Valisi Hakan 
Yusuf  Güner’i makamında ziyaret etti.

Tunceli’nin sağlık gündemine ilişkin Vali Güner’e bilgi 
veren Şube Başkanı Gürsönmez ilde görev yapan sağlık çalı-
şanlarının sorunlarının çözümü için Güner’den destek istedi.

Tunceli Valisi Hakan Yusuf  Güner de ziyaretten dolayı 
şube yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederek gereken 
her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

Tokat Şubemizden Kreş İle İlgili Açıklama

 Suat Mantar, Tokat Devlet Hastanesi kreş binası ile ilgili bir 
açıklama yaptı.

 Şube Başkanı Mantar açıklamasında şunları söyledi: “3 yıldır 
yapılmış olmasına rağmen henüz açılmamış olan kreşimizin açıl-
ması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığının 2007 yılındaki genelgesine 
göre 0-6 yaş arası en az 50 çocuğun bulunması şartını sağlayan ku-
rumlarca, Çocuk bakımevinin açılması için gerekli iş ve işlemlerin 
ivedilikle başlatılması talimatı verilmektedir. Bu sebepten dolayı 3 
yıl önce Tokat Devlet Hastanesinin inşaatı devam etmekte iken, To-
kat sağlık-Sen olarak çalışanlarımızın kreş ihtiyacını belirtir dilek-
çeler toplanmıştır. Bu dilekçeler halen başhekim olarak devam et-
mekte olan, Tokat Devlet Hastanesi başhekimine basın huzurunda 
teslim edilmiştir. Kreşin açılması iş ve işlevlerinin yürütülmesi için 
bir komisyon görevlendirin ve komisyonun çalışmalarına yardımcı 
olun, Böylelikle hem kreşin açılmasında kimler kendinin sorumlu 
olduğunu bilir, Hem çalışanlar kiminle muhatap olacağını bilir. 
Hem de tüm yöneticilerin suçlanmasından kurtulmuş olursunuz.

Tekirdağ Şubemiz Vali Yerlikaya’yı Ziyaret Etti

Tekirdağ Şube Başkanı Yunus Doğan şube yönetim ku-
rulu üyeleri ile birlikte Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya’yı maka-
mında ziyaret etti. 

Tekirdağ’da sağlıkla ilgili konularda ve çalışanların so-
runları ile ilgili Vali Yerlikaya’ya bilgiler veren Şube Başkanı 
Doğan, yaşanan sorunların çözümü için destek istediklerini 
ifade etti.

Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya’da ziyaretten dolayı Şube 
Başkanı Yunus Doğan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Sivas Şubemizden Genel Merkez Ziyareti

Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, şube yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte Genel Merkezimizi ziyaret etti.

Sivas’da sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve var olan so-
runlar ile ilgili Genel Başkanımız Metin Memiş’e bilgi veren 
Şube Başkanı Efe Zileli, ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.

Şube Başkanı Efe Zileli, Genel Başkanımız Metin Memiş’in 
yanı sıra genel merkez yönetim kurulu üyelerimizi de ziyaret 
ederek Sivas’ın simgelerinden Ulu Cami maketi şeklinde yapı-
lan hediyesini takdim etti.

Siirt Şubemiz Yüksek Lisans Eğitimlerine 
Devam Ediyor

Sağlık-Sen Siirt Şubesi ile İK Enstitüsü arasında imzalanan eğitim-
de işbirliği protokolü ile Sağlık-Sen üyeleri Toros Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz 
Yüksek Lisans programı hafta sonları Sancaklar ilköğretim okulunda 
başladı.

Şube Başkanı Vesim Eviz Siirt te bir ilki gerçekleştirmenin haklı 
gururunu üyelerimizle birlikte yaşadıklarını, Memur-Sen ve Sağlık- 
Sen’i diğer sendikalardan ayıran en önemli farkın hizmet sendikacılığı 
olduğunu söyleyerek ve sözlerine şöyle devam etti: “Klasik ücret sen-
dikacılığı anlayışı, bizim yetki dönemimizle birlikte hem çalışanların 
hem de insanlığın sorunlarına odaklanan hizmet sendikacılığına dö-
nüşmüştür. Hizmet sendikacılığı anlayışı, sorunlardan nemalanarak 
varlığını sürdürmeyi değil, çözüm için risk almayı, bedel ödemeyi göze 
alan bir sendikacılıktır. Hizmet sendikacılığı, hem çalışanların hakları-
nı, hem emeğin niteliğini artırmayı, hem de insanlığın ve evrenin iyilik, 
doğruluk ve adalet üzerine inşasını hedefleyen erdemli bir yolculuğun 
adıdır ve Hizmet sendikacılığı, belirlediği hedefleri ve talepleri, bilimsel 
temellere dayandırmayı önemseyen Akademik sendikacılığın adıdır.”

Samsun Şubemiz Genel Merkezimizi Ziyaret Etti

Samsun Şube Başkanı İlhan Öksüz ve şube yönetim ku-
rulu üyelerimiz Ankara’ya gelerek Genel Başkanımız Metin 
Memiş’le görüştü.

Samsun’un sağlık gündemine ilişkin Genel Başkanımız 
Metin Memiş’e bilgi veren Şube Başkanı İlhan Öksüz, ilde 
yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Genel Başkanımız Metin Memiş de ziyaretinden dolayı 
Samsun şube yöneticilerimize teşekkür ederek çalışmaların-
da başarılar diledi.

SAMSUN

ŞIRNAK

TUNCELİ UŞAK ZONGULDAK

TEKİRDAĞ TOKAT

SİİRT SİVAS
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112 Komuta Merkezi tarafından trafik kazası ihbarı aldık. Ekip olarak olay bölge-
sine intikal ettik. Kazazede yerde yarı oturur pozisyonda idi. Tibia fraktürü mevcuttu. 
Hemen şişme atel ile bacağı sabitledik. Bu arada sedye gelene kadar damaryolu 
açayım”dedi. Yaralının kolu yere paralel duruyordu. Onu arkadan destekleyen biri 
tutuyordu. Turnikeyi bağladım. Bronülü taktım, flasterledim. Bronül kapağını kapattım. 
Mayiyi ambulansta takarım dedim. 

Ama birden;
- “Abi kan mı lazım olacak?” dedi yaralıyı tutan.

Ben “Niye?” dedim.

O da “Kelebeği bana taktın da” dedi. O da ne?! Bir de baktım bronülü hastaya 
değil, hastayı tutan kişiye takmışım. İşin ilginç yanı kişinin koluna turnikeyi bağladım, 
alkolle sildim, bronül takıldı ve flasterlendi. O ana kadar hiçbir tepkiyle karşılaşmadım. 
Ta ki hastayı alana kadar. 

Geçmişten çok geleceği 

düşünmeliyiz, çünkü 

bundan sonra orada 

yaşayacağız

Hasılı, zaten, 
kısacası

Yılmazlık 
kararlılık

Açıkça 
gizlemeden

Cüzam hastası

Bir iş için 
gerekli şeyle

Bir soru eki

Cinsiyet 
Hücreleri 

dışındaki tüm 
hücre kütleleri

Kayak
Peru’nun 
başkenti

Kısaca 
hakkında

Beyinde bir 
sinir uzvu

İyi huylu, 
uyumlu

Kulak iltihabı

Zulmeden 
eziyet eden

İki parçadan 
oluşan

Şek, şüphe, leke

Bir ilgi eki

İrade kaybı

Yeterli olmayan

İnandırma 
kandırma

Bayramdan 
önceki gün

Sevinç, şen 
olma hali

Akıtma

Ulular

Felç, nüzul

Yemin, 
kasem

Kare’nin 
ünsüzleri

Bal 
tenekesi

Baba bir kardeş

Üstüne yüklenme

Bozuk 
yiyecekten 
zehirlenme

Eski tarihleri 
anlatır

İlaç vb. 
satılan yer

Karşılıksız 
yardım

Yüce, büyük

İlaç, çare, 
deva Bir yürüme 

bozukluğuRusya’da bir 
akarsu

Dün

Bir binek hayvanı

Hasta, sakat

Bir harfin 
okunuşu

Olumsuzluk veren 
bir önek

Eski dilde otlar

Sara, tutarak

... e dek,
...e kadar

Mantık

Bir harfin ince 
hali

Sodyumun 
sembolü

Diri, dinç 
sağlam

Kansızlık hastası

İlave

Akyuvar ihtiva 
eden bir tür 

damar

Bir bağlaç

Baryumun 
sembolü

Bir süsleme 
sanatı

Bir meyve

Hangi şey

Vücudu şişiren bir 
hastalık

Çin’in 
başkenti

Müzikte bir makam

Yığın, küme 
topluluk

Gökle, semayla 
ilgili

Irsi, kansızlık

Bağışlama

Göze rengini veren 
tabaka
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Asya’da nehir

İkileme

ANAHTAR KELİME

Geçen Sayının Anahtar Kelimesi

DÖNER SERMAYE 

ADALETSİZLİĞİNE SON

1 2 3 4 5 6

12 157 8 9 10 1311 14

Çeşitli 
hastalıklara 
bakılan yer

Ülkeler 
memleketler

Genişlik

Thomas Browne

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anı Yarışması - 2009, 
Süleyman İri, Hatay

YANLIŞ DAMARYOLU
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Yayımlanmaya değer görülen tüm anılar 
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Konu: Fedakârlık

  

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI
YARIŞMANIN AMACI

► Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının anıları kitap halinde yayımlanarak, bu yapıtların Sağlık-Sen aracılığı ile geniş toplum kesimlerine 

duyurulması, okuyucu ile buluşturulması,

► Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma ortamlarının öyküleme yoluyla topluma duyurulmasını sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

►Yarışmaya özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları katılabilir.

►Anı, çalışma hayatında yaşanmış olmalı ve “fedakarlık” temasını işlemelidir.

►Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir anı ile katılabilir. 

►Yarışmaya katılacak anılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

►Yarışmaya Sağlık-Sen Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Denetleme ve Genel Disiplin Kurulu asıl 

üyeleri ile sendikamız şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri katılamaz.

►Anılar, Times New Roman yazı karakterinde, 12 puntoda, 1,5 satır aralığında yazılmış olup, 

en az 2, en çok 10 A4 sayfa olacak şekilde yazılacaktır.

►Anıların yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine büyük harflerle rumuz yazılacaktır. 

Anıların yazılı olduğu dosyanın içine kesinlikle gerçek ad ve soyad belirtilmeyecektir.

►Katılımcılar anılarını Sağlık-Sen Genel Merkezi’ne 1 kopya ve bir CD olarak 

gönderecekler ve gönderinin içine ayrı bir dosyada kısa özgeçmiş, adresi ve 

telefon bilgilerini belirteceklerdir. Aksi durumda anılar değerlendirmeye alın-

mayacaktır.

►Yarışmaya en son anı gönderim tarihi 31 Aralık 2012’dir.

►Yarışma seçici kurul yapıtlarla ilgili incelemesini tamamladıktan 

sonra sonuçlar web sitemizden duyurulacaktır.

ANILARIN YAYIMLANMASI

►Yarışmaya katılan yapıtlar ödül kazansın kazanmasın 
geri verilmez.

►Yarışmaya katılan tüm anılar Sağlık-Sen’in her tür-
lü yayın organında yayımlanabilir.

►Yayımlanan anılar için ayrıca bir telif ücreti 
ödenmez.

5.  ANI YARIŞMASI
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Yaşanmış Hatıraları

Anı Yarışması Gönderi Adresi: 
Sağlık-Sen Genel Merkezi GMK Bulvarı Özveren Sok. No: 9/2 Demirtepe/Ankara ● T: 444 1995

Son Katılım Tarihi

31 Aralık 2012


