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Fotoğraf, Film ve Anı 
Yarışmalarımız Sonuçlandı

Sendikamız tarafından düzenlenen, sağlık 
çalışanlarının objektifinden ve kaleminden kendi 

çalışma şartları ve ortamlarının anlatıldığı Fotoğraf, 
Kısa Film ve Anı yarışmalarının sonuçları açıklandı.

Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren isimler:
1. Salih Yıldırım (Rize): Gözlerdeki Korku Her Şeyi Anlatıyor
2. Hasan Yaşar (Kocaeli): Arayış
3. Emre Bostanoğlu (Kocaeli): 4 numaralı fotoğraf
Jüri Özel Ödülü: Selma Yanık (Bursa) : Hayata Tutunmak

Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren isimler: 
1. Büşra Elma - Merve Aydın (Afyonkarahisar): 112 Günlüğü
2. İsmail Aybey (Manisa) : Bir Can İçin
3. Feyzi Baran (Diyarbakır) : İnsan Eşya-i Mahlukattır
Jüri Özel Ödülü: Habip Gostak (Karaman ) : Kırık Tablet

Anı Yarışması’nda dereceye giren isimler:
1- Hüseyin Aslan (Diyarbakır) - Biz Hala Ambulansı Bekliyoruz
2- Zekiye Cihan (Diyarbakır) - Engelsiz Yürek 
3- Alim Yavuz (Manisa) - Martı 
Jüri Özel Ödülü: İbrahim Şaşma (Karaman) : Azadem

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Enstitüsü (SASAM) tarafından aylık çıka-
rılan Analiz Serisinin 8. Sayısı ‘Çalışma 
Hayatı ve Değerler’ konusuyla yayınlan-
dı.

Yine SASAM 
tarafından 
yayınlanan 
‘Döner Ser-
mayeli Sağlık 
İşletmeleri: 
Tespitler ve 
Öneriler’ 
isimli raporda 
Türkiye sağlık 
sisteminde 40 
milyar TL’yi 
aşan mali 
büyüklüğü ile 
oldukça önemli yapılar olan döner ser-
mayeli sağlık işletmelerinin sorunlarının 
çözümü için strateji ve hedefler belirlen-
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ÖFKELİYDİK...
KORKUSUZDUK...

15 Temmuzun sabahında bilindik bir 
“Temmuz” gününü yaşayacağımızı sanıyor-
duk. Çocukların özgür, gençlerin coşkulu, bü-
yüklerin umut dolu olduğu bir Cuma günüydü. 
Alışılagelmiş sıcak bir yaz günü...  Bilmediği-
miz; o mübarek günün gecesi aslında daha da 
sıcak geçecekti. 

3 yıl önce yargıdaki paralel yapılanmalar 
üzerinden hükümete yönelik gerçekleştirilen 
17/25 Aralık darbe girişimi ihanetinin daha da 
ötesindeydik. 15 Temmuz 2016 gecesi, bu kez 
FETÖ teröristlerinin bir “işgal kalkışması” ile 
karşı karşıyaydık. Anlaşılan o ki 40 yıldır “hiz-
met, himmet, altın nesil!” diyerek sinsice örgüt-
lenen hainler, bu aziz milletin üzerine bomba 
yağdırmaktan sakınmayacaktı. Anadolu insa-
nının tertemiz duygularıyla müsamaha göster-
diği bu din simsarlarının gerçekte nasıl birer 
“haşhaşi” olduklarını şimdi herkes görüyordu. 
Asker kıyafetli teröristler, yıllardır “tedbir” kis-
vesi altında yattıkları pusudan çıkmıştı. Şimdi 
onlar, masum canlara kıymaktan çekinmeyecek 
kadar bu ülkeye düşman olduklarını ispatlamak 
zorundaydı. Çünkü onların ipleri de kökleri de 
bu topraklarda değildi. Dış mihraklardan emir 
aldıkları, onlara hizmet ettikleri ve bağlı olduk-
ları belliydi. Her şey aşikardı; bizim sevdamızı 
bilmeyenlerden, yaşamayanlardan bize kardeş 
olmazdı. Bize kurşun sıkanlar, bizim evladımız 
olamazdı. Gördük ki bunların haysiyetleri de 
yoktu, merhametleri de…

Öfkeliydik… Korkusuzduk… Unutulma-
yacak bir geceye hazırdık. Memur-Sen teşkilat-
ları olarak darbe girişimi haberlerini aldığımız 
ilk dakikalardan itibaren sosyal medya hesap-
larımızdan cuntacılara meydan okuyan payla-
şımlarda bulunduk. Teşkilatlarımızı harekete 
geçirdik. Bedeli ne olursa olsun tüm Türkiye’de 
meydanlara inerek darbecilerin şehirleri istila 
etmesinin önüne geçmeye kararlıydık. Çünkü 
bizler, ne 27 Mayıs darbesini ne 80 ihtilalini ne 
28 Şubatı ne de 27 Nisan muhtırasını asla kabul 
etmemiş bir iradenin mensuplarıydık. Memur-
Sen olarak; en zor şartlarda bile milletimizin 
yanında, milli iradenin tarafında olduğumuzu 
ispatlamış bir örgüttük. “Gün, vatana sahip 
çıkma günü!” diyerek, Sayın Cumhurbaşkanı-

mızın çağrısı ile tüm Türkiye’de 15 Temmuz 
gecesi aziz milletimizle birlikte darbecilere kar-
şı durduk. 

Türkiye’nin bütün renkleri bir aradaydı. 
Birbirini ilk defa orada gören binlerce yürekli 
evlat bir olmuştu. Bin yıllık kardeşliğimizi, bir 
gece yine destansı şekilde ispatlıyorduk. Belki 
de bugüne kadar yaşadığımız en kötü ve en 
uzun geceydi bu gece. Ama bu gece, tüm dünya 
bizlerin ne denli güçlü bir ferasete sahip oldu-
ğunu, iradesine ne denli sahip çıktığını takdirle 
izliyordu. Somali’den, Filistin’e, Pakistan’dan 
Arnavutluk’a kadar gönülleri bizimle olan İs-
lam coğrafyasının dualarına giriyorduk. Evet; 
uzun ama şanlı bir geceydi. Gecenin ilk saat-
lerinden itibaren en gür sesimizle, en bilinen 
nidalara korkusuzca eşlik ettik. Askeri araçla-
rın önüne atladık, tankların üstüne çıktık ama 
irademizi darbecilerin elinden söküp almadan 
evlerimize dönmedik. 

Memur-Sen olarak bizlere yakışan önemli 
bir sınav vermiştik. Çünkü milli iradenin öne-
mini, darbenin ne demek olduğunu, darbe 
yönetimlerinin ülkeyi nasıl bir felakete sürük-
lediğini çok iyi biliyorduk. Yakın tarihimizde 
yaşanan antidemokratik uygulamaların kayna-
ğını ve kaybettirdiklerini çok iyi tahlil etmiştik. 
Yaşanan trajedileri unutmamış ve unutturma-
mıştık. O yüzden, Türkiye’nin şerefli sivil top-
lum hareketi “Memur-Sen” olarak duruşumuz 
ve eylemlerimiz her zaman ve her şart altında 
son derece berraktı. Kurulduğumuz günden bu 
yana öğretilerimizi kamuoyuyla tekrar tekrar 
paylaşmıştık.

O gece hem tarih kitaplarına hem de 
çocuklarımızın ders kitaplarına girecek son 
derece önemli bir geceydi. O gece gözbebeği-
miz emniyet teşkilatımız ve onurlu Mehmet-
çiklerimiz içlerindeki hainlere karşı canlarını 
ortaya koydular. Onlar, gerçekten de Hakk’ın 
ve halkın yanında olmayı bildiler. Belediye gö-
revlilerimizin belediye araçları ile nizamiye ka-
pılarının önünü kapatması son derece stratejik 
bir engellemeydi. İmamlarımızın, müezzinleri-
mizin minarelerden yükselen sala sesleri tekbir 
getiren yiğitlere güç verdi. Her birine minnet-
tarız.

Sağlık çalışanlarımız da o gece ayrı bir 
destan yazdı. Beyaz kahramanlar, Ankara ve 
İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de 
evlerinden hastanelere koştu. Nöbette olan 
meslektaşlarına yardıma giden hekimlerimize, 
hemşirelerimize ve istisnasız tüm sağlık teşki-
latımıza minnettarız. Çoğunu televizyonlar-
dan izlediğimiz 15 Temmuz gazilerimizin acil 
servislerde ilk müdahalelerini yapan, ameli-
yatlarını gerçekleştiren, hayata tutunmalarını 
sağlayan sağlık çalışanlarımıza halkımız adına 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tankların 
ezdiği, üzerine kurşun yağdırılan, cadde orta-
sında son nefesini veren insanlarımızın yanında 
yine sağlık çalışanlarımız vardı. Kurşunların 
arasından yaralıları ambulanslara taşıyan, ölü-
mü göze alıp askerimize, polisimize olay yerin-
de müdahale edenler de bu ülkenin helal süt 
emmiş evlatları; sağlık kahramanları idi. Sağ-
lık çalışanlarımız yalnızca hastanelerde değil, 
meydanlarda darbecilere karşı da üstün bir 
mücadele örneği ortaya koydu. O gece sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarımızdan ve ailele-
rinden de gazilerimiz oldu, şehitler verdik. Bu 
vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
yâd ediyorum. Gazilerimizi en derin saygıla-
rımla ve şükranlarımla selamlıyorum. 

Bu vatan sizlere minnettardır…
Ne mutlu şaire… Şiirleri öksüz kalmıyor…
Ne mutlu size… 
Yıllar öncesinden yazılan mısralardasınız…

Yaşamaz ölümü göze almayan, 
Zafer göz yummadan koşana gider. 
Bayrağa kanının alı çalmayanın, 
Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi, 
Gürleyen sesinle doldur gökleri. 
Zafer dedikleri kahraman peri, 
Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı! 
Diriler şerefli, ölüler şanlı. 
Yurt için dövüşen başı dumanlı, 
Her zaman bu şandan, o şana gider...

                                 Faruk Nafiz Çamlıbel
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Genel Başkanımız Metin Memiş, Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ’ı ziyaret ederek, ta-
leplerimizi iletti. Memiş, aile hekimlerine 
getirilen zorunlu nöbet uygulamasından 
vazgeçilmesi, toplu sözleşme kazanımları-
mızdan olan 112 çalışanlarına yemek üc-
reti ödenmesi konusunun hayata geçme-
si, süt iznini döner sermaye kapsamından 
çıkaran düzenlemenin iptal edilmesi ve 
sağlık okuryazarlığı konularındaki taleple-
rimizi dile getirdi. Genel Başkanımız Me-
miş, yıpranma payının hayata geçmesi, ek 
ödemelerin emekliliğe yansıması ve deği-
şik statülerde istihdam edilen bütün söz-
leşmeli sağlık çalışanlarının kadroya alın-
masını istedi. 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise, aile hekim-
lerinin nöbet uygulamasına yönelik dile 
getirdiğimiz talebimizi önceden bildiğini ve 
talebimiz doğrultusunda aile hekimlerinin 
nöbet uygulamasının zorunlu olmaktan çı-
karılması için bir çalışma yaptıklarını söy-
ledi. 112’lerin yemek parası konusundaki 

yönetmelik değişikliği için gerekli adımla-
rın atıldığını da belirten Bakan Akdağ, bu 
sorunun çözümü için gerekli olan yönet-
melik değişikliğinin önümüzdeki günlerde 
Bakanlar Kurulu’nın imzasından çıkacağını 
ifade etti. 

AİLE HEKİMLERİNE NÖBET 
ZORUNLULUĞUNDAN 
VAZGEÇİLMELİ
Aile hekimlerine getirilen zorunlu nöbet 
uygulamasının motivasyon düşürücü bir 
uygulama olduğunu söyleyen Genel Baş-
kanımız Memiş, “Aile hekimliği sisteminin 
temeli, önleyici sağlık hizmeti sunmaktır. 
Aile hekimlerimize nöbet zorunluluğu ge-
tirmek, hem motivasyonu bozdu hem de 
sistemin ruhuna aykırı bir uygulama, aile 
hekimliğine eklenmek istendi. İlla ki nöbet 
uygulaması olacaksa, hekim ihtiyacının 
olduğu yerlerde, gönüllülük esasına göre 
bu yapılabilir. Nöbet zorunlu olmamalı ve 
zorunlu nöbet uygulamasından vazgeçil-
melidir” dedi. Memiş ayrıca, aile hekimliği 

sisteminin yeniden düzenlenmesi ve bu 
düzenleme yapılırken sistemin bütün ta-
raflarının bu düzenleme çalışmasına dahil 
edilmesi ve görüşlerinin alınması gerekti-
ğini ifade etti. 

112’LERİN YEMEK PARASI 
ÖDENMELİ
Genel Başkanımız Metin Memiş ayrıca, 
2016-2017 Toplu Sözleşme kazanımları-
mızdan olan hayata geçmeyen, 112’lere 
yemek parası ödemesinin de bir an önce 
hayata geçmesini, 112 çalışanlarının bü-
yük mağduriyet yaşadığını belirtti.

YIPRANMA PAYI BÜTÜN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINI KAPSAMALI
Yıpranma Payının, sendika olarak aldı-
ğımız sözlerin devamı niteliğinde, toplu 
sözleşmede de imzalanan protokole dahil 
edildiğini ancak sonuçlanmayan başka bir 
talebimiz olduğunu ifade eden Memiş, 
yapılacak düzenlemenin bütün sağlık çalı-
şanlarının yıpranma payı almasını sağlaya-
cak şekilde yapılması gerektiğini kaydetti. 

Aile Hekimliğinde 
Nöbet Zorunlu Olmayacak 
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SÜT İZNİ YASAL HAKTIR, 
MAĞDURİYET SEBEBİ 
OLMAMALIDIR
Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmının 
kadınlardan oluştuğunu söyleyen Memiş, 
“Yasal olarak verilen süt izninin çalışılma-
yan zaman dilimi olarak kabul edilerek 
döner sermaye kapsamından çıkarılması 
anlaşılır bir durum değildir. Bu kararın ye-
niden gözden geçirilmesi gerekmektedir” 
şeklinde konuştu. 

BÜTÜN SÖZLEŞMELİLER 
KADROYA ALINMALI
Sözleşmeli sağlık çalışanlarının kadro bek-
lentisini de dile getiren Genel Başkanımız 
Memiş, “Ülke gündemi sebebiyle dile ge-
tirilmeyen, ancak bekleyen sorunlardan 
birisi de kadro bekleyen sözleşmeli çalışan 
arkadaşlarımız. Taşeron ve 4/C’lilerle ilgili 
çalışmalar başladı, ancak sonuca ulaşma-
dı. Bu çalışmalarla birlikte kadro bekleyen 
4/B’liler, vekil ebe hemşireler ve kamu 
dışı aile sağlığı merkezi çalışanlarının kad-
ro beklentisi de karşılanmalı ve yaşanan 
mağduriyetler giderilmelidir” şeklinde ko-
nuştu. 

SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ 
GELİŞMESİ SAĞLANMALI
Sağlık-Sen’in, Sağlık Okur Yazarlığı ko-
nusunda en detaylı araştırma yapan tek 
kurum olduğunu söyleyen Memiş, bu 
araştırma sonucunu konunun taraflarıyla 
paylaştığımızı hatırlattı. Sağlık okuryazarlı-
ğının sağlık hizmetinden en verimli şekilde 
faydalanılmayı sağlaması açısından önemli 
olduğun belirten Memiş, “80 milyona yak-
laşan nüfusu ile ülkemiz, sağlık okuryazar-
lığı konusunda acilen harekete geçmelidir. 
Bu hem sağlık hizmetlerinin sunumu, hem 
hasta bazında bu hizmetin alımı, tedavi sü-
reçlerine büyük katkılar sunacaktır. Sağlık-
Sen olarak hazırladığımız araştırmanın 
faydalı olacağına inanıyoruz. Bakanlığımı-
zın da bu konuda ciddi adımları olduğunu 
biliyoruz. Biz de sendika olarak üzerimize 
düşeni her zaman yapmaya hazırız.” dedi.

AKADEMİK SENDİKACILIK 
YAPIYORUZ
Genel Başkanımız Metin Memiş, sendika 
olarak sorunların tespiti ve çözüm öneri-
leri konusunda bilimsel çözümler üretmek 
için Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Mer-
kezi Enstitüsü (SASAM)’ı kurduğumuzu da 
hatırlatarak, yapılan araştırmalar ve so-
nuçlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaştığımızı 
dile getirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise, aile hekim-
lerinin nöbet uygulamasına yönelik dile 
getirdiğimiz talebimizi önceden bildiğini, 
aile hekimlerinin nöbet uygulamasının zo-
runlu olmaktan çıkarılması için bir çalışma 
yaptıklarını söyledi. 112’lerin yemek para-
sı konusunda da bir çalışma içinde olduk-
larını belirten Bakan Akdağ, bu sorunun da 
önümüzdeki günlerde çözüleceğini ifade 
etti. Diğer taleplerimizi de inceleyecekle-
rini belirten Bakan Akdağ, kendilerinin de 
sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek, 
motivasyonlarını artırmaktan yana olduk-
larını kaydetti.

Bakan Akdağ’ı ziyaretimizde dile getirdiğimiz aile hekimlerinin zorunlu nö-

bet uygulaması ile ilgili konu 22 Ağustos 2016 tarihinde TBMM’de kabul 

edilen KHK ile kaldırıldı. İlgili KHK 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlandı.

Kanuna göre, aile hekimlerinin asgari 8 saat nöbet tutma mecburiyeti kaldı-

rıldı. Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, belirtilen yerlerde hafta-

lık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet verilebilecek.

Talep ettik, kazandık: Nöbete gitmeyen aile hekimi ve aile hekimliği çalışan-

larına verilen puanlar, fesihte etkili olmayacak

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kurum İdari Kurul Toplantıları’nda talep ettiği-

miz bir konu daha hayata geçti. Nöbete gitmedikleri için ihtar puanı alan aile 

hekimliği çalışanlarının bu ihtar puanları sözleşmenin feshinde etkili olma-

yacak hesaplamaya alınmayacak. Düzenleme, bugünkü Resmî Gazete'de ya-

yınlandı. Aile hekimliği çalışanlarına nöbete gitmemeleri nedeniyle verilen 

ihtar puanlarının iptalini Ekim 2016 KİK talebi olarak sunmuştuk. O talebi-

mizden sonra böyle bir düzenleme yapıldı.

AİLE HEKİMLERİ ASGARİ 8 SAAT NÖBET 

TUTMAYACAK

AİLE HEKİMİ VE AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARINA MÜJDE! 
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Sendikamızdan Hayırlı 
Olsun Ziyaretleri

Genel Başkanımız Metin Memiş ve genel başkan yardımcılarımız, Yönetim Hizmetleri Genel Mü-
dürü Dr. Kamil Türkmen, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hasan Aydınlık, Yönetim Hizmet-
leri Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kaya, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Aziz Alper Biten 
ve Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Zeki Korkutata’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hasan Aydınlık’ı ziya-
ret eden Genel Başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız, 
Aydınlık’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Sağlık hizmetlerinin su-
nulmasında hayati öneme haiz 112 gibi birimin sorumluluğunun 
önemine dikkat çeken Genel Başkanımız Memiş, sendika olarak 
bizim de 112 çalışanları için çok sayıda kazanım elde ettiğimizi 
söyledi. Toplu sözleşme kazanımlarımızdan olan 112 çalışanları-
na yemek ücreti verilmesi konusunda bir gecikme yaşandığını ve 
Bakan Akdağ’dan sorunun en kısa sürede çözüleceği sözünü aldı-
ğını hatırlatan Memiş, Genel Müdür Aydınlık’tan da bu yöndeki 
çalışmalarımıza destek istedi.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Kamil Türkmen’e de hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunan Genel Başkanımız ve yönetim kurulu 
üyelerimiz, başarı dileklerini ve hayırlı olsun temennilerini iletti. 
Ziyarette sendikamızın taleplerini de dile getiren Memiş, sağlık 
çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ek istihdamlar 
yapılarak çalışanların yükünün azaltılması gerektiğini ifade etti. 
Memiş, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle hizmet ettiğini 
ancak bunun karşılığını alamadığını kaydetti.

Daha sonra Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail 
Kaya ve Daire Başkanı Dr. Aziz Alper Biten’i de ziyaret eden Genel 
Başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız, hayırlı olsun dilekle-
rini iletti.

Son olarak Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Zeki Korkutata’yı 
da ziyaret eden Genel Başkanımız Memiş ve genel başkan yar-
dımcılarımız, tekrar göreve getirilmesi dolayısıyla hayırlı olsun 
dileklerini iletti. Kurum çalışanlarının sorunlarının çözümü ve hiz-
metlerin sunumunda geçmişte başarılı çalışmalara imza atıldığını 
belirten Genel Başkanımız Memiş, bundan sonra da bu çalışmala-
rın devam edeceğine olan inancını dile getirdi. 

Ziyaretlerde Genel Başkanımız Metin Memiş’le birlikte Genel 
Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, Himmet Bayar, İdris Baykan, 
Mustafa Örnek ve Abdülaziz Aslan da yer aldı.
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PAYLAŞIMDA ADALET
Sağlık çalışanlarının en önemli sorunu, adaletli 

bir döner sermaye sistemin inşa edilememiş olması-
dır. Bu adaletsizlik sağlık çalışanlarının tükenmişlik 
sendromunu da tetikleyen en önemli unsurdur. Şim-
diye kadar sadece konuşuldu, bundan sonra çözüme 
yönelik adımlar atılması gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri her 
geçen gün erimektedir. 3-5 yıl önce aldığımız döner 
sermayeyi bugün itibari ile alamaz hale geldik.

Maddi kayıpların daha iyi görülebilmesi için 
dikkatlerinizi döner sermaye tavan katsayısına çek-
mek istiyorum.

Döner sermaye tavan katsayısı özellikli birim-
lerde 200, diğer birimlerde 170 olarak uygulanmak-
tadır.

Sağlık Çalışanlarını temsil eden tüm sivil top-
lum kuruluşları 3-5 yıl öncesine kadar döner ser-
maye tavan katsayısının mutlak surette arttırılması 
gerektiğine yönelik cümleler kurardı. 

Şimdi ise döner sermaye tavan katsayısının art-
tırılmasını talep ettiğimiz o günlerden sabit ek öde-
meyi zoraki aldığımız bu günlere geldik.

Bakınız sağlık çalışanlarının aleyhine olan bu 
durumu bir örnekle gözler önüne serelim;

Bugün eskiden olduğu gibi döner sermayeyi ta-
vandan alacak olsak lisans mezunu bir sağlık çalışanı 
özellikli birimde çalışıyorsa (sabit + döner sermaye) 
2.414 TL döner sermaye, özellikli birim dışında ça-
lışıyorsa (sabit + döner sermaye) 2.081 TL döner 
sermaye alması gerekiyordu.

Daha açık bir ifade ile sağlık çalışanlarının ek 
ödemeye ilaveten her ay 805 TL ile 1.138 TL ücret 
alması gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarının önemli bir kesimi toplam-
da yıllık 25.000 TL ile 29.000 TL döner sermaye al-
ması gerekiyorken sadece 15.312 TL sabit ek ödeme 
almaktadır.

Döner sermayedeki adaletsizliğin ortadan kal-
dırılması için iki bakanlığın sesimizi duyması ve çö-
züm için ortak hareket etmesi gerekmektedir. Biri 
Maliye Bakanlığı diğeri ise Sağlık Bakanlığı…

Maliye Bakanlığı sadece personele ödenecek 
şekilde bütçeyi arttırmalı, Sağlık Bakanlığı da daha 
adil ve adaletli bir döner sermaye yönetmeliği hazır-
lamalıdır.

En az Aile Hekimliğindeki nöbet uygulamasına 
karşı gösterildiği gibi bir direnç (ki mutlaka göste-
rilmesi gerekmekteydi) döner sermaye yönetmeliğin-
deki adaletsizliğin ortadan kaldırılması için de mut-
laka gösterilmelidir.

Semih DURMUŞ
Genel Başkan Vekili

ASP Bakanı Kaya'ya 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Genel Başkanımız Metin Memiş, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma 
Betül Sayan Kaya’ya hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu. Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın’la birlikte gerçekle-
şen ziyarette Genel Başkanımız Me-
miş, bakanlık çalışanlarının sorunlarını 
ve taleplerini iletti. 

Genel Başkanımız Metin Memiş, sendi-
kamızın sağlık ve sosyal hizmet çalışan-

larının yetkili sendikası olduğunu, dile 
getirdiğimiz talep ve sorunların çözüm 
önerilerini de sunduğumuzu ifade etti. 

Ziyarette ayrıca, en kısa süre içinde Ba-
kan Kaya ile tekrar bir araya gelinerek, 
SASAM Enstitüsü’nün çalışmalarının 
yanı sıra bakanlık çalışanlarının sorun 
ve taleplerinin ayrıntılı şekilde ele alı-
nacağı bir toplantı yapılması kararlaş-
tırıldı.

Genel Başkanımız 
Metin Memiş ve 
yönetim kurulu 
üyelerimiz Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Müş-
teşarı Ebubekir 
Şahin ile Aile ve 
Toplum Hizmetle-
ri Genel Müdürü 
Dr. Muhammet 
Örnek’i ziyaret 
etti. 

Genel Başkanımız 
Memiş daha sonra Aile 

ve Toplum Hizmetleri 
Genel Müdürü Dr. 

Muhammet Örnek’e 
hayırlı olsun ziyaretin-

de bulundu. Ziyaret-
lere Genel Başkanımız 

Metin Memiş ile 
birlikte Genel Başkan 

Yardımcılarımız Kemal 
Çırak, Himmet Bayar, 

İdris Baykan, Mustafa 
Örnek ve Abdülaziz 

Aslan katıldı.
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Teşkilat ve Sağlık-Sen
Bir hareketin, bir oluşumun ya da bir mücadelenin var 

olabilmesi için tüm etki alanı kaplayan bir teşkilatının ve temel 
yapılanmasının mutlaka olması, hareketin eksiksiz planlanması 
gerekir. Aksi takdirde ne bir davadan, ne bir mücadeleden bah-
sedilebilir. Ortaya çıkan aksiyon, popüler bir kalkışma, anlık bir 
reaksiyon boyutunda kalır, zaman içinde yok olur, silinir gider. 
Temelde yer alan ve teşkilat yapısının üzerine inşa edilen ha-
reketin ve mücadelenin, mutlak başarıya ulaşma sında, teşkilat 
yapısının kimyası ve teşkilatın sahip olduğu iç dinamiklerin etkin 
rolü vardır. Yani ‘teşkilat var, başarı mutlak’ önermesi tek başı-
na yeterli değildir. Teşkilatı oluş turan bireylerde, bir amaca ve 
hedefe doğru ortak mücadele ve kader birliği edildiğinin farkın-
dalığı olmalı, varılmak istenen hedefin kutsallığına inanılmalı ve 
her fert bu kutsal mücadelede üzerine düşen görevi ve fedakarlı-
ğı adanmışça sına yerine getirmelidir.

Fertlerin bu mücadelesi ile birlikte, en küçük birimden en 
üst yapıya kadar, harekette liderlik rolünü üstlenenler ta banda 
oluşan bu enerjiyi, teşkilatın hedefleri doğrultusunda doğru 
yöne kanalize etmeli ve enerjinin boşa harcanma sına, heba ol-
masına müsaade etmemelidir. Hakkaniyet ve kadirşinaslığı dav-
ranış biçimi haline getiren yönetim an layışıyla birlikte, adanmış 
bir şekilde, kader birliği içinde, ortak hedefe yapılacak kutlu yol-
culukta her bir nefer kendini değerli hissetmelidir. Yapı içerisin-
de aidiyet duygusu güç lendirilmeli, bir an bile hiçbir ferde öteki 
duygusu yaşatıl mamalıdır. Teşkilatı başarıya götüren unsurları 
ve bir teşkilata başarısızlık getiren nedenleri yazmak istersek on-
larca kitap olur. Bununla birlikte teşkilat ve teşkilatçılığı bir ka-
dırga örneğinde anlatmak somut olması sebebiyle daha anlaşılır, 
kolay ve keyifli olacaktır.

Bir teşkilat geniş yelkenleri olan ve bunun yanında kü rek 
yardımıyla da yol alabilen kadırganın özellikleriyle bire bir ör-
tüşmektedir. Burada kadırga bir davayı, bir amacı kutlu müca-
deleyi temsil etmektedir. İçindekiler de, kürek çisinden dümen-
cisine, kılavuzundan kaptanına kadar bu kadırganın sahibini, 
teşkilatın emekçilerini, gönül erlerini sembolize etmektedir. Ka-
dırga içindekilerle birlikte hedefe doğru ilerler. Bazen evrensel 
ve bölgesel politikalar uygun olur. Rüzgar hedefe doğru eser. 
Bu durumda yelkenler şişiri lir, fazla emek harcamadan kolayca 
yol alınır. Bazen kadır gayı taşıyan deniz kabarır, dalgalar coşar, 
rüzgâr tam aksi yönden eser. İşte bu durumda rüzgâr teşkilatın 
hedefini, mücadelenin yönünü, yolcu ve mürettebatın konsant-
rasyon yapısını değiştirmemelidir. Meydana gelen ve gelebile-
cek olumsuz şartlar yılgınlığa sebep olmamalı, yüreklice ve birlik 
içinde göğüslenmelidir. Böyle anlarda kürek çekenler var gücüy-
le küreklere asılmalı, her bir kürekçi mücadele nin bir parçası 
olmalıdır. Rüzgâr ve dalgaların negatif  et kisi hedefe varmaya 
engel olmamalıdır. Her fert, birbirine kenetlenmeli, gemiye sa-
hip çıkmalıdır. Gemide bulunan her fert de gemiyi sahiplenme-
yebilir. Sadece belli bir yerde gemiye binerek bir yere kadar yol-
culuk etme düşüncesinde bulunanlar mutlaka olacaktır. Kaptan 
ve yardımcıları da kürekçilerin ve yolcuların farkında olmalıdır.
İster Kaptan olsun, ister kürekçi, ister kılavuz olsun ister yolcu 
herkes şunun farkında olmalıdır: Denize açıldıktan sonra ka-
dırga içindeki herkesin sahiplenmesi gereken mülkiyeti gibidir. 
Sahip olunmazsa kadırga bir şey ifade etmez, kadırga ba tarsa 
içindekiler de yaşama şansı bulamaz.

Bu örnekle birlikte Sağlık Sen; uyum içinde ortak mü cadele 
ile hedefine emin adımlarla giden, üyesinden genel merkezine 
kadar en küçük yılgınlık göstermeden, sorumlu luğunun bilin-
ciyle hareket eden büyük bir kadırga ve müret tebatı gibidir. 
Üyelerimizin, temsilcilerimizin ve il yönetim lerimizin inancı, 
gayreti ve mücadelesi ile birlikte her gün yeni ufuklara ve he-
deflere inançla ilerliyoruz. Hedeflenen ufuklara vardığımızda 
yol bitmiyor. Tekrar önümüze bak tığımızda yeni ufukların oluş-
tuğunu görüyoruz. Bu yüzden büyüyen teşkilatımız ile birlikte 
her günümüzü yeni bir baş langıç, her kazanımımızı yeni bir 
başlangıcın arefesi olarak görüyoruz. Hak mücadelesinde çıtayı 
yükseklere taşımış, büyük hedefleri olan Sağlık-Sen teşkilatının, 
tarihe, değer lerine ve geleceğe olan sorumluluğu sebebiyle, bu 
düşünce den sapması da mümkün gözükmemektedir. Kıymetli 
Sağlık Sen teşkilatı, sorumluluğumuz çok, yü kümüz ağır ama 
başarıya inancımız tamdır. Hergün gibi bu gün de bizim için 
yeni bir başlangıçtır. Bu gün de ufuklara doğru ilerleme, başar-
ma kazanma zamanıdır. Bu gün demir alma zamanıdır.

Vira bismillah.

Kemal ÇIRAK
Genel Başkan Yardımcısı

(Teşkilatlanma)

Elazığ, Kırklareli ve Manisa’da yaşa-
nan trafik kazaları sebebiyle, 3 sağlık 
çalışanı arkadaşımız hayatını kaybe-
derken, 16 sağlık çalışanı da yaralan-
dı. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve 
tüm sağlık çalışanlarına sabır ve baş-
sağlığı, yaralı arkadaşlarımıza da acil 
şifalar diliyoruz. 

ELAZIĞ’DA, SERVİS KAZA 
YAPTI
Elazığ’ın Maden ilçesinde görev yapan 
sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsün 
kaza yapması sonucu Röntgen Teknis-
yeni Çimen Doğan ve Sağlık Memuru 
Gönül Şahin hayatını kaybederken, 
6’sı ağır olmak üzere 13 sağlık çalışanı 
arkadaşımız da yaralandı. 

KIRKLARELİ’NDE AMBULANS 
KAZASI 
Aynı gün Kırklareli’nde, Naim 
Oymak’ın kullandığı ambulansın Te-
kirdağ yolunda kaza yapması sonucu 

ambulansta bulunan Sağlık Memuru 
ve aynı zamanda üyemiz olan Hakan 
Küçükkoçan hayatını kaybetti.

MESAİYE GİDERKEN KAZA 
YAPTILAR
Bir diğer kaza ise Manisa Komuta 
Kontrol Merkezi’nde görevli ATT ar-
kadaşlarımız Gülsevim Çakar, Şükran 
Özalp ve Büşranur Bayraktar’ın me-
saiye giderken, Akhisar-Manisa yo-
lunda yağmurda kayganlaşan zemin 
sebebiyle meydana geldi. Kaza sonrası 
yoğun bakımda tedavi gören arkadaşı-
mız Şükran Özalp vefat ederken, aynı 
araçta bulunan ve yaralanan Gülse-
vim Çakar ’ın tedavisi yoğun bakımda, 
Büşranur Bayraktar’ın ise serviste de-
vam ediyor. 

Hayatını kaybeden sağlık çalışanı ar-
kadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan 
rahmet, yaralı arkadaşlarımıza da acil 
şifalar diliyoruz.

Sağlık Çalışanı 
Arkadaşlarımız 

Trafik Kazalarında 
Hayatlarını Kaybetti 
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Memur-Sen'den Çalışma Bakanı 
Müezzinoğlu'na Hayırlı Olsun Ziyareti 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ge-
nel Başkanımız ve Memur-Sen Genel Baş-
kan Vekili Metin Memiş, Memur-Sen Genel 
Merkez Yönetim Kurulu ve bağlı sendika-
ların genel başkanları, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

OLAĞAN SÜRECE 
DÖNÜLMESİNİ BEKLİYORUZ
Türkiye’nin olağanüstü bir süreçten geç-
tiğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, "15 Temmuz kanlı darbe girişi-
mi devletimizin, milletimizin ve sivil top-
lum örgütlerinin dik duruşu ile önlemiştir. 
Türkiye önemli bir badireyi atlatmıştır. Bu 
süreçte diğer tüm kamu kuruluşlarında 
olduğu gibi Çalışma Bakanlığı’nda büyük 
bir gayret içerinde olduğunu biliyoruz. 

Türkiye’nin bu olağanüstü süreci geride 
bırakarak, olağan gündemine dönmesini 
temenni ediyoruz. Çalışma Bakanlığı’ndaki 
olağanüstü sürecin de acilen son bulması-
nı, kamu görevlilerinin sorun ve talepleri-
nin çözüme kavuşması için gerekli çalışma-
ların yapılmasını bekliyoruz” dedi.

TALEPLER BAKAN 
MÜEZZİNOĞLU’NA İLETİLDİ
Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşmerine 
bağlı olarak üzerinde çalışma yapılacak ko-
nular”, “Kamu Personeli Danışma Kurulu 
gündemine getirilen üzerinde değerlen-
dirme yapılan konular” ve “gelişen yeni 
durumlara göre hayata geçirilmesi isteni-
len diğer konular”ın bulunduğu talepler 
dosyasını Bakan Müezzinoğlu’na iletti.   
Bakan Müezzinoğlu ise ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi ve Memur-Sen 
heyetine teşekkür etti, kamu görevlileri-
nin talep ve beklentilerini karşılamak için 
gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
Ziyarette Genel Başkanımız ve Memur-Sen 
Genel Başkan Vekili Metin Memiş'in yanı-
sıra bağlı sendikaların genel başkanları ve 
komisyon başkanları da hazır bulundu. 
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Kanlı darbe girişimi sonrası sergilediği du-
ruşundan ve Fethullahçı Terör Örgütü'ne 
(FETÖ) gösterdiği tepkiden ötürü Memur-
Sen Heyeti, CHP'yi ziyaret etti. Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Ve-
kili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya 
ve Mehmet Emin Esen, CHP Lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu ile makamında bir araya geldi.
Görüşmede Yalçın, Tüm siyasi partilerin 
söz konusu vatan olduğunda eylem ve söy-
lem birliği içerisinde hareket ederek, dar-
becilere karşı tek yürek olunmasını önem-
sediklerini belirtti.

YALÇIN: SİYASİLERİN DURUŞU 
MİLLETE GÜÇ VERDİ
Kanlı darbe girişimi anında TBMM'nin açık 
tutulmasının ve milletvekillerinin oturuma 
katılmasının anlamlı olduğunu vurgulayan 
Yalçın, "Bu duruş millete de güç vermiştir, 
darbe girişimi başarıyla püskürtülmüştür" 
şeklinde konuştu.

Yeni Kapı mitinginde siyasetin tek bir ka-
rede buluşmasını "Normalleşme" olarak 
değerlendiren Yalçın, "Bu birlikteliğin yeni 
anayasa ile taçlanmasını istiyoruz. Biz ve-

sayetçi değil, sivil, özgürlükçü bir anayasa 
istiyoruz. Herkesin kendini bulabileceği 
bu anayasa sürecinde CHP'nin sorumluluk 
almasını talep ediyoruz. Biz bu kapsamda 
MHP'yi de ziyaret edeceğiz. Siyasi partile-
rimizin elini taşın altına koymasını isteye-
ceğiz" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BİRLİKTE 
MÜCADELE ETMELİYİZ
Kılıçdaroğlu ise ziyaretten duyduğu mem-
nuniyet dile getirerek, "Demokrasi hepimi-
zin çok önemli. Hangi parti olursa olsun, 
hangi görüşten yurttaşımız olursa olsun, 
demokrasi için bir-
likte mücadele et-
meliyiz. Darbe giri-
şimini öğrendiğimiz 
ilk andan itibaren, 
karşı bir duruş ser-
gileyerek, demok-
rasiden yana oldu-
ğumuzu duyurduk. 
Ankara'da bulunan 
milletvekillerimizi 
TBMM'ye gönder-
dik" diye konuştu.

Bu süreçte tüm siyasi partilerin ve sivil 
toplum örgütlerinin iyi bir sınav verdiğinin 
altını çizen Kılıçdaroğlu, "Kanlı darbe giri-
şimi sırasında Türkiye tek yürek oldu. Bu 
tarihi bir duruştu. Bu duruşu sonuna kadar 
korumalıyız" dedi.

Memur-Sen'i kısa süre içerisinde ziyaret 
edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, süreçte 
sergilediği duruştan dolayı Ali Yalçın'a te-
şekkür etti. 

Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da hazır 
bulundu.

Memur-Sen Heyeti 
Kılıçdaroğlu ile Bir Araya Geldi
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Genel Başkanımız Metin Memiş, Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ’ı makamında ziya-
ret ederek yeni kabinede görev almasın-
dan dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Ziyarette Genel Başkanımız Metin Me-
miş, Adli Tıp Kurumu çalışanlarının so-
runlara Adalet Bakanı Bozdağ’a aktardı.

Adli Tıp Kurumu çalışanlarının döner 
sermaye konusunda yaşadığı mağduri-
yetleri Bakan Bozdağ’a 
ileten Genel Başka-
nımız Metin Memiş, 
kurumda görevli olan 
personelin döner ser-
maye katsayı artışın-
dan yararlandırılması 
gerektiğini ifade etti.
Adli Tıp Kurumu Baş-
kanlığı tarafından ya-
pılan bir çalışmanın 
mevcut olduğu, bu 
çalışmaların çok az kıs-
mı alınarak “Bilirkişilik 

Kanun Tasarısı” adı altında meclise geti-
rildiğine dikkat çeken Memiş, döner ser-
maye ve kurum yapısı ile ilgili personeli 
direk etkileyen kısımların Maliye Bakan-
lığı tarafından kabul görmüyor olması 
sebebiyle çıkarıldığı, bunların desteklen-
mesi ve tekrar yasa görüşmelerine ilave 
edilerek yeniden ele alınması gerektiğini 
Bakan Bozdağ’a iletti.

Kurum çalışanlarının beklediği ancak 

uzun zamandır yapılmayan görevde yük-
selme ve unvan değişikliği sınavının bir 
an önce yapılması gerektiğini de belirten 
Genel Başkanımız Metin Memiş ayrıca, 
uzman kadrosuna atama yapılması, ku-
rum bünyesinde çalışan ve hekimlerin 
uzmanlık alanları dışındaki kalan teknik 
konularda da (Fizik, Kimya, Biyoloji ve 
Trafik İhtisas Daireleri uzmanlık alanla-
rında) çalışan elemanların, uzman kad-
rosuna ataması için en kısa sürede sınav 

açılması taleplerini 
Bakan Bozdağ’a 
iletti. Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ’da zi-
yaretlerinden dolayı 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın ve 
Genel Başkanımız 
Metin Memiş’e te-
şekkür etti. Bozdağ 
kendisine iletilen ta-
lepleri inceleyerek 
gereğinin yapılaca-
ğını söyledi.

Adli Tıp Çalışanlarının Sorunları 
Bakan Bozdağ’a İletildi 
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DÜZENLEMELER 
İŞ GÜVENCESİNE 
DOKUNMAMALIDIR
Kamu personel rejiminde reform değil 
restorasyon yapılması gerektiğini söyle-
yen Memiş, FETÖ ile mücadele edilirken, 
iş güvencesinin sonlandırılmasının kabul 
edilemeyeceğini ifade etti. Yapılacak her 
türlü düzenlemenin iş güvencesine do-
kunmaması gerektiğini ifade eden Me-
miş, kazanımlardan geriye gitmeden, 
yeni kazanımlar elde edilerek yola devam 
edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kamu personel sisteminde mevzuatında 
ortak çalışma, ortak akıl ve müşterek ka-
bul prensibiyle hareket edilmesi gerek-
tiğini belirten Memiş, mevcut haklara 
halel gelmemesi, var olanın olması gere-
kene yaklaştırılması, olumsuzlukların ve 
eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirt-
ti. Kamu görevlilerinin ülkemizin gelişimi 
ve büyümesinden hak ettiği payı alması 

gerektiğini de kaydeden Memiş, kamu 
personel rejiminin de kadrolu bir zemin-
de oluşmasının önemine dikkat çekti. 
4/C’li personele yönelik başlatılan kad-
ro çalışmasının en kısa sürede tamam-
lanması gerektiğini de söyleyen Memiş 
4/B’liler, vekil ebe hemşirelerle kamu dışı 
aile sağlığı merkezi çalışanlarının da kad-
roya alınması talebinin takipçisi olacağı-
mızı vurguladı.

30 KURŞUNLA ŞEHİT 
OLURUZ AMA HAİNLERİ BU 
MEMLEKETİ BIRAKMAYIZ
Genel Başkanımız Memiş, “Ülkemiz ya-
kın tarihte çağdışı bir hareket olan darbe 
girişimini yaşadı. Kökü dışarıda olan bu 
ihanet çeteleri ülkenin geleceğine darbe 
vurmak istedi. Fakat hesaba katmadıkları 
şey milletimizin bu taşeronlara pabuç bı-
rakmayacağıydı. Canını, malını hiçe saya-
rak meydanlara inen bu ülkenin her bire-
yi duruşuyla kahramanlık destanına imza 

Genel Başkanımız Metin Memiş, 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
değişiklik yapılırken memurun iş gü-
vencesinin kaldırılmasının söz konusu 
olamayacağını söyledi.

Genel Başkanımız Metin Memiş, 
Adana ve Osmaniye şubelerimizin 
Antalya’da düzenlemiş olduğu İl Divan 
Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan 
Memiş, Devlet Personel Başkanlığı'nın 
Bursa’da gerçekleştirdiği “Kamu Perso-
nel Sisteminin Değerlendirilmesi” ça-
lıştayına katıldığını hatırlatarak, kırmızı 
çizgilerimizi bir kez de orada dile getir-
diğimizi ifade etti.

Kamu yönetiminde güven, kamu per-
sonel sisteminde güvence ve kamu 
hizmetlerinde kalite olması gerektiğini 
belirten Memiş, “Memur-Sen olarak 
‘iş güvencesi kırmızı çizgimiz’ derken, 
emek örgütü olarak sahip olduğumuz 
nicel potansiyeli korumayı değil üzerin-
de yaşadığımız toprakların ortak vatan, 
ortak yurt olmasını sağlayan nitelikleri-
mizi harmanlayan ‘güven duygusunu’ 
esas alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Memiş: 
İş Güvencesi 
Kırmızı Çizgimiz

»
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Tıbbi Bakım ve Yardım Kuruluşları Birliği 
Yöneticilerinden Suriyeli Doktor Wahiba 
Chaker ve Diş Hekimi Badreldin Bahrou, 
Memur-Sen adına Genel Başkanımız 
Metin Memiş’i ziyaret etti. 

Suriye’deki savaş ortamının sağlıkla ilgili 
problemleri de artırdığını söyleyen Suriyeli 
doktorlar, ülkemizdeki doktorlarla tecrübe 
paylaşımında bulunmak istediklerini ifade 
etti. Savaşın sonuçlarının ‘savaş cerrahisi’ 
alanında farklı bir tecrübenin ortaya 
çıkmasını sağladığını ifade eden doktorlar, 
hem Suriye’deki sağlık sorunlarına dikkat 
çekmek hem de karşılıklı görüş alış 
verişinde bulunmak amacıyla bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

 Genel Başkanımız Metin Memiş ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Suriye’deki savaşın ülkemizi de etkilediğini 
ifade eden Memiş, “Hem savaş, hem de 
savaşın ortaya çıkardığı sorunlar bizleri 
de yakından etkilemiştir. Ülkesinden göç 
etmek zorunda kalan insanların dramının 
yanı sıra yaşanan iç savaş sebebiyle 
hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısını 
biz de kalbimizde hissediyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası olarak 
yapılacak çalışmalara katılmak ve destek 
olmaktan memnun olacağımızı da ifade 
eden Memiş, sunulacak çalışma önerilerini 
dikkate alacağımızı kaydetti.

 Genel Merkezimizdeki görüşmede 
Başbakan Başdanışmanı Dr. Murtaza 
Yetiş ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Habibe Öçal da bulundu.

Suriyeli Doktorlardan Memur-Sen’e Ziyaret 

atmıştır. Eğilip bükülmeden tankın, silahın 
önüne duran bu millet yazdığı bu destanla 
dünyaya karşı bir kez daha rüştünü ispat-
lamıştır. Ülkenin geleceğini karanlık günle-
re bırakmak yerine her biri bir güneş gibi 
doğmuş ve geleceğine aydınlık olmuştur. 
Bu uğurda meydanlara inip şehit olanlara 
gazi olanlara çok şey borçluyuz. Ömer Ha-
lisdemir gibi kahraman vatan evlatları bir 
kez daha göstermiştir ki, bu ülke sahipsiz 
değildir. Sahipsiz olmayacaktır. Gerekirse 
30 kurşun ile şehit olacaktır ama hainlere 
bu memleketi bırakmayacaktır.” şeklinde 
konuştu.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÖKLÜ 
BİR MEDENİYETİ TEMSİL 
EDİYORUZ
Köklü bir geçmişin, kadim bir medeniyet 
mirası temsil ettiklerini vurgulayan Me-
miş, “Büyük badireler atlatarak Anadolu 
topraklarına geldik. Yüzyıllardır barışı ve 

huzuru tesis etmiş medeniyetin mirasçıları 
olarak bugün de aynı kaygı ile hareket edi-
yoruz. Ülke coğrafyasının yanında gönül 
coğrafyamızı da unutmadan, mirasımıza 
sahip çıkıyoruz. Bosna’da yaşanan zulüm-
den Çeçenistan’da yaşanan katliamlara, 
Suriye ve Filistin’de yaşanan soykırımdan 
Myanmar’da yapılan işkencelerin sesi ol-

mak için haykırıyoruz. Memur-Sen olarak, 
Sağlık-Sen olarak buradaki mazlumlara 
yardım eli uzatıyoruz. Sadece sendikal faa-
liyetler değil, ülkemizde ve dünyada yaşa-
nan olaylara karşı medeniyet mirasımızın 
yüklediği sorumlulukla hareket ediyoruz. 
Geçmişten geleceğe köklü bir medeniyeti 
temsil ediyoruz.” dedi.
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Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde 
faaliyet gösteren binlerce sivil toplum ör-
gütü, “Kardeşlik Nöbeti” sloganıyla Van’da 
bir araya gelerek terörü lanetledi. Kanaat 
önderleri, yazarlar ve akademisyenlerin 
de katıldığı programda Türkçe  bildiriyi Van 
AGD Başkanı Alaattin Demirel, Kürtçe bil-
diriyi ise Özgür-Der Diyarbakır Başkanı Sü-
leyman Nazlıca okudu.

DARBEYİ YENDİK, TERÖRÜ DE 
YENECEĞİZ
Türkçe ve Kürtçe okunan bildirilerde kar-
deşlik vurgusu yapıldı, terör lanetlendi. 
Beşyol Meydanını dolduran vatandaşlar, 
"Birlikte Türkiye’yiz", " 'Sen' 'Ben' yok 'BİZ' 
varız", "Mü'minler ancak kardeştirler", 
"Darbeyi Yendik. Terörü de Yeneceğiz", 
"Birlikte Diriliş İçin, Birlikte Direnişteyiz", 
"Teröre Van minute" ve "Üst Aklın Maşa-
ları PYD/PKK - FETÖ- DAİŞ" yazılı dövizler 
taşıdı.

HEP BİRLİKTE TERÖRE 
VE İHANETE KARŞI 
AYAKTAYIZ
Programda konuşan Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
"Tarih şehri, medeniyet şehri, 
ilim ve kardeşlik şehri mavilik-
lerin görkemli şehri Van’dayız. 
Yeni bir diriliş, yeni bir zafer, 
yeni bir umut, yeniden büyük 
Türkiye idealimizi haykırmak 

için Şehri irfandayız. Kardeşlikle var olmak, 
kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için 
buradayız. Hep birlikte teröre ve ihanete 
karşı ayaktayız" dedi.

İMANA KARŞI KÜFRÜ, 
KARDEŞLİĞE KARŞI 
KALLEŞLİĞİ TERCİH EDENLERİ 
LANETLİYORUZ
"Vesayetin emir eri ve işgal aracı; Terör 
Koalisyonu; PYD/PKK, DAİŞ ve FETÖ’yü la-
netleyip, birlikteliğimizi tüm dünyaya gös-
termek için buradayız" diyen Yalçın, söz-
lerini şu şekilde sürdürdü: "Analarımızın, 
yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, 
yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak 
için omuz omuzayız. Yüce Rabbimiz, iman 
edenleri 'kardeş' kılmış. Bu kardeşlik ni-
meti sayesinde onları 'ateş çukuruna' düş-
mekten kurtardığını bildirmiştir. Bu bilinçle 
hizipçi, mezhepçi, ırkçı ve ayrılıkçı yapıları 

kınıyor, kardeşliğimize sahip çıkıyoruz. Kar-
deşlerimize ve sadık dostlarımıza destek 
oluyoruz. Düşmanlarımıza korku salıyoruz. 
İmana karşı küfrü, kardeşliğe karşı kalleşli-
ği tercih edenleri lanetliyoruz."

HAİN DARBECİLERİ VE ONLARIN 
YEDEĞİ CANİ KATLİAMCILARI 
KINIYORUZ
Terör örgütlerinin, Elazığ'dan Gaziantep'e, 
Van'dan Diyarbakır'a milletin sinir uçları-
na dokunacak kanlı saldırılar gerçekleştir-
diklerinin altını çizen Yalçın, "Çocuk canlı 
bombalarla bebekleri katlettiler. Kınayı 
kana bulayıp, düğünü yasa, sevinci mate-
me gömdüler. Hain darbecileri ve onların 
yedeği cani katliamcıları kınıyor, bir ölüp 
bin dirilen bu milletin asla teslim olmaya-
cağını Van’dan tüm dünyaya haykırıyoruz. 
Vatan için hayatını ortaya koyan kahraman 
şehitlerimize, tüm masumiyetiyle rahmeti 

Rahman’a kavuşan vatandaşları-
mıza Allah'tan Rahmet, aileleri-
ne ve sevenlerine başsağlığı dili-
yorum. Yaralı kardeşlerimize ise 
Rabbimizin Şafi sıfatıyla acil şifa-
lar diliyorum" şeklinde konuştu.

Van'da 1000 STK'nın katılımı ile 
yapılan programa Genel Başka-
nımız Metin Memiş'le birlikte 
Genel Başkan Yardımcılarımız 
Kemal Çırak, Himmet Bayar, İd-
ris Baykan ve Abdülaziz Aslan da 
katıldı. 

Hep Birlikte Teröre ve 
İhanete Karşı 

Ayaktayız! 
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Gene ezber bozdun Türkiyem.
Gene darbecileri, darbeseverleri, cuntacıları bozguna 

uğrattın. Hem de senden hiç beklemedikleri bir zamanda 
ve de senden hiç beklemekdikleri bir biçimde. 

15 Temmuz 2016 gecesinde çoluk-çocuk demeden 
döküldün sokaklara. Silahlara karşı durdun, tanklara si-
per oldun. Ve kimsenin beklemediği bir şekilde düzenle-
rini bozdun. 

Büyüksün Türkiyem hem de çok. 
Eminim ki sen bile bunu tahmin etmiyordun. Bekle-

miyordun böylesine şanlı bir duruş. Böylesine kahraman-
ca bir duruş. Ama oldu işte, oluyormuş, tarih yazdın Tür-
kiyem, tarih seni yazdı Türkiyem. 

Bütün dünya tarihine büyük bir şerh koydun Tür-
kiyem. İnsanlık tarihe büyük bir destan nasıl yazılır onu 
gösterdin. 

Hani sivil itaatsizlik diye pazarladıkları sahte kahra-
manlar var ya, hepsini bir çırpıda tarihe gömdün, bundan 
sonra insanlık tarihinde en büyük sivil itaatsizlik örneğini 
gösterdin.

Darbeciler TRT'den kendilerince sokağa çıkma yasa-
ğı ilan eder etmez, Ankara sokaklarına koştun. Milletin 
meclisine ve diğer tüm yerlere. 

En barbarların karşısında en insancıl, en masum, en 
sivil, en gerçekçi, en sahih, en samimi duruşu gösterdin.

Bunun için çok korktular Türkiyem, bunun için daha 
ileri gitmeye cesaret edemediler ve sen böyle güzel dur-
dukça cesaret edemeyecekler. 

Evinde oturanlar seni anlayamaz Türkiyem. Boşver 
sen onları. Uğraşma o geviş getiren kraliçenin soytarıla-
rıyla. Onları iknaya da uğraşma. Bir bilseler biz onları da 
ne büyük bir felaketten kurtardık. 

Darbenin karşısında çok güzel bir birlik göterdin Tür-
kiyem.

Daim olsun inşallah.
Birliğimiz bozulmasın, dirliğimiz bozulmasın.
Huzurumuz bozulmasın.
Böyle çok daha güzelsin Türkiyem. 
Gözlerimizin önünde acımadan ateş ettiler, tankları 

üzerimize sürdüler, milletin savaş uçaklarını alçak uçuşlar-
la tepemizden uçurup çocuklarımıza uykuyu zehir ettiler, 
o yüksek sesten evlerimizin camları zangır zangır titredi. 
Acımadılar sıktılar, Boğaziçi Köprüsünde, Kızılayda, Ge-
nel Kurmayda, Beştepe'de...

Ama meydanları boşaltamadılar. Korkutamadılar seni 
Türkiyem. 

Hatta daha da doldu sokaklar. Hatice Teyzeler yanla-
rında torunlarını da getirdiler. Mahalleliler indi sokaklara, 
caddelere koştu şanlı bayrağımızı eline alan. 

İnan bunu hiç hesap edemediler Türkiyem.
Daha önceki darbeler gibi olur sandılar. Onlara öğre-

tilen Türk milletinin askerden çok korktuğuydu, darbeden 
çok korktuğuydu, hemen sesini kısardı, korkardı, güçlüden 
yana olurdu. Olmadı işte olmadı. 

Haklıdan yana oldu Türkiyem. Haktan yana oldu 
Türkiyem. Özgürlüğüne sahip çıktı ülkem, geleceğine sa-
hip çıktı. 

Allah bizi böyle daha çok sever Türkiyem. 
Selam olsun sana.

15 Temmuz'da 
Bir Destan Yazdın Türkiyem

Himmet BAYAR
Genel Başkan Yardımcısı

(Mali İşler)

Üyelerimize İndirimli 
Sigorta İmkanı

Memur-Sen ile Güvenal Sigor-
ta Acenteliği arasında imzalanan 
anlaşma sonucunda Memur-Sen 
üyelerine sunulan hizmetlere ye-
nileri eklendi. Memur-Sen üye-
lerinin ve birinci dereceden ya-
kınlarının başta Trafik ve Kasko 
sigortaları olmak üzere tüm sigor-
ta ihtiyaçlarını gidermeye dönük 
geçtiğimiz aylarda Memur-Sen ile 
Güvenal Sigorta arasında protokol 
imzalanmıştı. Memur-Sen üyele-
rine piyasadaki en uygun sigorta 
poliçelerini sunma garantisi ve-
ren anlaşmaya göre, hasar anın-
dan ikame araç tahsisine ve hasar 
ödemesine kadarki tüm süreçlerin 
güvenilir, şeffaf ve hızlı bir şekilde 
yürütülmesine olanak sağlanmıştı. 
Güvenal Sigorta tarafından oluştu-
rulan memursensigorta.com web 
portalı ve 0850 290 1010 çağrı 
merkezi üzerinden Memur-Sen 
üyeleri en uygun fiyat garantisiyle 
sadece birkaç adımda her türlü si-

gorta ihtiyacını karşılama imkanına 
kavuştu.

Güvenal Sigorta’nın 40 kişilik bir 
ekiple hizmet verdiği Memur-Sen 
üyeleri Kasko, Trafik, DASK, Konut, 
Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık gibi si-
gorta poliçelerinde %45’e varan 
indirim oranlarından yararlanabi-
liyor.

Memur-Sen ile Güvenal Sigorta 
arasında imzalanan protokole is-
tinaden üyelerin paylaştığı birkaç 
veri sonucunda Güvenal Sigorta, 
acenteliğini yaptığı 25 büyük sigor-
ta şirketinden teklifleri derledikten 
sonra %45’e varan indirim oranını 
da uygulayarak Memur-Sen üyele-
rine en cazip fiyatı sunuyor. Buna 
rağmen üyeler farklı acenteler 
üzerinden daha düşük fiyat teklifi 
aldığını belgelediği takdirde ara-
daki fark üyeye yine indirim olarak 
yansıtılıyor.

Memur-Sen Konfederasyonu 1 milyona yaklaşan 
üyesi ile birinci dereceden yakınlarının yararla-
nacağı memursensigorta.com web sitesi ile 0850 
290 1010 VİP çağrı merkezini kullanıma açtı.
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
hekimlerimizi temsil eden Türk Tabipler 
Birliği(TTB)’nin İtalya’da gerçekleşen dep-
reme gösterdiği hassasiyeti, ülkemizdeki 
terör saldırılarına karşı göstermediğini söy-
ledi. TTB’nin, depremle ilgili İtalya Tabipler 
Birliği’ne bir taziye mesajı gönderdiğini ha-
tırlatan Memiş, aynı hassasiyeti kendi ülke-
sindeki terör saldırıları için göstermemesinin 
düşündürücü olduğunu ifade etti.

 İsminde “Türk” kelimesi geçen bir sivil top-
lum örgütünün kendi ülkesinde yaşanan 
terör saldırılarına karşı ölü taklidi yapma-
sını ve bugüne kadar herhangi bir açıkla-
ma yapmamasını dehşet verici bulduğunu 
söyleyen Memiş, “TTB, ülkemizi her fır-
satta yurt dışındaki kuruluşlara şikayet 
etmektedir. Bunun son örneğini merkezi 
ABD’de bulunan İnsan Hakları İçin He-
kimler (PHR) isimli kuruluşa yaptığı şi-
kayetle gördük. Güvenlik güçlerimizin 
geçen aylarda Cizre, Nusaybin ve Sur’da 
hendeklerin kapatılması ve şehir gü-
venliklerinin alınması sürecinde canını 
ortaya koyduğuna hepimiz şahidiz. 

Sağlık çalışanlarımız da aynı şekilde 
o bölgede sağlık hizmeti sunma nok-
tasında kahramanca ve inanılmaz 
bir emekle görev yaptılar. Ancak, 
TTB gerçek dışı beyanatlarla ha-
zırladıkları raporları yurtdışına 
servis ederek adeta teröre arka 
çıktı. Ülkemizin PKK terörüne 
karşı gerçekleştirdiği operasyon-
ları bir katliam gibi göstermeye 
soyundu. Bu kuruluş mutlaka 
sorgulanmalıdır. Bunları yapan 
sorumlular mutlaka ortaya çı-
karılmalıdır” şeklinde konuştu. 
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Genel Başkanımız ve Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili Metin Memiş, Kazakistan'a 
gerçekleştirdiği seyahat kapsamında bir 
dizi ziyarette bulundu. Kazakistan'ın Çim-
kent Kenti'ndeki İhlas Vakfı Kur'an Kursu 
açılış törenine katılan Memiş daha sonra, 
Kazakistan Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri 
İbrahim Yılmaz ve TİKA Kazakistan Koordi-
natörü Ali İhsan Çağlar'dan Kazakistan'da 
yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
Kazakistan'da ziyaretlerde bulundu. Me-
miş, Kazakistan'ın Çimkent Kenti'ndeki 

İhlas Vakfı Kur'an Kursu açılışı törenine  
katıldı. Törene, Kazakistan Büyükelçiliği 
Din Müşaviri İbrahim Yılmaz, TİKA Kaza-
kistan Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Ka-
zakistan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Serik Oraz, İhlas Vakfı Başkanı Halilullah 
Majanov, iş adamları ve çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. Bu-
rada bir konuşma yapan Metin Memiş, 
Türkiye ve Kazakistan'ın dostluk ve daya-
nışma içinde hareket ettiklerine vurgu ya-
parak, 15 Temmuz kanlı darbe girişimin-
de Kazakistan’a, Türkiye'nin yanında yer 
aldığı için teşekkür etti.  

MEMİŞ'TEN BİR DİZİ ZİYARET
Kazakistan Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri 
İbrahim Yılmaz ve TİKA Kazakistan Koordi-
natörü Ali İhsan Çağlar ile de görüşen Me-
miş, Kazakistan’da yürütülen faaliyetler 
hakkında bilgi aldı, istişarelerde bulundu.

Açılış sonrası Memiş, Çimkent’e bağlı Sa-
ragas ilçesindeki Cennet-i Firdevs Vakfı'nı 
ziyaret ederek, Kur'an kursu, sosyal alan-
lar ve yapımı devam eden tesisler hakkın-
da bilgi aldı.
Daha sonra Kazakistan'da yayın faaliyetle-
rini sürdüren Ruhani Kazina Gazetesi'nin 
Baş Editörü Nurlan Mansurov ile görüşen 
Memiş, gazetenin faaliyetleri hakkında 
bilgi aldı.

Memiş, Çimkent iline bağlı, Türkistan ilçe-
sinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Med-
resesi ve 2015 yılında Türkiye Cumhuriye-
ti tarafından yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi 
Camii'ni de ziyaret etti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başkan Ve-
kili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş'e, Memur-Sen Dış İlişkiler Uzmanı 
Uğur Müftüoğlu eşlik ettik.

Genel Başkanımız Memiş'ten 
Kazakistan'da Ziyaretler 
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Genel Başkanımız Metin Memiş, ülke-
mizde yaşanan sıkıntıların ve küresel 
güçlerin ülkemize yönelik saldırılarının, 
Büyük Türkiye olmamızın bedeli oldu-
ğunu söyledi. 

Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesin-
den rahatsız olanların boş durma-
dığını söyleyen Genel Başkanımız 
Memiş, “Büyük olmanın bedeli var, 
bu bedeli dün olduğu gibi bugün 
de ödüyoruz” şeklinde konuştu.  
 
Genel Başkanımız Memiş, Düzce ve 
Sakarya şubelerimizin düzenlediği İl Di-

van Toplantılarına katıldı, bazı ziyaret-
lerde bulundu.

BÜYÜK OLMANIN BEDELİNİ 
ÖDETMEK İSTİYORLAR
İl Divan toplantılarında konuşan Me-
miş, gündeme yönelik değerlendirme-
lerde bulundu. Büyük Türkiye ideali için 
Sağlık-Sen’in 250 bine yakın üyesiyle 
çalıştığını söyledi. Memiş, “Yaşananlar 
ve yaşadıklarımız Büyük Türkiye’nin, 
güçlü Türkiye’nin, dünyada söz sahibi 
Türkiye’nin doğum sancılarıdır. 

Az gelişmişlikten orta gelişmişliğe, orta 
gelişmişlikten yüksek gelişmişliğe geçi-

şin küresel güçlerde, 
emperyalist ülkelerde 
verdiği rahatsızlığın, 
tedirginliğin sancıla-
rıdır. Büyük olmanın 
bedeli var, bu bedeli 
dün oluğu gibi bugün 
de ödüyoruz.” dedi. 
 
Düzce ve Sakarya 
şubelerimiz tarafın-
dan düzenlenen il 
divan toplantılarına 
Genel Başkanımız 
Metin Memiş’le bir-
likte Genel Başkan 
Yardımcımız Abdülaziz 
Aziz Aslan da katıldı. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın, Zigetvar Kalesi alınırken hasta 
yatağında söylediği sağlığın değerine dikkat çeken; “Halk içinde 
muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi.” sözünü hepimiz biliriz.

Sağlığın hayatımızda, politikalarımızda, iş dünyamızda 
doldurulamaz bir karşılığı var iken, ne yazık ki sunulan hizmetin 
paha biçilen değeri çok yetersiz ve değersizdir. Sağlığın en büyük 
finansörü olan ve fiyatlandırma konusunda Maliye Bakanlığı ile 
birlikte belirleyici olan SGK tarafından yönetilen Sağlık Uygula-
ma Tebliğinde, ne yazık ki yıllardır kayda değer bir değişiklik ya-
pılmadığından, sağlık hizmeti hak ettiği değeri görememektedir.

Maliye Bakanlığı ve SGK, her ne kadar; “Biz global bütçeye 
geçtik, artık kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet üretim 
bedellerini SUT fiyatları üzerinden değil, bu bütçe üzerinden 
ödüyoruz.” dese de, ne yazık ki durum hiç de öyle değildir. Evet, 
artık Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ve bazı üniversite 
hastanelerine her yıl, pazarlıklarla belirlenen global bütçe üzerin-
den ödeme yapılmaktadır. Ancak, gerek bu pazarlıklarda kullanı-
lan argümanlarda, gerekse de hastanelere gönderilen paralarda, 
SUT fiyatlarına göre elde edilen toplam cirolar temel ölçüttür.

SUT fiyatlarının artmamasının en büyük mağduru da sağlık 
çalışanlarıdır. Ne yazık ki, sağlık çalışanlarının en büyük sıkıntısı 
olan adaletsiz döner sermaye sisteminde temel belirleyici 12 yıldır 
artmayan, SUT fiyatlarına göre hesaplanan hizmet üretim ciro-
sudur. Yani, hastaneler döner sermayelerini, 12 yıldır nerdeyse hiç 
değişmeyen fiyatlandırmaya göre dağıtmaktalar.

Aracınızı bir test firmasına götürseniz,10 dakikalık muaye-
neden sonra sizden 150 TL ücret isterler. Bu ücreti esas aldığımız-
da sağlığınızı, hayatınızı emanet ettiğiniz doktora, sağlık çalışa-
nına muayene olmanın karşılığı sizce ne kadar?

Sizce, SUT fiyatlarına göre sağlığınıza verilen değer kaç TL? 
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 2B 14. Sıra Normal Poliklinik 
Muayenesi Ücreti: 26,14 TL. Evet, aracınız 150 TL’ye muayene 
oluyor, siz 26,14 TL’ye muayene oluyorsunuz. 

Elbette ki, bu fiyatlandırma ile kaçınılmaz sonuç hepimizin 
malumu. Özelikle son üç yıldır, sağlık çalışanlarının döner ser-
mayelerinin düştüğüne, neredeyse tüm sağlık çalışanlarının sabit 
ek ödemeye mahkum bırakıldığına, bunun yanında hastanelerin 
ortalama borçluluk sürelerinin 150 günlere ulaştığına hepimiz 
şahidiz.

Peki çözüm ne? Sağlıkta uluslararası saygınlığımızın, sağ-
lıkta dönüşümün, sağlığın finansal sürdürülebilirliğinin, sağlık 
çalışanlarının motivasyonunun tekrar sağlanabilmesi için acilen 
şu önlemler alınmalıdır:

- SUT fiyatları acilen artırılmalıdır.

- Hazine hissesi %1 olarak ödenmeli ve dağıtılacak döner ser-
maye hesabında da bu şekilde hesap edilmelidir.

- Artık olmayan bir kurum olan SHÇEK’in, vergisi de kal-
dırılmalıdır.

- Merkez payı, %5’ten %1’e düşürülmelidir.

- Sabit ek ödemelerden dolayı dağıtılabilir tutarın üzerine çı-
kan tutarlar, dağıtılabilir tutar hesabında dikkate alınmamalıdır.

- Sözleşmeliden kadroya geçen personelin maaşları, döner 
sermaye bütçesinden ödenmemelidir.

- Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ek ödemeler 
genel bütçeden ödenmeli ve gelir vergisinden muaf tutulmalıdır.

- Nöbet, fazla mesai, yolluk, mahkeme harcı, stajyer maaşla-
rı, mesleki mali sorumluluk sigortası gibi giderler, genel bütçeden 
ödenmelidir.

- Şehir hastanelerinin maliyetleri büyük ölçüde yıllara yayıl-
mış bir şekilde döner sermaye bütçesine, altından kalkılması zor 
bir yük getirecektir. Bu hastanelere, ek bütçe desteği sağlanma-
lıdır.

- Büyük onarım, büyük yatırım ve altyapı maliyetleri genel 
bütçeden karşılanmalıdır.

Bu önlemlerin hayata geçmesi, sağlıkta dönüşümde ikinci dö-
nemin başarısı ve sağlık çalışanlarının tekrar mutlu edilebilmesi 
için şarttır.

Sağlığın Değeri Kaç Lira?

Mustafa ÖRNEK
Genel Başkan Yardımcısı
(Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

Genel Başkanımız Metin Memiş, ülke

Memiş: Büyük 
Türkiye Olmanın 

Bedelini Ödetmeye 
Çalışıyorlar

Genel Başkanımız Düzce programı kapsamında, Düzce Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı, ve Düzce Üniversi-
tesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti.  

Genel Başkanımız Memiş, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen sağlık 
yöneticileri ve temsilcilerimizle sorunların tartışıldığı, çözüm öneri-
lerinin dile getirildiği toplantılara da katıldı.
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Genel Başkanımız Metin Memiş, ehliyet 
için rapor vermediği gerekçesiyle, hastası 
tarafından ayağından ve karnından bıçak-
lanan Aile Hekimi Doktor Fikret Öztürk’le 
telefonla görüşerek geçmiş olsun dilekleri-

ni iletti. Sendikamız Sakarya Şube Başkanı 
Abdullah Sönmez de şube yönetim kuru-
luyla, aynı zamanda üyemiz de olan Dr. 
Fikret Öztürk’ü sendikamız adına ziyaret 
etti. Genel Başkanımız Memiş, sağlıkta şid-

detin önlenmesinin öncelikli konulardan 
olması gerektiğinin her geçen gün yeni ge-
rekçeleri ile yüzleşmek istemediğimizi de 
belirterek, “Sürekli dile getiriyoruz. Şidde-
tin önlenmesine yönelik kalıcı ve caydırıcı 
önlemler alınmalı. Şiddetin önlenmesine 
yönelik toplumsal bir duyarlılık gösteril-
meli ve işbirliği içinde olunmalı. Zor şartlar 
altında görev yapan sağlık çalışanlarının 
bir de şiddet endişesiyle çalışmaları, mo-
tivasyonlarını da olumsuz etkiliyor” şeklin-
de konuştu. 

Sağlık-Sen olarak sağlıkta şiddetin önlen-
mesi için birçok çalışma yaptığımızı, çalış-
taylar düzenleyip, TBMM’deki yasa çalış-
malarına da katıldığımız hatırlatan Memiş, 
“Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar, 
mutlaka tutuklu yargılanmalı. Ayrıca şid-
det uygulayan kişilerin 6 ay süreyle sağlık 
harcamaları SGK tarafından karşılanma-
malı. Vatandaş, kendi cebinden bunu har-
camalı” dedi.

Sağlıkta Şiddet Acilen Önlenmeli 

Sağlık Bakanlığı’nın, Türkiye Kamu Hastane-
leri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Gö-
revli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete’de ya-
yınlandı. 

Yönetmelik değişikliği ile, başta hocalar olmak 
üzere özellikli tıbbi işlemleri yapan hekimlere 
ilişkin düzenlemeler, tanımlamalarda bazı deği-
şiklikler ve baş asistanların katsayılarında değişik-
liğe gidildi. Değişikliklerin bu hali ile çalışanların 
beklentilerini karşılamadığı ve kapsayıcı olmadığı 
görülmektedir. Sağlık-Sen olarak, başta toplu söz-
leşme masası olmak üzere yaptığımız görüşmeler 
ve sendikal mecralarda döner sermaye sisteminin 
adaletsizliğini vurgulayarak, sağlık çalışanlarının 
yıllardır aynı ek ödeme tutarlarına mahkum bırakıldığını dile ge-
tirdik. Bu konuda geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı ve müsteşa-
rın yaptığı açıklamalar sağlık çalışanlarında bir beklenti oluştur-
muş ancak yapılan bu değişiklik beklentiyi karşılamadı. 
 

Sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri zaman içerisinde 
erimiş, çalışanlar sabitin üzerinde döner sermaye alamaz hale 
gelmişlerdir. Dağıtılabilir döner sermaye gelirlerinin artırılması 
suretiyle bu hususa çözüm bulunması beklenirken yönetmelikte 
yapılan değişikliklerde hala bu konuda adım atılmış değildir.

Döner Sermaye 
Yönetmelik Değişikliği Yetersizdir! 



20 KASIM 2016

İzmir 2’nolu 
Şubemizin Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı

Genel Başkanımız Memiş, İzmir 2 No’lu Şu-

gündeme ve sağlık çalışanlarının sorunlarına 
yönelik değerlendirmede bulunan Memiş, 

adına sendikacılık yapan bir anlayışın gereği, 
15 Temmuz Darbesinde de millet iradesine 

-
miş, aynı kararlılığı sürdürmeye devam ede-

BİZ AYRIŞTIRMAK İSTEYENLERE 
ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ
15 Temmuz’da esas olanın darbeye karşı 
gösterilen duruş olduğunu söyleyen Memiş, 
“Demokrasimizi ve millet iradesini korumak 
için 15 Temmuz’da tanklara, helikopter mer-
milerine, uçak bombalarına karşı koyduk. 
Darbeye karşı başarılı olduk, şimdi sıra dar-
becilerle mücadelede. FETÖ’ye mensup ve 
destek olanlar, terörle mücadele kapsamın-

Bu mücadele sürerken, isabetli kararlar ve-
rilmeli, FETÖ tüm kamu birimlerinden temiz-
lenmelidir.” şeklinde konuştu.

YIPRANMA PAYI TÜM SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINI KAPSAMALI
Terörle ve darbecilerle mücadele ederken 

-
leyen Genel Başkanımız Memiş, Sağlık Baka-

de yıpranma payı olduğunu söyledi. Bakan 

Akdağ’ın da bu konuda aynı düşüncede ol-
-

mede Sağlık Bakanımız Recep Akdağ, ‘Ben 

-
deleyi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Sağ-
lık çalışanlarının diğer bir sorununun döner 
sermaye adaletsizliği olduğunu vurgulayan 
Memiş, “Yeni ve adaletli performans sistemi 

-
ni almalıdır. Bu konudaki mücadelemizi de 

yanı sıra vekil ebe hemşireler, kamu dışı aile 
sağlığı merkezi çalışanları ve 4/B’liler de kad-
roya alınmalıdır.” Şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR: HER ZAMAN 
ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLDUK
İzmir 2 No’lu Şubemizin Başkanı Ekrem Öz-
demir de konuşmasında, sadece sağlık ça-

geleceğini dert edindiklerini, bu yönde çalış-
-

rının çözümünde kararlı bir tavır sergiledik-

lerini de söyleyen Özdemir, görevde olduğu 

sürede İzmir’in her yerindeki sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanlarını ziyaret ederek sorunları-

birlikte Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çı-
rak ile birlikte İzmir 1 No’lu Şube Başkanımız 
Özgür Yıldırım, İzmir Üniversite Şube Baş-
kanımız Ertan Kara, İstanbul 1 No’lu Şube 
Başkanımız Durali Baki, Ankara 6 No’lu Şube 
Başkanımız Umut Gümüşay, Aydın Şube 
Başkanımız Abdulbaki Karaer, Muğla Şube 
Başkanımız Yusuf Dural, Kütahya Şube Baş-
kanımız Yücel Akgün, Balıkesir Şube Başka-

Başkanımız Mustafa Irgat ve Eskişehir Şube 

Genel Başkanımız Memiş, İzmir 2 No’lu Şubemizin 1. 
-

radaki konuşmasında gündeme ve sağlık çalışanlarının 
sorunlarına yönelik değerlendirmede bulunan Me-

adına sendikacılık yapan bir anlayışın gereği, 15 
Temmuz Darbesinde de millet iradesine sahip 

da Seher Akbulut, Ahmet Balıkçı, Vedat Can, Yakup Murat Akkuş, Adnan Demirbaş ve 
Vakkas Kara’dan oluştu. 
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Genel Başkanımız Metin Memiş, Sivas şu-
bemiz tarafından düzenlenen İl Divan ve 
Eğitim Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda katılımcılara hitap eden Genel 
Başkanımız, “Milletimiz dünyanın en alçak 
darbe ve işgal projelerine karşı her türlü 
bedeli ödemeye hazır olduğunu gösterdi. 
Milli iradenin bileğinin bükülemeyeceğini 
tüm dünya gördü. Milletimiz emperyalizm-
le mücadele eden tüm halklara, milletlere 
rol model oldu.” dedi.

243 ŞEHİT TÜM İSLAM 
COĞRAFYASININ ŞEHİDİDİR
Vatan nöbeti için sokaklara dökülenlerin, 
şehit ve gazi olanların sadece Türkiye’nin 

değil dünyadaki tüm 
mazlumların şehi-
di ve gazisi olduğunu 
söyleyen Genel Baş-
kanımız, “243 şehit 
Anadolu’nun düş-
mesine, mazlumların 
dünyadaki tek sesi 
Türkiye’nin sesinin kı-
sılmasına izin verdi. 
Allah rahmet etsin. 
Bizlerde şehitlerimizle, 
gazilerimizle birlikte 
omuz omuza alanlar-
daydık, karanlığın için-
den aydınlık çıkarmak 
için mücadele verdik.” 

dedi.

YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ, 
YENİ ANAYASA İLE 
YÜKSELTECEĞİZ
15 Temmuz ihanet sürecinden 
sonra Yeni Anayasa’ya ihtiyacın 
daha da arttığını söyleyen Me-
miş, “Memur-Sen olarak, AK 
Parti, CHP ve MHP’nin birlikte 
mini anayasa yapma girişimle-
rini, görüşmelerini önemsiyo-
ruz. Mutlaka anti-demokratik 
82 anayasasında yapılacak her 
demokratik değişiklik, özgürlük-
ten yana her değişim toplumun 

faydasınadır. Memur-Sen olarak, yeniden 
Büyük Türkiye’nin mini anayasa değişikli-
ğiyle kurulamayacağını, gerçekleştirileme-
yeceğini düşünüyoruz. Bu anlayışla,  millet 
iradesiyle, milletin demokratik kalemiyle 
yazılacak, yine milletin kararıyla yürürlü-
ğe girecek demokratik, özgürlükçü ve sivil 
bir yeni anayasanın hayata geçirilmesini 
istiyoruz. Bu noktada sadece elimizi değil 
gövdemizi taşı altına koymaya hazırız. Yeni 
Anayasa darbelerin izinin tüm mevzuatlar-
dan silinmesinin miladı olacak, darbeler 
gibi izleri de tarihin çöplüğünde yerini almış 
olacaktır.” dedi.

Sivas şube başkanlığımız tarafından düzen-
lenen programa Genel Başkanımız Metin 
Memiş ile birlikte Genel Başkan Yardım-
cılarımız Kemal Çırak ve Himmet Bayar da 
katıldı.

Ülkemiz İçin Her Türlü Bedeli 
Ödemeye Hazır Olduğumuzu 

Gösterdik 
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Genel Başkanımız Metin Memiş, Kayseri 
Şubemizin yeni hizmet binasının açılışı ve il 
divan toplantısı ile Denizli ve Uşak şubeleri-
mizin divan toplantılarına katıldı.

Kayseri şubemizin yeni hizmet binasının açı-
lışında konuşan Memiş , ‘Eğer yaşadığınız 
ülkede yarın uyandığınızda neyle karşılaşa-
cağını bilmiyorsanız, aldığınız hiçbir özlük 
hakkının önemi yok' dediğimizi hatırlatarak, 
“Kim ne derse desin. Kimin ne dediğine bak-
madan milletimizin yanında olmaya, dün-
ya mazlumlarının yanında olmaya sonuna 
kadar devam edeceğiz. Oyunları bozmak 
için, bizi bizden ayırmak isteyenlere inat biz 
Türkiye'nin çimentosu olacağız. Türkiye'nin 
harcı olacağız” şeklinde konuştu.
 
Genel Başkanımız Memiş, “Sendika hizmet 
merkezlerimiz sadece sendikal faaliyetlerin 
değil, aynı zamanda bir inanç uğruna yaşama 
azmine sahip olursak o medeniyetin merkezi 
haline gelir, değerlerimizin inşa merkezle-
ri olur. Bu bilinçle hareket 
edersek Yeni Türkiye’nin 
sendikal ve sivil toplum aya-
ğında marka oluruz.” dedi. 
Sendikal faaliyetlerin dört 
duvar arasına sıkıştırılacak 
bir hareket olmadığını söy-
leyen Memiş, “Sağlık-Sen 
olarak her geçen gün büyü-
yor ve her geçen gün katılan 
yeni üyelerimizle büyük bir 
aile olmanın onurunu yaşı-
yoruz. Biz sendikacılığı dört 
duvar arasında gören anla-
yışı temsil etmiyoruz. Sağlık-

Sen üyelerinden aldığı güçle kamu işveren 
heyetleri ile sürekli irtibat halinde, sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına 
toplu sözleşme masalarında, kik toplantı-
larında çözüme kavuşması için mücadele 
ediyoruz. Birileri gibi laf sendikacılığı yapmı-
yoruz. Kültür ve medeniyetimizle harman-
lanmış özgün bir sendikacılık modeli tasar-
lıyoruz ve uyguluyoruz.” şeklinde konuştu.  

DENİZLİ ŞUBEMİZDE İL DİVAN 
COŞKUSU
Denizli Şubemizin İl Divan Toplantısı’nda 
sendikal anlayışımızın ülkemiz, İslam dünyası 
ve dünya mağdurlarından bağımsız olmadı-
ğını belirten Memiş, “Ne kadar kazanım elde 
edersek, edelim, bir sabah uyandığımızda 
darbeciler başarılı olmuşsa bunun bir anla-
mı yoktur. Ne kadar çok mali ve özlük hak-
ları elde edersek edelim, ülkemizde küresel 
güçler ve onların kuklaları hakim olmuşsa, 
ülkemize kaos hakim olmuşsa, demokrasimiz 
ve temel değerlerimiz askıya alınmışsa ka-

zanımların bir anlamı yoktur. Üyelerimiz ve 
kamu görevlileri için çalışırken, ülkemizin so-
runlarıyla da, dünya mağdurları ve mazlum-
larını da yanında oluyoruz. 15 Temmuz’da 
FETÖ’nün darbe girişimine de bu anlayışla 
karşı çıktık. Meydanlara indik, demokrasimi-
ze, irademize ve geleceğimize sahip çıktık. 
Ekmeğimize, emeğimize sahip çıktık” dedi.  

15 TEMMUZ GECESİNDE BU MİLLET 
İKİNCİ ÇANAKKALE DESTANI’NI 
YAZMIŞTIR
Uşak şubemiz tarafından düzenle-
nen İl Divan Toplantısı’nda konu-
şan Genel Başkanımız Metin Memiş,  
FETÖ’nün darbe girişimine de değindi, o 
gece helikopterden açılan ateş sonucu 50 
metre ile şehit olmayı kaçırdıklarını ifade 
ederek, “Helikopterden ateş açıldığında şe-
hitler, yaralılar vardı. Bir kadın dikkatimi çekti 
orada. Bir kadın, şehit olan ve üzerine Türk 
bayrağı örtülü olan kocasının yüzünü görmek 
için bayrağı yavaş yavaş kaldırdığında eşinin 
başını parçalanmış olarak gördü. Yüzünün 
çok az bir kısmı sağlamdı. Sakalından öptü 
ve dimdik bir şekilde tekrar ayağa kalkarak o 

tankın önüne geçti. Hiç-
bir taşkınlık göstermeden 
o tankın önüne geçti. 15 
Temmuz gecesinde bu 
millet ikinci Çanakkale 
Destanı’nı yazmıştır. Biz 
Çanakkale Destanı’nı din-
leyerek büyüyen bir nesi-
liz. Ama o gece Çanakkale 
kahramanlarını da, Nene 
Hatunları da hep beraber 
gördük. Milletimizin des-
teği sayesinde işgalci güç-
lere dersini vermiş olduk” 
şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 
Çimentosu 

Olacağız! Kayseri Şubemizin yeni hizmet binamızın açılış programı ve il divan toplantısına Genel 
Başkanımız Metin Memiş’le birlikte Genel Başkan Yardımcımız Himmet Bayar’ın yanı sıra, 
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Adana Şube Başkanımız Recep Kurum, 
Sivas Şube Başkanımız Efe Zileli, Nevşehir Şube Başkanımız Hakan Gündüzpolat, Tokat 
Şube Başkanımız Suat Mantar, Osmaniye Şube Başkanımız Muhittin Çenet ve Konya Şube 
Başkanımız Zeynel Abidin Uysal katıldı.

Denizli İl Divan Toplantısı’na, Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak ve Himmet Bayar’ın yanı sıra Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit 
Özkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü Arpacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denizli Genel Sekreteri Uzm. Dr. Berna Öztürk, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Veli Kılınçarslan, 
Isparta Şube Başkanımız Erdal Demiralay, Muğlu Şube Başkanımız Yusuf Dural ve Aydın Şube Başkanımız Baki Karaer de katıldı.

Uşak İl Divan Toplantısı'na Genel Başkanımız Metin Memiş’in yanı sıra Uşak 
Milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Kemal Çırak ve Himmet Bayar, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti 
İl Başkanı Servet Kuş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Sağlık-Sen 
Uşak Şube Başkanımız Muhammet Ali Aloğlu ve sendika üyeleri katıldı.
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Genel Başkan Yardımcılarımız, şubelerimizin düzen-
lediği programlarda teşkilatımızla buluştu. Genel 
Başkan Vekilimiz İdris Baykan ile Genel Başkan Yar-
dımcımız Abdülaziz Aslan Ankara 2 No’lu Şubemizin 
Antalya’daki Divan Toplantısı’na, Genel Başkan Yar-
dımcılarımız İdris Baykan ile Mustafa Örnek Erzurum 
Şubemizin Sağlık Bakanlığına Devredilen Hastanele-
rin Sorunları toplantısına, Genel Başkan Yardımcı-
mız Kemal Çırak İzmir 2 No’lu Şubemizin Temsilciler 
Toplantısı’na, Genel Başkan Yardımcımız Himmet 
Bayar da Uşak Şubemizin Divan Toplantısı’na katıla-
rak konuşma yaptı.

DURMUŞ VE ASLAN ANKARA 2 NO’LU 
ŞUBEMİZİN PROGRAMINA KATILDI

Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş ve Genel 
Başkan Yardımcımız Abdülaziz Aslan, Ankara 2. 
No’lu şubemizin Divan Toplantısı’na katıldı.
Katılımcılara hitap eden Genel Başkan Vekilimiz 
Semih Durmuş, “Türkiye’nin daha güçlü ve büyük bir 
ülke olabilmek için yaptığı milyar dolarlık yatırımlar, 
Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen 
şer güçler tarafından engellenmek isteniyor. İşte bu 
sebeple 15 Temmuz Darbe Girişimi planlanmıştır. 
Fakat hesap edemedikleri milletin iradesine sahip 
çıkma ve canını ortaya koyarak savunma refleksi, bu 
şer güçlere galip gelmiş ve emellerine ulaşmasına 
engel olmuştur.” dedi.  Durmuş, “Sağlık Bakanlığı’nın 
en önemli projelerinden biri sağlık turizminin 
geliştirilmesi ve bu sektörün daha işlevsel metotların 
uygulandığı bir alana dönüştürülmesidir." dedi.

SENDİKACILIK HAREKETİNE YENİ BİR 
ANLAYIŞ GETİRİYORUZ

Genel Başkan Yardımcımız Abdülaziz Aslan ise 
konuşmasında sorunlardan beslenen değil sorunları 
çözen bir sendika anlayışı ile hareket ettiğimizi 
söyledi. Sağlık çalışanlarının daha iyi bir yaşam 
standardına kavuşması için çalıştığımızı vurgulayan 

Aslan, “Sağlık-Sen olarak 81 ilde tüm teşkilatımızla 
sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda çalışması ve 
refah seviyesinin yükselmesi için çalışıyoruz. Toplu 
Sözleşme masasına taşıdığımız talepleri kazanıma 
dönüştürerek çalışanların sorunlarını çözüyoruz. Bu 
anlayış ile kadim medeniyetimizin bizlere yüklediği 
misyonun gereğini yapıyor, sendikacılık hareketine 
yeni bir anlayış getiriyoruz.” dedi.

BAYKAN VE ÖRNEK ERZURUM’DAYDI
Erzurum Şubemiz tarafından 4 Kasım 2016 Cuma 
günü, Sağlık Bakanlığı’na devredilen hastanelerin 
sorunlarına yönelik de bir toplantı düzenlendi. 
Genel Başkan Yardımcılarımız İdris Baykan ve 
Mustafa Örnek’in katıldığı toplantıda, mevcut 
sorunlar, çözüm önerileri ele alındı.

Baykan, sorunlardan beslenen değil, sorunları çöz-
meye odaklı bir anlayışla sendikacılık yaptığımızı 
belirterek, “Sağlık-Sen olarak kangren olmuş birçok 
sorunu çözdük. Sorunlardan beslenmek yerine, so-
runları dile getirdik, çözüm önerilerini sunduk. Bunu 
yaparken ülke meselelerine duyarsız kalmadık. Maz-
lumların mağdurların feryatlarına kayıtsız kalmadık. 
Her sese kulak verdik, uzatılan her eli tuttuk. Ülke-
mizde Memur-Sen’e, coğrafyamızda da ülkemize 
karşı gösterilen teveccühe hakkıyla karşılık verdik” 
dedi. 

Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek de, sağ-
lık çalışanlarının birçok sorununu çözdüğümüzü, bu 
konuda çok sayıda çalıştay yaptığımızı ifade etti. Ça-
lıştaylardan çıkan sonuçları, sorunların çözümü için 
ilgili kurumlara ve yöneticilere taşıdığımızı belirten 
Örnek, askeri hastanelerin devriyle yaşanan sıkıntı-
ların çözümü için de gerekli çalışmaları yapacağımızı 
kaydetti. Yapılan istişare toplantısında ayrıca sendi-
kal haklar ve kazanımlar hakkında sunum yapılarak 
katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

ÇIRAK: SORUNLARDAN BESLENMEK 
YERİNE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ 

İzmir 2 No’lu Şubemizin ilçe ve işyeri temsilciler top-
lantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Yar-
dımcımız Kemal Çırak katıldı.

Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak toplantıda 
yaptığı konuşmada Sağlık-Sen olarak bugüne kadar 
çözülemez denilen pek çok sorunu çözdüklerini ifa-
de ederek var olan sorunlardan değil, onları çözme-
ye yönelik bir sendikal anlayış taşıdıklarını ifade etti.

Bunları yaparken ülke meselelerine de kayıtsız kal-
madıklarını belirten Çırak, Türkiye içinde ve dışın-
da nerede bir mazlum varsa orada Memur-Sen ve 
Sağlık-Sen teşkilatının yardım eli olduğunu kaydetti.

DEĞERLERİMİZİN IŞIĞIYLA 
SENDİKACILIK YAPIYORUZ

Genel Başkan Yardımcımız Himmet Bayar, Uşak İl 
Divan Toplantısı'nda konuştu. Bayar, ücret boyutu-
na hapsetmeden sendikacılık yaptığımızı, medeni-
yet değerlerimizin ışığı doğrultusunda hem sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanları için, hem de ülkemiz 
ve milletimiz için sendikacılık yaptığımızı söyledi. 
Sağlık-Sen olarak, 2015 yılında 211 bin 648 olan üye 
sayımızı bu yıl 233 bin 711’e çıkardığımızı söyleyen 
Bayar, “Bu büyümeyi teşkilatlarımızın, temsilcileri-
mizin ve üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla Genel 
Merkez olarak bizim elde ettiğimiz kazanımlar sonu-
cu sağladık. Kazanımlarımıza sahip çıkarak bunu sağ-
lık ve sosyal hizmet çalışanlarına anlatmalıyız. Alın 
terimizden başkalarının beslenmesine izin vermeye-
lim. Bu başarıda emeği geçen teşkilat mensubu tüm 
arkadaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyorum." 
şeklinde konuştu.

Teşkilat Programlarımızı 
Gerçekleştirdik
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Sendikamız tarafından 
düzenlenen ‘Sağlıklı 

Toplum, Sağlıklı Gelecek’ 
sempozyumu, Sağlık Bakanı 

Prof. Dr. Recep Akdağ’ın 
da katılımı ile Ankara’da 

yapıldı. Sempozyumun 
açılışında konuşan Genel 

Başkanımız Metin Memiş, 
Sağlık-Sen olarak Halk Sağlığı 

Günleri’nde, her yıl bir 
konuyu detaylı şekilde ele 

alarak farkındalık oluşturmayı 
hedeflediğimizi söyledi. 

Sağlıklı Toplum, Sağlıklı                               Öncülük Etmek İstiyoruz

Sağlığın tıbbi bir süreç olduğu kadar sosyal 
bir süreç olduğunu da söyleyen Memiş, 
“Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
bireyin sağlığını içinde yaşadığı çevrede 
koruyan sistemler inşa etmek kaçınılmaz 
bir ihtiyaç olarak kendisini hissettiriyor. Bu 
yüzden, sağlığı sosyal dinamiklerden ba-
ğımsız düşünmüyoruz. Yaşam boyu sağlık 
mücadelesinin temel hedeflerine ve stra-
tejilerine baktığımızda, ekonomik, sosyal 
ve siyasal tabanlı bütün politikaları doğru-
dan etkilediğini ya da etkilendiğini görüyo-
ruz.” Şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen olarak, ulusal ve küresel halk 
sağlığı mücadelesinin aktif bir paydaşı ol-
manın gereğine inandığımızı ifade eden 
Genel Başkanımız Memiş, bu konuda ken-
dimizi sorumlu hissettiğimizi kaydetti. 

HEDEFLERİMİZ İÇİN SASAM 
ENSTİTÜSÜ’NÜ KURDUK
Bu hedeflere hizmet etmesi amacıyla 
2014 yılında SASAM Enstitüsü’nü kurdu-
ğumuzu belirten Memiş, “Sağlık ve sosyal 
hizmet politikaları başta olmak üzere sos-
yal politikanın bütün alanlarında bilimsel 
faaliyetler yürütmek, toplumsal gelişimi 
teşvik edici çalışmalar gerçekleştirmek 
gibi amaçlar doğrultusunda kısa zaman 
diliminde önemli çalışmalar ortaya koy-
duk. Geçen yıl Halk Sağlığı Günlerinin ana 

teması olarak seçtiğimiz sağlık okuryazar-
lığı konusunda da Türkiye’de yapılan ilk bi-
limsel araştırmayı gerçekleştirdik. 23 ilde 
yaklaşık 5 bin kişi ile önemli bir çalışmaya 
imza attık. Sağlık Okur Yazarlığı konulu pa-
nelimizde de araştırmamıza ait sonuçları 
katılımcılarla paylaştık.” Dedi.

SİYASET KURUMU ÖNCÜLÜK 
YAPMALI
Memiş, bireysel, sektörel ve toplumsal dü-
zeyde halk sağlığını önceleyen bir sosyali-
zasyon hedefleniyor ise, bu hedefe siyaset 
kurumunun liderlik etmesi, halka dönük 
mesajlar boyutuyla sağlığı siyaset üstü bir 
konu olarak gündemine alması gerektiğini 
ifade etti. 

Sağlık Bakanlığı’nın aile sağlığı ve toplum 
sağlığı hizmetlerini halkımız için etkin, 
ulaşılabilir ve tercih edilebilir noktaya taşı-
manın yollarını araması gerektiğini de dile 
getiren Genel Başkanımız Memiş, “Aile ve 
toplum sağlığı hizmetlerini yürüten sağlık 
profesyonellerini, halkımızın sağlık bilinci-
ni biçimlendirecek sosyalizasyon ajanları 
olarak güçlendirmek gerektiğine inanıyo-
ruz.” Şeklinde konuştu. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EN ZOR 
ŞARTLARDA BİLE GÖREVİNİ 
AKSATMIYOR
Genel Başkanımız konuşmasında sağlık 
çalışanlarının zor şartlarda bile görevinin 

Halk Sağlığı Günleri

SASAM ENSTİTÜSÜ
Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü
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başında olduğunu, sağlık hizmetinin su-
nulmasında bir aksamaya izin vermediğini 
ifade etti. 3 ay önce içimizde pusuya yatmış 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün asker kıyafetli 
hainlerinin, seçilmiş hükümete ve aslında 
aziz milletimizin iradesine darbe yapmaya 
kalktığını söyleyen Memiş, “Gözü dönmüş 
vatan hainleri, halkın üzerine kurşun yağ-
dırıp, meclis bombalayıp sayın Cumhur-
başkanımızın canına kast etme cüretine 
girdiler. 15 Temmuz gecesini kabusa çevir-
mek isteyen teröristlere karşı hep birlikte 
karşı koyduk. Memur-Sen olarak 1 milyon 
üyemiz ve aileleri ile o gece Türkiye’nin 
tüm şehirlerinde darbe kalkışmasının ilk 
dakikalarından itibaren sokaklara indik.” 
Dedi.

Gece gündüz demeden sağlık çalışanları 
olarak milletimizin sağlığına hizmet et-
tiğimizi de belirten Memiş, o kabus dolu 
gecede; başta Ankara ve İstanbul olmak 
üzere tüm Türkiye’de on binlerce sağlık ça-
lışanının görevi başında olduğunu, sadece 
mesaisi olanların değil, evlerinden koşup 
hastanelere gelen sağlık çalışanları oldu-
ğunu belirtti. 

ÜLKEMİZ ALEYHİNE ÇALIŞAN 
SENDİKA VE MESLEK 
ÖRGÜTLERİ VAR
Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hak-
ları İçin Hekimler adlı sivil toplum kuru-

luşunun, özellikle Türk Tabipleri Birliği’ne 
(TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası’na 
(SES) bağlı birkaç üyenin ifadelerine göre 
hazırladığı raporun gerçek dışı beyanlar-
la dolu olduğunu söyleyen Metin Memiş, 
“13 Ağustos 2016’da yayınlanan bu rapor, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
yaşanan güvenlik operasyonları sırasında 
verilen sağlık hizmetleri ile ilgili asılsız de-
ğerlendirmeleri içeriyor. Mesnetsiz iddia-
larla Türkiye’yi Avrupa’ya şikayete koşanla-
ra, sağlık hizmetleri sunumunda sanki bir 
acziyet yaşanıyormuş gibi algı yönetimine 
girenlere, TTB gibi SES gibi neye hizmet et-
tiği belli olmayan örgütlere meydanı bırak-
mayız” şeklinde konuştu. 

Sağlık-Sen olarak önemli ve tamamen ger-
çek bir rapor hazırladığımızı ve AB ülke-
leriyle STK’lara bu raporu gönderdiğimizi 
dile getiren Memiş, “Gerek operasyonların 
yapıldığı olağanüstü dönemlerde gerekse 
halihazırda sağlık tesislerine ulaşıma, evde 
bakım hizmetlerine kadar istisnasız sağlık 
hizmetleri sunumunda bir eksen kayması, 
bir sapma, bir acziyet, başarısızlık kesinlik-
le ve kesinlikle söz konusu değildir. Sağlık 
çalışanlarımız, canla başla bölge halkına 
7/24 hizmet etmektedir.” dedi.

Geçtiğimiz yıl, Sağlık Okur 
Yazarlığı temasının işlendiği 
sempozyum düzenlediğimizi 
hatırlatan Memiş, bu 
yıl da, ‘Sağlıklı Toplum, 
Sağlıklı Gelecek’ teması ile 
düzenlediğimiz sempozyum 
ile, ‘Sağlıklı Toplum ve Sağlıklı 
Gelecek’ hedeflerine öncülük 
etmenin yanı sıra, sağlık 
hizmetlerini, hem halkımız, 
hem biz sağlıkçılar için en 
nitelikli koşullara ulaştırmak 
istediğimizi ifade etti. 

Sağlıklı Toplum, Sağlıklı                               Öncülük Etmek İstiyoruz

»

Halk Sağlığı Günleri

SASAM ENSTİTÜSÜ
Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü
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Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü 
tarafından düzenlenen 
‘Sağlıklı Toplum, Sağlıklı 
Gelecek’ sempozyu-
mumuz Ankara’da 
yapılıyor. Sempoz-
yumun açılışına 
Sağlık Bakanı Prof. 
Dr. Recep Akdağ, 
TBMM Aile, Sağlık, 
Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Prof. 
Vural Kavuncu, Dünya Sağ-
lık Örgütü Türkiye Temsilcisi 
Dr. Pavel Ursu, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Ak 
Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdo-
ğan ve Leyla Şahin Usta, Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç 
Yılmaz, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. İrfan Şencan’ın yanı sıra çok sayı-
da bürokrat, akademisyen ve sağlık çalışanı 
katıldı. 

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ konuş-
masında, SASAM’ın kuruluşunun istişa-
resine kendisinin de katıldığını, dünyada 
örneğine az rastlanır, faydalı bir çalışma ol-
duğunu söyledi. SASAM’ın benzer örgütler 
için örnek bir çalışma modeli olduğunu söy-
leyen Bakan Akdağ, Türkiye’nin en önemli 
sağlık meselelerini ele almasının yapılan 
işin büyüklüğünü ortaya koyduğunu ifade 
etti.  SASAM’ın yöneticileri ve sempozyuma 
katılacak bilim insanlarına teşekkür eden 
Bakan Akdağ, yapılacak çalışmanın olumlu 
ve faydalı sonuçlar getireceğine olan inan-
cını dile getirdi. 

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişi-

mine de değinen Bakan Akdağ, bir gecelik 
mücadele ve bir aylık nöbetin ardından de-
mokrasi mücadelesinin kazanıldığını, mille-
timizin ne kadar büyük bir millet olduğunu 
bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Büyük 
kesimi Sağlık-Sen’in çatısı altında olan sağ-
lık çalışanlarının o gece de büyük bir başa-
rıya imza attığını belirten Akdağ, “Şehit ve 
gazilerimiz birkaç saat içinde sağlık çalışan-
ları tarafından karşılandı, yapılması gereken 
her şey yapıldı. Bu salonda bulunan sağlıkçı 
kardeşlerimizin şahsında hizmet eden bü-
tün sağlıkçı kardeşlerime milletim, devle-
tim adına şükranlarımı sunuyorum. Tür-
kiye, terörle mücadele ediyor. Bu terörist 
saldırıların ilk anlarında sağlık çalışanları 
olay yerinde oluyor. Dünyada buna benzer 
bir yükü, bir gecede karşılayabilecek ülke 
sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Bu 
büyük ve özverili çalışma ile sağlık çalışan-
larının yüreğini ortaya koymasıyla olur. Çok 
şükür hepsine sahibiz. 6 sağlık çalışanımız 
da çukur siyasetinin sonucu yapılan terörle 
mücadelede şehit oldu. Allah’tan rahmet 
diliyorum” şeklinde konuştu. 

Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek 
için, daha çok spor yapılma-

sı, sigara ve alkol kulla-
nılmaması gerektiğini 

söyleyen Bakan Akdağ, 
bunların yapılması 
halinde hedefe ula-
şılacağını belirtti. 
Sağlık çalışanlarının 

sigarayı bırakma ora-
nının toplumun önünde 

olduğunu söyleyen Akdağ, 
Sağlık-Sen’le birlikte yeni bir 
inisiyatif çalışma yapılması 
teklifinde bulundu. Akdağ, 
“SASAM ile bir araştırma ya-

palım. Vücut kitle indeksini bütün olarak 
tespit edelim. Bunun ortalamasını alalım. 
Standart sapmalarını da alalım. Sonra ken-
dimize bir süre koyalım, o süre sonunda 
bütün Sağlık-Sen mensuplarının vücut kitle 
indekslerini düşürelim. Biz topluma bunun 
başarılabilir bir iş olduğunu göstermeliyiz. 
Önce kendimiz için, sonra topluma örnek 
olmak için inisiyatif alabiliriz. 4 Ekim’de söz 
verdim. 86 kilo idim, vücut kitle indeksim 
de 30’un üstündeydi. İki hafta içinde iki 
kilo verdim. 10 kilo verme sözü vermiştim. 
Topluma örnek olmak için bu cesareti gös-
termek zorundaydım. Yemeği bırakmak da 
en az sigarayı bırakmak kadar zordur. Bü-
tün dünyaya sigara mücadelesi nasıl yapılırı 
gösterdik, bunu da göstereceğiz” dedi. 

Sağlıkta çalışan ve yönetim değişimi prog-
ramı yapılması gerektiğini de söyleyen Ba-
kan Akdağ, bunu da Sağlık-Sen ile yapmayı 
önerdi. Yıpranma payı konusuna da deği-
nen Bakan Akdağ, bu hususta sağlıkçıların 
hakkının büyük olduğunu, omuz omuza ve-
rerek bunu gerçekleştireceklerini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 
konuşmasında; Sağlık-Sen’in önemli çalış-
malara imza attığını, bugünkü sempozyu-
mun da bunun bir örneği olduğunu söyledi. 
Sağlıkta dönüşümdeki başarısından dolayı 
akademik kişiliğinin yanı sıra bir sağlıkçı ve 
idareci olarak Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ’ı her zaman takdir ettiğini belirten 

Yalçın, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
sorunları ve politika uygulamalarının pay-
daşı Sağlık-Sen’in de bu hizmet yolculuğun-
da önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Sağlık-Sen’in Halk Sağlığı Kapsamında, ge-
çen yıl çok önemli bir başlıkla toplumun 
karşısına çıktığını ve iyi bir mesaj verdiğini 

belirten Yalçın, bugün de sağlıklı toplum, 
sağlıklı gelecek başlığı ile bir sorumluluğu 
daha yerine getirdiğini kaydetti. 

Memur-Sen’in kuruluş hikayesinin, erdemli 
bir sendikal duruşu arayan ve bunu ancak 
kendisinin takip edebileceğini ve topluma 
takdim edebileceğini anlaması olduğunu 
söyleyen Yalçın, Yedi Güzel Adam’dan Meh-
met Akif İnan’ın başlattığı bu kutlu yolculu-
ğun aynı bilinç ve şuurla sürdüğünü ifade 
etti. Sağlık-Sen ve SASAM’ın yaptığı bu çalış-
maların kamuya ve akademik camiaya kay-
nak sağlayacağını da belirten Yalçın, emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Bakan Akdağ: Sasam, Örneğine 
Az Rastlanır Bir Başarı Hikayesi

  Yalçın: Sağlık-Sen 
  Önemli Çalışmalara İmza Atıyor

»
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DSÖ TEMSİLCİSİ URSU: 
TÜRK HALKI VE DEVLETİNİN 
YANINDAYIZ
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Türkiye Tem-
silcisi Dr. Pavel Ursu konuşmasının ba-
şında Dünya Sağlık Örgütü olarak 15 
Temmuz darbe girişimini kınadıklarını 
ve her zaman Türk halkı ve devletinden 
yana olduklarını söyledi.  Bireyin yaşa-
mının ilk yıllarının tüm hayatındaki sağ-
lık akışını belirlediğini söyleyen Dr. Pavel 
Ursu, sağlıklı bir çevrenin yaşam boyu 

sağlığın temelini oluşturduğunu belirtti. 

Sağlığın yaşam boyu teşviki için top-
lumun bütünün benimseyeceği ortak 
çözümlere ihtiyaç olduğunu söyleyen 
Dr. Ursu, fiziksel aktivitelerin sağlıklı bir 
hayatın olmazsa olmazı olduğunu ifade 
etti. Bu sebeple sağlık sektörünün, şehir 
planlamalarıyla ortak bir işbirliği ve ça-
lışma içinde olması gerektiğini de söyle-
yen WHO Temsilcisi, sağlık sektörünün 
anahtar konumda olduğunu ifade etti. 

YILMAZ: HEDEFİMİZ 
SAĞLIKLI TOPLUM, 
SAĞLIKLI GELECEK
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da ko-
nuşmasında, sağlık hizmet sunucu-
ları olarak, demografik dönüşümlere 
uygun politikalar üretmek zorunda 
olduklarını söyledi. Yeni bir döneme 
girildiğini söyleyen Yılmaz, yeni dö-

nem hedeflerinin ‘sağlıklı toplum, 
sağlıklı gelecek’ olduğunu kaydetti. 
Halk sağlığı konusunda halkın ve sivil 
toplum desteğinin önemli olduğunu, 
bunu sağlamak istediklerini ifade etti. 
Müsteşar Yardımcısı Yılmaz konuş-
masında ayrıca, toplumsal farkındalık 
oluşturmak için Sağlık-Sen’in düzenle-
diği toplantının önemli olduğunu ifa-
de etti ve teşekkür etti. 

ŞENCAN: SAĞLIK-SEN VE 
SASAM’IN ÇALIŞMALARI 
BİZİM İÇİN BÜYÜK AVANTAJ
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başka-
nı İrfan Şencan ise konuşmasında, 
Sağlık-Sen gibi büyük bir sivil toplum 
örgütü ve sendikanın kendileri ile iş-
birliği yapacak olmasının kendileri için 

büyük bir avantaj olduğunu söyledi. 

Prof. Şencan, toplumun temel ihti-
yaçlarını dert edinen bir sendikanın 
varlığının işlerini kolaylaştıracağını da 
belirterek, bu başarılı çalışmadan do-
layı Sağlık-Sen’i tebrik etti. 

İLHAN: BİRÇOK ÇALIŞMAYA 
İMZA ATTIK
SASAM Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa 
Necmi İlhan da açılışta yaptığı konuş-
mada, SASAM olarak birçok araştır-
ma ve analize imza attıklarını, yapılan 
araştırma sonuçlarını kitap haline ge-
tirerek gerek politika uygulayıcıları 
gerekse sağlık ve sosyal hizmet sunu-

cularıyla akademik camiaya kazandır-
dıklarını ifade etti. 

SASAM olarak geçtiğimiz yıl Halk Sağ-
lığı Günleri kapsamında sağlık okur 
yazarlığı temasını işlediklerini belirten 
İlhan, bu yıl da ‘sağlıklı toplum, sağlık-
lı gelecek’ temasını ele alarak ülkenin 
politikalarına öncülük yapmak istedik-
lerini ifade etti.

KAVUNCU: SAĞLIK-SEN 
SOSYAL SORUMLULUĞUN 
GEREKLERİNİ YERİNE 
GETİRİYOR
TBMM Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı ve Ak Parti 
Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Ka-
vuncu da konuşmasında, Sağlık-Sen’in 

bir sivil toplum kuruluşu olarak sosyal 
sorumluluk gereği bir araştırma ens-
titüsü kurması ve önemli bir konuyu 
ele alacak olmasının, takdire değer bir 
davranış olduğunu belirtti. Kavuncu 
ayrıca, Sağlık-Sen ve Memur-Sen’in 15 
Temmuz gecesi gösterdiği refleks ve 
tepkisinden dolayı teşekkür etti.

»
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Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesinde Halk  Sağlığı Politikaları isim-
li panelin moderatörlüğünü SASAM Sağlık Politikaları Direktörü,  
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağ. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan’ın ‘Türkiye’de Halk Sağlığı Hizmet-
lerinin Yönelimi’ konusunda sunum yaptığı birinci panelde, Prof. 
Dr. Rengin Erdal (Başkent Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi)Halk Sağlığı Hizmetlerinde Erişim, Hakkaniyet 
ve Eşitlik konusunda, Prof. Dr. Recep Akdur (Ankara Üniversitesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı) da Halk Sağlığı Hizmet Sunum 
Modelleri konusunda sunum gerçekleştirdi. 

Halk Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı baş-
lıklı ikinci panelin moderatörlüğünü Meh-
met Atasever (Kamu İhale Kurumu Kurul 
Üyesi) yaptı. Bu panelde,  Ahmet Oğuz 
Sarıca (Kalkınma Bakanlığı, Daire Başkanı) 
Halk Sağlığı Hizmetleri İçin Yapılan Harca-
maların Kamu Sağlık Harcamaları İçindeki 
Yeri ve Gelişimi konusunda, Yavuz Ateş de 
(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Strateji Ge-
liştirme Daire Başkanı) Türkiye Halk Sağ-
lığı Kurumu’nun Ana Hizmet Alanları İçin 
Yaptığı Harcamaların Analizi konularında 
sunum yaptı.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN       Prof. Dr. Rengin ERDAL        Prof. Dr. M. Necmi İLHAN       Prof. Dr. Recep AKDUR

İki gün süren sempozyumumuz, 
gerçekleştirilen dört panelle sona 
erdi. Genel Başkanımız Metin 
Memiş başarılı bir sempozyum 
gerçekleştiğini, katkı sunan tüm 
davetli ve katılımcılara teşekkür etti. 
Sempozyum sonrası hazırlanacak 
raporun ilgili kurumlara sunulacağını 
söyleyen Memiş, “Sağlıklı toplum, 
sağlıklı gelecek hedefine ulaşmak

         Ahmet Oğuz SARICA                            Mehmet ATASEVER                                            Yavuz ATEŞ
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için gerekli olan halk sağlığı, halk 
sağlığı hizmetlerinin sunumu, kadro, 

istihdam ve hizmet sunumunda 
yaşanan sorunlar detaylı şekilde 

ele alındı. Konusunda yetkin 
akademisyen ve bürokratlarımız 

bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla 
paylaştı. Katılanlara, katkı sunanlara 

ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Sempozyumumuzun ikinci günü gerçekleştirilen Halk Sağlığı Hiz-
metlerinin Yönetimi başlıklı üçüncü oturumun moderatörlüğünü 
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan (SASAM Sağlık Politikaları Direktö-
rü,  Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağ. Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi) yaptı. Dr. Mehmet Ali Torunoğlu’nun (THSK Kurum Başkan 
Yardımcısı) Sağlık Bakanlığı Organizasyon Yapısı İçinde Halk Sağlığı 
Hizmetleri konusunda sunum yaptığı bu panelde, Uzm. Dr. Bekir 
Keskinkılıç (THSK Kurum Başkan Yardımcısı) Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu ile Diğer Kamu Kurumları İlişkileri konusunda, Doç. Dr. İl-
han Çetin (Cumhuriyet Ünv. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Sağlık 
Kurumları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı) de Halk Sağlığı Hizmet-
lerinde İyi Yönetişim Örnekleri konusunda sunum gerçekleştirdi. 

Halk Sağlığı Hizmetlerinde İnsan Gücü başlık-
lı dördüncü ve son panelin moderatörlüğünü 
Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın (Gazi Üni-
versitesi İİBF Dekan Yardımcısı, SASAM İş Gücü 
Politikaları ve Sendikal Haklar Direktörü) yaptı. 
Prof. Dr. Sefer Aycan (Gazi Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Öğretim Üyesi)   Halk Sağlığı Hizmetle-
rinin Sağlık İnsan Gücü İstihdamı İçindeki Yeri 
ve Geliştirmesi konusunda sunum yaptığı son 
panelde, Mustafa Örnek (Sağlık-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı) İstihdam Modelleri ve Sorunları 
konusunda, Dr. Serkan Akıncı (Aile Hekimi) da 
Halk Sağlığı Hizmetlerinde Çalışan Sorunları ko-
nusunda katılımcılara sunum yaptı.

Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU     Prof. Dr. M. Necmi İLHAN     Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ    Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Prof. Dr. Sefer AYCAN          Doç. Dr. M. Merve ÖZAYDIN            Mustafa ÖRNEK               Dr. Serkan AKINCI
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KİK Toplantıları’nda bir önceki toplantılar-
da ele alınan ve üzerinde çalışılan konula-
rın yanı sıra, yeni talepler de dile getirildi. 

KİK Toplantıları’nda dile getirdiğimiz ve bir 
sonraki KİK toplantısına kadar çözümü için 
mücadele edeceğimiz taleplerimiz şu şe-
kilde:

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ 
KURUL TALEPLERİ

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
KİK Toplantısı’nda dile getirdiğimiz taleple-
rimiz şu şekilde: 

1. Süt iznini kullanan kadın kamu görevli-
lerinin döner sermaye ek ödemelerinden 
kesinti yapılmamalıdır. 

2. Görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavı ivedilikle yeniden sınav yapılmalıdır. 

3. 10.02.2016 tarihli Resmi Gazetede ya-
yımlanan 6663 sayılı Kanun ile 657 sayılı 
Kanuna eklenen çocuğu okul çağına ge-
lene kadar yarım zamanlı çalışma hakkı 
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında da uygu-
lanmalıdır. 

4. SABİM, BİMER, 112 gibi hatları gereksiz 
meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan-
larla ilgili işlem başlatılmalıdır. 

5. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ara-
sı geçiş kurasında kadro sayısı ve çeşitliliği 
artırılmalıdır. 

6. Özellikle büyükşehirlerde ve tatil belde-
lerinde sağlık çalışanlarının faydalanabile-
ceği Sağlık Bakanlığına bağlı ve anlaşmalı 
misafirhane sayıları artırılmalıdır. 

7. UMKE çalışanlarının mali ve özlük hak-

larına ilişkin tanımlama yapılarak nöbet 
ücreti vb. hususlarda hak kaybı yaşamaları 
engellenmelidir. 

8. Aday memurların eş durumu ve eğitim 
durumu gibi mazeret durumu tayinleri 
yapılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yö-
netmeliği gereği aday memurlar mazeret 
durumu, eğitim durumu ve olağanüstü 
tüm tayin haklarından yararlanabilir. Bu 
nedenle Yönetmeliğe aykırı uygulamaya 
biran evvel son verilmelidir.

9. ÇKYS’de sendika üyelikleri ile ilgili bil-
giler girilmediğinden ve güncel tutulma-
dığından, il dışı tayinlerde sendika üyelik 
bilgileri görünmemektedir. ÇKYS’de sendi-
ka üyelik bilgilerine özen gösterilmesi ge-
rekmektedir. 

10. Uzman hemşire ve uzman ebelik ka-
nun ile tanımlanmasına rağmen bu kad-
rolar henüz ihdas edilmemiştir. Uzman 
hemşire ve uzman ebelik için kadro ihdası 
yapılmalıdır. 

11. 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde 
“sağlık idarecisi” tanımlanmasına rağmen 
Bakanlıkta bu kadro bulunmamaktadır. 
Sağlık yönetimi, sağlık kurumları işletmeci-
liği, sağlık eğitimi vb. bölüm mezunları için 
sağlık idarecisi kadrosu ihdas edilmelidir.

12. Kurum idari kurul toplantılarının Sağlık 
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için kurumla-
rın koordinasyonunun sağlanması suretiy-
le tek bir çatı altında yapılmalıdır.

Taleplerimizi 
KİK Toplantıları’na 

Taşıdık
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili 

sendikası olarak, hizmet kolumuzdaki kurumların 
Kurum İdari Kurul(KİK) Toplantıları’na katıldık ve 

taleplerimizi masaya taşıdık. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KİK Toplantısı’na Genel Başkan 
Yardımcılarımız Mustafa Örnek ve İdris Baykan ile Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek 
katılırken kurum adına ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Kamil Türkmen, Genel 
Müdür Yardımcısı ve diğer bürokratlar katıldı.
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TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ 
KURUMU KURUM İDARİ KURUL 
TALEPLERİ

1. Kamu görevlisi olmayan 663 sayılı KHK ya 
tabi sözleşmeli personelin kıdem tazminatı/
iş sonu tazminatı almaları sağlanmalıdır. 

2. 663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli persone-
lin de diğer çalışanlar gibi ayda 5 güne, yılda 
10 güne kadar yıllık izinlerinde ek ödemele-
rinden kesinti yapılmamalıdır. 

3. Süt izni ve ölüm iznini kullanan kamu gö-
revlilerinin döner sermaye ek ödemelerin-
den kesinti yapılmamalıdır. 

4. Birinci derece şehit yakını olan sağlık ça-
lışanlarının bir yıl nöbetten muaf tutulması 
ve ilk 3 ay içinde döner sermaye kesintisi ya-
pılmaması. 

5. 10.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan 6663 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna 
eklenen çocuğu okul çağına gelene kadar ya-
rım zamanlı çalışma hakkı Bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 

6. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar arası 
geçiş kurasında kadro sayısı ve çeşitliliği ar-
tırılmalıdır. 

7. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu için il 
içi tayinleri düzenleyen bir mevzuat bulun-
mamaktadır. Dolayısıyla tayinler idarecilerin 

inisiyatifine bırakılmaktadır. İl içi tayinlere 
ilişkin kriterler yasal bir mevzuat ile belirlen-
melidir. 

8. Toplu sözleşme ile üçüncü seviye yoğun 
bakımlara döner sermayede 0,10 ek puan 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak bazı yer-
lerde çalışanların bu ek puanı almasını en-
gellemek için, üçüncü seviye yoğun bakımlar 
ikinci seviyeye dönüştürülmüştür. Toplu söz-
leşmeyi uygulamamak için yapılan bu uygu-
lamaya son verilmelidir. 

9. Aday memurların eş durumu ve eğitim 
durumu gibi mazeret durumu tayinleri yapıl-
mamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuru-
luşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeli-
ği gereği aday memurlar mazeret durumu, 

eğitim durumu ve olağanüstü tüm tayin 
haklarından yararlanabilir. Bu nedenle Yö-
netmeliğe aykırı uygulamaya biran evvel son 
verilmelidir.

10. ÇKYS’de sendika üyelikleri ile ilgili bilgiler 
girilmediğinden ve güncel tutulmadığından, 
il dışı tayinlerde sendika üyelik bilgileri gö-
rünmemektedir. ÇKYS’de sendika üyelik bil-
gilerine özen gösterilmesi gerekmektedir. 

11. TSK’dan devrolan sivil personelin her-
hangi bir mali ve özlük hakkı kaybına uğra-
maları önlenmeli, maaş zamlarından yarar-
lanmaları sağlanmalıdır. 

12. Kurum idari kurul toplantılarının Sağlık 
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için kurumların 
koordinasyonunun sağlanması suretiyle tek 
bir çatı altında yapılmalıdır.

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI 
KURUMU KURUM İDARİ KURUL 
TALEPLERİ

1. Vekil ebe/hemşire ve kamu görevlisi ol-
mayan aile sağlığı elemanlarının görevleri-
nin sona ermesi halinde kıdem tazminatı/iş 
sonu tazminatı almaları sağlanmalıdır. 

2. Aile hekimlerinin 8 saate kadar nöbet zo-

runluluğu kaldırılmıştır. Bugüne kadar nöbe-
te gitmemeden kaynaklı soruşturmalar, artık 
suç konusu ortadan kalktığı için sonlandırıl-
malıdır. Ayrıca bundan kaynaklı verilmiş ihtar 
puanları da iptal edilmelidir. 

3. 10.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayım-
lanan 6663 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna 
eklenen çocuğu okul çağına gelene kadar ya-
rım zamanlı çalışma hakkı Bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 

4. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar arası 
geçiş kurasında kadro sayısı ve çeşitliliği ar-
tırılmalıdır. 

5. Aday memurların eş durumu ve eğitim 
durumu gibi mazeret durumu tayinleri yapıl-
mamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuru-
luşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeli-
ği gereği aday memurlar mazeret durumu, 
eğitim durumu ve olağanüstü tüm tayin 
haklarından yararlanabilir. Bu nedenle Yö-
netmeliğe aykırı uygulamaya biran evvel son 
verilmelidir. 

6. ÇKYS’de sendika üyelikleri ile ilgili bilgiler 
girilmediğinden ve güncel tutulmadığından, 
il dışı tayinlerde sendika üyelik bilgileri gö-
rünmemektedir. ÇKYS’de sendika üyelik bil-
gilerine özen gösterilmesi gerekmektedir. 

7. Kurum idari kurul toplantılarının Sağlık 
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için kurumların 
koordinasyonunun sağlanması suretiyle tek 
bir çatı altında yapılmalıdır.

Türkiye Halk Sağlığı KİK Toplantısı’na da, Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş, Genel 
Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek katıılırken, Kurum 
adına THSK Başkan Yardımcısı Zeki Korkutata’nın yanı sıra daire başkanları katıldı.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu KİK Toplantısı’na Genel Başkanımız Metin Memiş'in yanı 
sıra Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek katıldı. 
Kurum adına ise TKHK Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Tahiroğlu ve Dr. Abdullah Şeker, 
Hukuk Müşaviri Erol Demirci ve daire başkanları katıldı.
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İlkel Darbe ve Dı̇nbazlık
15 Temmuz Gecesi yaşanan darbe ve işgal girişimi ülke istikametinin 

hukuk demokrasi ve adalet olmasını isteyen herkes gibi beni de derinden 
üzmüştür. Çünkü darbeler milletin tercihine, canına malına, düşünce ve 
onuruna karşı yapılan zorbaca bir gasptır, milletin seçme ve seçilme irade-
sinin darp edilmesidir. Bu nedenle darbenin en kötü yönetimden daha kötü 
olduğuna inanıyorum.

15 Temmuz kalkışmasını, milli şeytan FETÖ terör örgütü ve işbirlik-
çilerinin, kendileri dışındaki herkese kan kusturmaya çalışarak Türkiye’de, 
Kürt-Türk, Alevi-Sünni ve mezhep taassubu üzerinden bir çatışma yaratıp 
ülkeyi küresel güçlerin bir egemenlik alanı olarak yeniden dizayn etme ça-
bası olarak görüyorum. 

Küresel emperyalistlerle işbirliği içerisinde olması münasebetiyle de 
kendi ülkesi ve kendi insanına karşı bir işgal girişimi olarak Osmanlı dahil 
olmak üzere bu coğrafyada girişilen en kanlı, en acımasız ve ahlaksızca 
darbe girişimidir 15 Temmuz. 

Devleti, devletin kurumlarını, siyaseti, medya ve sermayeyi ele ge-
çirmek için akla hayale gelmeyen yöntemlerle din ve dindarlık üzerinden 
sahtekarlık yaparak dini özünden ve asıl kaynağından kopararak kendisine 
teslim edilen gencecik çocukları birer ölüm makinesine dönüştüren ve in-
sanları Allah adıyla kandıran hoca kılıklı dinbaz bir şarlatanın sefil ve hain 
yüzüü açığa çıkarak İslam’ın aziz değerlerini istismar ederek insanımızın 
algılarını kirletmek suretiyle islami değerleri küresel emperyalizme payanda 
kılmaya çalışan çağımızın bu çok tehlikeli dırar hareketinin (dinbaz) hem 
deşifre olması hem de şimdilik durdurulabilmiş olması başlı başına bir mi-
lattır. 

28 Şubat postmodern darbesi ile karşılaştığımızda 30’lu yaşlarda 
İslam’ın vahdeti için mücadele verdiğimiz bir dönemdi. Kabus gibi üze-
rimize çöken bu darbeyi anlatmaya gerek yok zaten. Sonraki yıllar da hep 
bu sürecin gölgesinde, bu sürecin etkileriyle geçti. Hemen herkesi oldukça 
etkilemiş olsa da özellikle doğu ve güneydoğuda inanılmaz acıların kapısı 
28 Şubat darbesiyle açılmıştır. Bu süreçte Diyarbakır cezaevi isimli cehen-
nemin kapısından girenlerin hiçbiri için hayat eskisi gibi olmadı. Götürülüp 
bir daha dönemeyenler, yıllar sonra döndüğünde inanılmaz işkence hikaye-
lerini anlatanlar olmuştu. 

Dehşete düşüren işkence yöntemlerine muhatap olanların büyük ço-
ğunluğu işkence seanslarından kurtulduktan sonra illegal yapılarla iletişime 
geçmiş soluğu dağlarda alarak silahlı mücadelenin büyümesini sağlamıştır.

Sonraki yıllar önceki acıların yol açtığı yeni acılar getirdi. Binlerce faili 
meçhul, sokak ortasında iç savaş infazları- hayalete dönüşen şehirler hep bu 
sürecin devamında gerçekleşti. Bugün bile o acı silsilenin ürünleri ile bo-
ğuşmak durumunda kalıyoruz. Buna direndik şüphesiz. Ancak kabul etmek 
gerekiyor ki çok ağır bedeller ödendi. 

15 Temmuz 2016 günü yeni bir darbe girişimi haberlerini görünce 
başa döndüm sanki, karmaşık duygular sardı beni, kendimi sokağa attım, 
bir süre sonra yaşadığım her iki darbe sürecini (12 Eylül-28 Şubat) hayatı-
mın bütün bakiyesinin büyük sorumluları olan o ağır dönemleri geçirdim 
gözümün önünden.  . Kaldı ki darbeye kalkışan yapının 90’lı yıllarda gü-
neydoğu illerinde yaşanan hukuksuzluklar konusunda da 28 Şubat sonrası 
geliştirilen insafsız tavır konusunda da masum olmadığını düşünenlerden 
biriydim. Yaşadıklarımızı yeniden tecrübe etmeye gerek yoktu yeni felaket-
lere fırsat verilmemeliydi. Kendimi meydanda bulduğumda insanlar mey-
danı doldurmaya başlamıştı bile, her geçen dakika daha kalabalıklaşıyordu. 
Farklı renklerle aynı meydan aynı şeye odaklanmış olmak çok önemliydi.

Devletin en tepesinin, Cumhurbaşkanı’nın kendileri için riskli ama 
aynı zamanda isabetli dik duruşu ve özellikle İstanbul ve Ankara’daki hal-
kın o muhteşem direnişi memleketi yeni bir felaketin eşiğinden çeviren en 
önemli etkenler oldu. Tankların önüne yatanlar, silahlara rağmen tankla-
rın, panzerlerin üstüne çıkanlar, kurşunların üzerine üzerine yürüyenler 
gecenin isimsiz kahramanları oldu. Bizler özellikle İslamcı damardan ge-
lenler söz konusu ekibin elebaşlarının nasıl zalimleşebileceğini çok önce-
den biliyorduk. Doğrusu özellikle güneydoğu illerindeki uygulamalarda bu 
ekibin başat rolünün de farkındaydık ancak bunu uzun bir süre iyi niyetli 
insanlara, devlet yetkililerine anlatmak maalesef  pek mümkün olmadı. Bu 
kalkışmayla halkın, toplumun, dahası kendilerine inanan ahalinin de bu 
gerçeği görmesi mümkün oldu, bu da bir milattır.

Şükür ki, geceyi sabaha deviren saatlerde bu gözü dönmüş yapının 
başarılı olamayacağının emareleri görülmeye başlandı. Darbeye karşı mi-
nik bir duruş gösterebilenlere ilahi bir lütuf  olarak sabahı gördük yeniden. 
Doğru bildiğimiz bir duruş adına bir adım atmış olmanın bereketini gör-
dük hepimiz. 

Daha sağlıklı yarınlar inşa edebilmek için olabildiğince sivil alanlar 
oluşturmalıyız. Verimli ve üretken olmak için sivil siyasetin önünü kapa-
tacak her türlü girişimi mahkum etmeliyiz. Unutmamalıyız ki toplumsal 
toparlanma başta sivil aktörlerle mümkündür. Bu nedenle kimden gelirse 
gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın darbe kötüdür, kötü olana karşı dur-
mak erdemdir. Erdemli olanlara selam olsun…

Abdülaziz ASLAN
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) 
Kurum İdari Kurul(KİK) Toplantısı, Genel 
Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan 
Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk 
Müşavirimiz Av. Özlem Titrek’in katılımı 
ile yapıldı.

Bakanlık adına ASPB Müsteşar Yardım-
cısı Mustafa Karaman’ın katıldığı toplan-
tıda, nöbet ücretleri ve sosyal hizmet 
tazminatı konusunda bakanlık ile yetkili 
sendika olarak Sağlık-Sen arasında ortak 
çalışma yapılmasına karar verildi. Yapı-
lacak çalışma sonrası, nöbet ücretleri 

ile ilgili genel düzenlemeler içeren bir 
genelge çıkarılmasının da kabul edildiği 
KİK Toplantısı’nda ayrıca görevlendir-
melerde ek özel hizmet tazminatından 
yararlanamayanlar için 10 güne kadar 
istisna getirildi ve Görevde Yükselme 
Sınavı sonucunda yapılan atamalarda 
sonra boş kalan yerlere ek yerleştiril-
me yapılmasına karar verildi. Bunun 
dışında, dile getirdiğimiz taleplerle ilgi-
li, teknik düzeyde çalışmalar yapılması, 
konuların detaylı olarak ele alınması ve 
belirli zaman aralıklarında bu çalışmala-
rın tekrarlanması benimsendi.

ASPB’de KİK Toplantısı Yapıldı

1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sı-
navı sonucu üst dereceli kadroya tercih yapıla-
maması nedeniyle bazı kadrolar boş kalmıştır.  
Boş kalan kadrolarla ilgili derece kısıtlaması 
olmaksızın ek yerleştirme yapılmalıdır.
2. Mali isler (maaş, ihaleler, ödemeler vb.) 
yapan personelin "mali sorumluluk zammı/
tazminatı” adı altında ek ödeme alması sağ-
lanmalıdır. 
3. Toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet 
eden ve 7/24 sorumluluğu olan kurum perso-
neline yıpranma payından yararlandırılmasıyla 
ilgili çalışma başlatılmalıdır.
4. Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan 
sağlık memurları meslek elemanı sayılma-
maktadır. Lise mezunu hemşire, çocuk eğitici 
meslek elemanı sayılmakta ama lisans mezu-
nu olan sağlık memuru meslek elemanı sayıl-
mamaktadır. Meslek elemanı grubuna sağlık 
memurları da dahil edilmelidir.
5. Rehabilitasyon merkezinde görev yapan ve 
01.01.2012 tarihinden önce göreve başlayan 
meslek elemanı personel kadro karşılığı söz-
leşme yapabilmekteyken bu tarihten sonra 
göreve başlayan meslek elemanı personel 
kadro karşılığı sözleşme yapamamaktadır. 
Aynı işi yapan aynı kadroda görev yapan iki 
personel arasında ücret farklılıkları ortaya çık-
maktadır. Hatta kadrosu rehabilitasyonda olan 
ancak başka kuruluşta görevlendirme çalışan 
personel bile bu imkandan faydalanırken re-
habilitasyonda çalışıp 01.01.2012 tarihinden 
sonra göreve  başlayan personel bu imkandan 
faydalanamamaktadır. Adaletsizliğin giderile-
bilmesi için rehabilitasyonda fiilen görev ya-
pan tüm personele kadro karşılığı sözleşme 
hakkı verilmelidir.  
6. Sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen, çocuk 
gelişimcisi, fizyoterapist gibi meslek grupları; 
kadro unvanı, görevin sorumluluğu, güçlüğü 

ve çalışma şartları dikkate alınarak hazırla-
nacak cetvelde gösterilecek hizmet süresinin 
tamamlanması ve hizmet süreleri ile ilişkili 
olarak tez çalışması durumunun değerlendiri-
lerek, kariyer meslek olan Aile ve Sosyal Politi-
kalar Uzmanlığına geçirilmelidirler.
7. Tatil beldelerindeki kamuya ait sosyal te-
sislerden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
çalışanlarının indirimli yararlanması sağlan-
malıdır. 
8. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı 
tüm kurum ve kuruluşlarında personel yeter-
sizliği mevcuttur. Bu nedenle personel ihtiyacı 
taşeron, ek ders karşılığı sözleşmeli gibi farklı 
yöntemlerle çözülmeye çalışılmaktadır. Ba-
kanlığın ihtiyacı olan personel alımı için il, ku-
rum ve kuruluş bazında personel standartları 
ve norm kadro sayısı belirlenmelidir. 
9. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun 33. 
Maddesinde belirtildiği gibi bu kanun kapsa-
mındaki tedbirlerin her hangi birisinin uygu-
lanması sürecinde görev alan sosyal çalışma 
görevlilerine yapılan ücret ödemesi herhangi 
bir ek görevlendirme şartı aranmadan yapıl-
malı ve bu kapsamda yapılan ödeme sosyal 
çalışma görevlisinin sözleşmeli olup olmama-
sına bakılmaksızın tüm sosyal çalışma görevli-
lerine ödenmelidir.
10. Bakanlığın bağlı kurum ve kuruluşlarının 
birçoğunda yönetici ve çalışanların bir kısmı fi-
ilen icap nöbeti tutmalarına rağmen karşılığını 
alamamaktadır. Kendilerine icap nöbet ücreti 
ödenmesi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. 
11. Kadro Karşılığı sözleşmeli olarak çalışan 
öğretmenlere merkez teşkilatı ve il müdür-
lüklerine görev yapan öğretmenlere öğretim 
yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir.
12. Bakanlığın merkez teşkilatında görev ya-
pan öğretmenlere haftada 15 saat ek ders üc-
reti ödenmelidir.

ASPB’de KİK Toplantısı’na taşıdığımız diğer taleplerimiz ise şu şekilde:
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Süt İzni Döner 
Sermayeden 
Kesilmemelidir!

Sağlık Bakanlığı’nın, çalışılmayan gün ola-
rak kabul ettiği günler (analık izni, süt izni, 
yarım gün izin ve aylıksız izin) içinde yer 
alan süt izinlerinin bu kapsamdan çıka-
rılması için bakanlığa çağrıda bulunduk. 
Sağlık-Sen olarak söz konusu yazının ipta-
li için 12 Mayıs 2016 tarihinde Danıştay’a 
dava da açmıştık. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
(TKHK)’na yazdığımız yazıda, yapılan dü-
zenlemeden en çok süt izni kullanan per-
sonelin etkileneceğini ve kanunun verdiği 

haktan çocuğunu yararlandırırken kişilerin 
maddi kayıp yaşayacağını ifade ettik. 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün süt izninin döner serma-
ye hesaplamasından çıkarılmasını isteyen 
yazısının ardından TKHK tarafından mu-
temetlere ‘süt izni kullanan personelin 
döner sermayesinin çalışılmayan süreler 
hesaplanarak ödenmesi gerektiği’nin söy-
lendiğini belirttiğimiz yazıda, süt izninin 
tercih değil, kanunun emredici hükmü ol-
duğuna dikkat çektik. Yazımızda, süt izni-
ne ilişkin kanuni düzenlemenin amacının 

annenin bundan göreceği fayda değil, ço-
cuğun bundan fayda sağlaması olduğu için 
süt izninin bu kapsamda çalışılmayan gün 
olarak değerlendirilebilmesinin mümkün 
olmadığını da vurguladık ve izinli olunan 
bu günlerde döner sermaye kesintisi yapıl-
mamasını istedik.

657 sayılı Kanunun 104. maddesinin D 
bendinde; “kadın memura, çocuğunu em-
zirmesi için doğum sonrası analık izni süre-
sinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda 
günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir bu-
çuk saat süt izni verilir” hükmünü hatırlat-
tığımız yazımızda, süt izninin çalışılmayan 
gün kapsamında değerlendirilemeyeceğini 
ve döner sermaye kesintisi yapılmaması 
gerektiğini ifade ettik.

İcap Nöbetleri İle İlgili 
Yazıya Dava Açtık

Sağlık-Sen olarak 657 sayılı kanu-
nun ek 33. Maddesi ve toplu söz-
leşmelerde yapılan düzenlemeler 
ile yoğun bakım, diyaliz, ameli-
yathane, acil servis ve 112 acil 
sağlık hizmetlerde tutulan nö-
betler için, nöbet ücretlerinin 
yüzde 50 artırılmasını sağla-
mıştık.

Türkiye Kamu Hastanele-
ri Kurumu da 23.6.2014 
tarihli yazısında icap nö-
betlerinin söz konusu 
branşlarda yüzde 50 ar-
tırımlı ödeneceğini be-
lirtmişti. Ancak Maliye 

Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı’na gönder-
diği yazıda icap nöbetlerinin yüzde 50 artı-
rımlı ödenemeyeceği ifadesi üzerine Sağ-
lık Bakanlığı 24.06.2016 tarihli yazısı ile 
olumsuz bir yazı yazdı. Sendikamız, icap 
nöbetlerinin yeniden yüzde 50 artırımlı 
ödenmesi ve söz konusu yazının iptali için 
Danıştay’da dava açtı.

Açılan davada ayrıca röntgen ve labora-
tuvar ünitelerinin, yoğun bakım, diyaliz, 
ameliyathane, acil servis gibi birimlere de 
hizmet verdiği için yüzde 50 artırımlı kat-
sayıdan yararlandırılması ve Afiliye Hasta-
nelerde görevli Akademik personelin de 
nöbeti ücretinden yararlandırılması ge-
rektiği ifade edildi.
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15 Temmuz bir milât olsun; Hainliği, kahpeliği, sa-
tılmışlığı, adamlığı, adanmışlığı, vatanseverliği, birliği, 
beraberliği ve bu birlik ve beraberliğin nelerin üstünden 
gelebileceğini unutmayalım, unutturmayalım, gelecek 
nesillerimize de faydalı olabilmek adına, kendi yaşadık-
larımızı kaleme alarak şanlı tarihimizin bir parçası da 
biz olalım istedik ve şu cümleler döküldü dilimizden, 
yüreğimizden… 

15 Temmuz 2016 saat 22.35 sularında yatsı nama-
zından çıkıp eve girmiştim ki telefonumun birkaç kez 
aranmış olduğunu gördüm. Telefonumu elime alınca 
aramalar devam ediyordu. Arayanlar,  ‘jetler alçak uçu-
yor bir karışıklık var, ne oluyor, darbe mi oluyor’ gibi 
sorular soruyor, ne kadar tedirgin olduklarını dile getir-
meye çalışıyorlardı. Ben de “Olur mu canım öyle şey? 
Kim, neye, niye darbe yapacak, nerden ve nasıl kendin-
de bu cesareti bulacak?” diye cevap veriyordum. O daki-
kalarda televizyonlarda net bir şey yoktu. Tek bildiğimiz 
Başbakanımız Binali Yıldırım’ın yaptığı şu açıklamaydı: 
“Kalkışmaya teşebbüs var ama bastırılacak inşallah.” Bu 
açıklamanın da vermiş olduğu rahatlıkla saat 23.08’de 
twitter hesabımdan şu mesajımı paylaştım: “Provo-
katörlerin gayretiyle ortada bir bilgi kirliliği var. Panik 
havası oluşturmak tek dertleri. Bunlara itibar etmeyip 
sükunetimizi koruyalım.” Mesajı yayınladım yayınlama-
sına ama içim hiç rahat değildi. Öyle ki dakikalar değil 
saniyeler rahatımı kaçırıyor, içim içimi yiyordu. Endi-
şem her saniye daha da artıyordu. Metin Bey’i telefonla 
arayarak durumdan haberdar ettim “ne yapacağız” diye 
sordum? Kendisinin de ilk tepkisi “olmaz öyle şey” oldu. 
Ancak kısa bir süre sonra beni geri arayarak maalesef  
haberlerin kötü olduğunu, darbe haberlerinin ne yazık 
ki gerçek olduğunu, Ali Bey’le görüşüp tekrar bana dö-
neceğini söyledi. Beklerken stres ve sıkıntıdan yerimde 
duramıyor, işgale yeltenenlere kızgınlığım, öfkem iyiden 
iyiye artıyordu. Her şeye rağmen sakinliğimi, dinginli-
ğimi korumalıydım. Bu gelgitlerle içim içimi yerken Se-
mih Bey’i de haberdar etmem gerektiğini düşündüm ve 
hemen arayıp yaşadığımız ihaneti anlattım. Dakikalar 
ilerledikçe olayın bizim sandığımızdan çok daha ileri 
boyutta olduğunu resmen işgal yeltenişiyle karşı karşıya 
olduğumuzu fark ettik.  Vakit ilerledikçe ne yapmamız 
gerektiğine karar vermeye çalışıyorduk. Derken Semih 
Bey, Metin Bey, Himmet Bey ve ben saat 23.18 civarı 
buluştuk, Semih Bey’in arabasıyla evlerimize bir daha 
dönemeyeceğimizi düşünerek yola çıktık.

Artık işgal girişimi olduğundan zerre şüphemiz yok-
tu. Telefonuma gelen aramaların bazılarına cevap ve-
rebiliyor bazılarını duyamıyordum bile. Evden çıktık 
çıkmasına ama o telaşede nasıl çıkmışım bir de bana 
sorun. Ne giyeceğimi bile bilememişim çok sonra far-
kına vardım ki iki tişörtü üst üste giymişim. Saat 23.18 
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bilemedin 23.20 gibi evden çıktık.  Önce 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin oraya 
gidelim, dedik. Ankara’yı bilenler ha-
tırlayacaktır. Çiftlik kavşağına geldik. 
Polis yolu kapatmaya çalışıyor. Bize “ge-
çemezsiniz” diyordu. Biz geçmek için 
ısrarcı olunca “Geçerseniz ölürsünüz.” 
dedi.  Milletimin evlâdı polis kardeşimdi 
bunu söyleyen. İçim kan ağlamıştı bunu 
duyunca. Ama biz “Bırak ölmeye geldik 
zaten kardeşim.” deyince alnı öpülesi 
polis kardeşim “Hayır, olmaz biz ölme-
den size ölüm yok” cevabını verdi.  Ne 
muazzam bir yürek ve cesaret. O gece 
Rabbim bizlere cesaret, hainlere korku 
verdi çok şükür. Artık hepimiz devam 
eden dakikalarda ölümle kucaklaşma ih-
timalini yavaş yavaş kanıksıyorduk. Daha 
sonra Çiftlik Kavşağı’ndaki polislerden 
müsaade alamasak da geçmiştik oradan, 
geçmeliydik ülkem bu durumdayken eli 
kolu bağlı durmak hiçbirimize yakış-
mazdı. Çünkü biz Çanakkale ruhunun 
varisleriydik. Artık Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne Gazi Mahallesi tarafından 
çıkan yolun ikiye ayrıldığı noktadan 100-
200 metre Külliye tarafındaydık. Burada 
da polis vardı ve külliyenin daha yakını-
na yaklaşmamıza müsaade etmiyordu. 
Bu arada üzerimizde savaş uçakları, heli-
kopterler uçuyordu. Sağa sola mermiler 
bombalar yağdırıyordu. Bu görüntüleri 
hayatım boyunca sadece bilimkurgu ya 
da savaş filmlerinde görmüştüm. O es-
nada içimden şöyle geçirdim ve Semih 
Bey’e de söyledim “Sen misin Müslü-
manların ve mazlumların hamiliğine so-
yunan Türkiye, al sana.”  Türkiye’mizin 
büyümesini, kutlu yürüyüş ve yükselişini 
hazmedemeyenler için söylemiştim bunu 
elbette. Kalabalık en fazla 100 kişiydi 
ancak sürekli gelenler vardı. Bu sırada 
Metin Bey’e bütün teşkilâtımıza “Gele-
ceğimiz için meydanlardayız.” mahiyetli 
bir mesaj atalım dedim. Birkaç saniye 
tefekkürden sonra ‘tamam’ dedi ve saat 
00.10 civarında bu mesajı bütün teşki-
latımıza gönderdik. Üzerimizden sağa 
sola hareket eden uçakları yanan küçük 
bir ışıkla fark edebiliyorduk. Bulunduğu-
muz yerden net göremesek de bomba-
ların, mermilerin hedeflerinin MİT’in 
(Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesi) üze-
rine veya yakınlarına, Gölbaşı Polis Özel 
Harekât Merkezi’ne, Genel Kurmay 
Başkanlığı’na vs. olduğunu anlayabili-
yorduk. Mermi uçaktan veya helikopter-
den atılıyor önce sesi duyuyor 1-2 saniye 
sonra mermilerin geçtiği istikameti (çiz-
gisel ışığı) görüyordum. Yani sıkılan mer-
minin sesini duyduktan 1-2 saniye sonra 
bizlere de isabet etme ihtimali vardı. Te-
reddütsüz ölüme gidiyorduk… 

Etrafımızda yurdumun güzel insan-
ları: kiminin kucağında kundaktaki be-
besi, kimi yaşlıca dedem, kimi 18’inde 
delikanlı kardeşim, kimi gelinlik çağında 
bacım, hatta kimi çocuk… Bu ne gü-
zel bir tablo Ya Rabbim! Tekbir sesleri 
yükseliyor. Kurt işareti yapan da orada, 
rabia işareti yapan da orada, zafer işa-
reti yapan da orada. Tesbihini çeken de 
orada. Kur’an okuyan da orada. Ellerini 
semaya açıp dualar eden de orada. Bir 
kenara çekilip namazını kılan da orada. 
Vatanın ne demek olduğunun idrakinde 
olanların tamamı orada vesselâm.

Bir ara bir kenara çekilip hem ağlıyor, 
hem dua ediyordum. Daha birkaç saat 
öncesine kadar dualarım doğum sancısı 
çeken kız kardeşimin acılarının dinmesi, 
sevgili yeğenimin sağlıklı sıhhatli dünya-
ya gelmesiyken şu an neler yaşıyorum, 
neler yaşıyoruz, nasıl bir imtihan veri-
yoruz ülke olarak Allah’ım!  Duyguların 
ifadesi çok zor bir andı. Kelimeler an-
lamını kaybetmiş sanki. Bu duygu yo-
ğunluğu ve karmaşası içinde biraz daha 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yaklaş-
mak istiyorduk ancak polis izin vermiyor, 
kalabalık vakit geçtikçe artıyordu. 

Bu sırada eniştem Yılmaz’ı aradım: 
“Kardeşim biz ölümle burun buruna-
yız, annemleri yengeni arayamıyorum 
hakkınızı helâl edin benimki helâldir” 
dedim. Dedim demesine de konuşmamı 
ağlamadan tamamlamayı başaramadım. 
Yılmaz’la hıçkırıklarımızla anlaştık ade-
ta. Vatanım tehlikede evlâtlarım, anam, 
atam, devletim, meclisim dahi hainlerin 
saldırılarına maruz kalmış. Nasıl ağla-
mayayım. Hainleri engellemek için kul-
lanabileceğim telefonum ve bozuk para-
larımdan başka metal bir şeyim yoktu. 

Sanırım saat 00.30’du. Reis televiz-
yona telefonla bağlanmıştı. “Halkımı 
meydanlara davet ediyorum” demişti. 
Reisimizin sağlıklı oluşuna ve işgalcilere 
boyun eğmeyişine hem sevindik hem ce-
saretlendik. 

Bu ara Semih Bey “Seydioğlu vurul-
muş, o tarafa gidelim” dedi. Yani bizim 
olduğumuz yerin karşı tarafına geçme-
liydik. Yani Külliye’yenin Gazi Orduevi-
ne bakan tarafına çıkan yol. Bir saniye 
dedim Metin Bey’i aradım sağıma solu-
ma bakındım ne kadar seslendiysem o 
esnada kendisine ulaşamadım. El mah-
kum yürümeye başladık. Yürürken bir 
yandan Orhan kardeşimi arayıp haber 
veriyor, bir yandan da ambulansın oraya 
yaklaşıp yaklaşamayacağını öğrenmeye 
çalışıyordum. Ben telefonlarla da meşgul 
olunca Semih Bey ve Himmet Bey 6-7 

15 TEMMUZ GECESİ
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metre kadar ilerlemiş oldular. Derken Atatürk 
Orman Çiftliği’nden Gazi Orduevi’ne çıkan 
yolun orada, üzerinde sırt sırta oturan 10-15 
askerin olduğu askeri araçları gördüm. Önce 
sevinecek oldum bize ve milletime yardıma 
geldiler diye ancak asker kardeşlerimin nerde 
olduklarını, amaçlarının ne olduğunu bilme-
dikleri zannı oluştu bende kendileriyle göz 
göze gelince. Askeri araçlar ardı ardına geçi-
yordu. Ben de yolun karşısına geçmeye çalı-
şıyordum. Karşıya geçerken yolu enine bölen 
hendekvari oluşuma sol ayağım takılıp kaldı. 
(kablo vs. geçirmek için önceden yarılarak açı-
lan yer ) Ayağımı artık alamıyordum. Yolun 
ortasında kalmıştım ve 2 metre yakınımdaki 
askeri araç durmuştu. Geçmemi bekliyordu 
galiba ama saniyeler çok uzamış saatlere dön-
müştü o an. Çünkü araç her an hareket ede-
bilir ve bilerek yapıyorum kanaatiyle üzerim-
den geçebilirdi. Neden orda olduğunu bilse ve 
darbecilere teslim olmuş birisi aracı kullanıyor 
olsa zerre şüpheniz olmasın beni oracıkta ezer 
geçerdi. Semih Bey geri dönüp “Hadi ne du-
ruyorsun yürüsene”  dedi ama ayağımı çıka-
ramıyordum. İlk anda anlamadılar ayağımı 
çıkaramadığımı ben de o hengâmede sesimi 
duyuramıyordum zaten. “Gelin yardım edin 
bana, ayağımı alamıyorum” nidamı sadece 
kendim duyuyordum. Neden sonra Semih 
Bey durumu anlamış olsa gerek geri gelip aya-
ğımı çıkardı o hendekvari yerden. Ayağım bi-
raz ezilmişti ve hafif  kanıyordu. Ama içimin 
yangınının yanında esamesi okunur muydu 
şuncacık yaranın? Sonra, külliyenin kapısına 
doğru yürümeye devam ettik. Külliyenin bu 
tarafındaki yolda polis tedbir almayı unutmuş 
olmalı. Bu hengâmede normaldi belki de.  
Birkaç  askeri araç hatta sivil araç rahatlıkla 
yukarıya doğru gidebilmişti. Biz de yolun 200-
300 metresini yukarıya çıkan bir araca binerek 
gittik. (Ayağımın hafif  ağrısı vardı). Bunu poli-
simize hata atfetmek için söylemiyorum elbet-
te, araçların çok rahat geçişini izah edebilmek 
için söylüyorum.  Biz Seydioğlu’na ulaşana ka-
dar kendisi özel bir hastaneye ulaştırıldı. Net 
hatırlamıyorum bunu kimden öğrendiğimi 
ama Orhan olabilir diye düşünüyorum. 

Artık Külliye’nin Millet Camii’nin zıttı 
tarafındaki kapısının önündeydik. Kıyafeti 
düzgün kravatlı bir adam (bu adamı tekrar 
görmeyi çok isterim) kalabalığı yönlendirmeye 
çalışıyordu. Bazen bir aracın üzerine çıkıyor 
bazen yere inip konuşuyordu. Özetle: “Bu 
hak-batıl mücadelesidir. Yatağını seven gide-
bilir. Biz buradan ayrılmayacağız, ayrılmama-
lıyız” diyordu. Çok takdir etmiştim bu zatı. 

O ara polis kardeşlerimiz bizlere yani sivil 
halka hitaben gelen askerler için “Bize destek 
güç gelecekti. Ama bu gelenler bize zarar ver-
mek için mi yoksa destek vermek için mi gel-
diler bilmiyoruz, onları kapının daha yakını-
na yaklaştırmayın” dediler.  Çok şükür askeri 

araçları ve askerleri engellemiş, kapıya yaklaş-
tırmamıştık. Ama askerler de silâhlı oldukları 
halde silah kullanmaya yeltenmemişlerdi. Bir 
iki vatandaşımız o anki duygu yoğunluğu ve 
karmaşasıyla askeri araçlardan bir tanesinin 
camını kırmıştı. Benim de aralarında oldu-
ğum bir kısım insanımız da, askerlerin etkisiz 
hale geldiğini,  araçların bizim malımız oldu-
ğunu, araçlara zarar vermememiz gerektiğini 
savunuyorduk. Ancak camı kıran kardeşimizin 
derdi öfkesini dindirmekti. Yoksa o da vatanı 
ve milleti için oradaydı. O an en çok vatandaş-
ların bu tarz küçük tartışmaları büyütüp birbi-
rine düşmesinden çok endişe etmiştim. Ama 
çok şükür bu asil millet o gaflete düşmemişti. 

Külliyenin diğer tarafındaki kapısına yakın 
Jandarma Genel Komutanlığı yer alıyor ora-
ya daha çok ateş açılıyordu. Bir ara komşum 
Hasan Bey’in telefonundan arandım arayan 
Metin Bey’di. ‘Biz buradayız, sen neredesin’ 
diye sordum o da külliyenin Millet Camisi ta-
rafında olduğunu söyledi. 

Bazı arkadaşlarla haberleştiğimizde doğ-
ruluğundan emin olamasak da saat 02.00’den 
sonra uçakların yakıt ikmali yapamayacakla-
rını öğrenmiştik. Saat 02.15 olmuştu ve uçak-
ların sayısı biraz azalsa da hala tehlike ve ateş 
açmalar devam ediyordu.

Sayısız defa bomba sesi duydum. Kaç defa 
yere yattım hatırlamıyorum. Bazen anlam-
sız anlamsız olduğum yerde sağa sola dönü-
yordum. Sonik patlama denilen olayı o gece 
saat 03’ten sonra öğrendim. Sonik patlama: 
Uçakların ses hızına ulaşmaları veya bu hızı 
aşmaları sonucu çıkan yüksek gürültülü bom-
ba patlamasını andıran ses. Hainler insanları 
korkutmak için bunu defalarca yapmışlardı.

Saat 04.00 sularında havadaki uçak ve he-
likopter sayısı azalmıştı. Ancak patlamalar de-
vam ediyordu. Her geçen dakika artık hainle-
rin başaramayacağını, bunların son çırpınışlar 
olduğunu düşünüyorduk. Bu ara Seydioğlu’nu 
ziyaret edelim dedik. Eskişehir yolu üzerindeki 
özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yü-
rüyerek hastaneye vardık. Hastanenin bütün 
ışıkları kapalıydı. Sandığımızın aksine Seydi-
oğlu ciddi bir yara almış hatta ölümün kıyısın-
dan dönmüştü. Hastanedeyken dahi kaç defa 
bomba sesi ve sonik patlama sesi duyduk bi-
lemiyorum. Binanın içindeyken sanki deprem 
oluyor hissi veriyor insana. Sabah namazı vak-
ti girmişti. Hastanenin mescidinde namazımı-
zı eda ettik. Bu arada bir  şehidimizin daha 
geldiğine üzülerek tanık olduk. Sonra yine 
külliyenin oraya geldik. Yavaş yavaş gün ışı-
maya başlamıştı. Saat 06’ya geliyordu. Sonik 
sesler ve patlamalar iyice azalmıştı. Havada 
1-2 tane helikopter kalmıştı. Himmet Bey ve 
Semih Bey’e “Artık gün ışıdı evlerimize gidip 
biraz istirahat edelim, gün içinde işlerimiz ola-
caktır” dedim. Saat: 06.00-06.10 arası evleri-

mize doğru yola koyulduk. Bizim ayrılışımızın 
15-20 dakika sonrası helikopterden ateş açıp, 
başka canlara kıymıştı şerefsizler. 

2-3 saat uyumaya çalıştım, telefonlarım 
durmadan çalıyordu. Çağrılarıma cevap ve-
remiyor, uyku da uyuyamıyordum. Meğer 
elleri öpülesi anacığım bana ulaşmak sesimi 
duymak istiyordu.  Yılmaz’a eve gelip biraz 
istirahat edip çıkacağım demiştim ama ana 
yüreği işte sesimi duymadan içi rahat etmi-
yor, canımın tenimde olduğuna veya yarala-
nıp hastanede olmadığıma inanmıyordu. Saat 
09.00 gibi ailemi arayarak iyi olduğumu haber 
ettim onlara.

Öğleden sonra Memur-Sen olarak Meclis 
Genel Kuruluna katıldık. Başbakanımızın ve 
muhalefet partilerinin genel başkanlarının iş-
gal karşıtı açıklamalarına ve ortak bildirilerine 
şahid ve destek olduk. 

Akşamına Milli İrade nöbetlerine başladık. 
(16 Temmuz 2016 itibariyle)

Rabbimiz(cc) bizlere bir daha böyle şey-
ler yaşatmasın. Milletimizin birlik ve dirliğini 
daim kılsın. 

O gece şunu daha net öğrendim. Bu mil-
let ideolojisi ne olursa olsun mevzu vatanı ve 
iradesi olunca anında aynı safta yer alıyor ve 
kimseye pabuç bırakmıyor. Ötekimiz yok bi-
zim. Ötekileştirmeye çalışanlarda asla başarılı 
olamayacak.

O gece çok şükür ki Çanakkale’deki ecda-
dımızın torunları olduğumuzu, öyle birilerinin 
sandığı gibi, amaçsız ve başıboş bir gençliği-
miz olmadığını gösterdik.

Bundan böyle yapmamız gerekene gelince 
herkes olduğu gibi kalacak ve kimse görüşün-
den, yaşam tarzından ötürü bir diğer kardeşi-
ni ötekileştirmeyecek. Bizim ne gidecek başka 
yerimiz ne de sığınacak başka limanımız var. 
Biz birlikte TÜRKİYE’YİZ. 

Selâm olsun 15 Temmuz kahramanları-
na. Selâm olsun Ülkemin güzel insanlarına. 
Selâm olsun asil Milletime. Lanet olsun millet 
iradesine kastedenlere ve onların hain işbirlik-
çilerine…

Yıllar sonra bu yazımız okunduğunda 
daha net anlaşılsın diye yazımızda geçen şahıs-
ları açıkça tanıtmak istedim. O gece telefonla 
görüştüğüm ve buraya ismini yazamadığım, 
hatırlayamadığım arkadaşlarım, akrabalarım 
ve dostlarım affınıza sığınıyorum. 

Reis: Recep Tayyip ERDOĞAN (Cumhurbaşkanı)
Ali Bey: Ali YALÇIN (Memur-Sen Genel Başkanı)
Metin Bey: Metin MEMİŞ (Sağlık-Sen Genel Başkanı)
Semih Bey: Semih DURMUŞ (Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili)
Himmet Bey: Himmet BAYAR (Sağlık Genel Başkan Yardımcısı)
Seydioğlu: Mustafa SEYDİOĞLU ( Sağlık Bakan Müşaviri- Eski     
Personel Genel Md. Yardımcısı)
Orhan: Orhan PEHLEVAN (Ankara Sağlık Müdür Yardımcısı)
Hasan Bey: Hasan YILDIZTURAN (Aşti’de Kitapçı-Komşum)  
Yılmaz: Yılmaz ARSLAN (Cemile Bacımın Eşi)
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En Şerefsiz 
Saldırıya, 

En Şerefli Direnişle 
Karşılık Verdik!
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En Şerefsiz Saldırıya, 
En Şerefli Direnişle Karşılık Verdik

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, 15 Tem-
muz 2016’da demokrasimize, cumhuri-
yetimize ve milli irademize yönelik FETÖ 
hainlerinin kalkıştığı darbe girişimi ve 
sonrasında yaşanan gelişmeleri değer-
lendirmek amacıyla 30 Temmuz 2016 
tarihinde Ankara’da toplandı. Toplantı 
sonunda, Başkanlar Kurulu Sonuç Bildiri-
si yayınlandı. 

Bildiri şu şekilde: 
Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz gecesi 
şeref yoksunu FETÖ haşhaşisi asker kı-
yafetli teröristler tarafından bir darbe 
kalkışmasıyla karşı karşıya kalmış, an-

cak milletimizin adeta ikinci bir kurtuluş 
savaşı ruhuyla meydanlara inmesi ile 
mel’un yapı ve arkasındaki şer güçler he-
define ulaşamamıştır. Terör başta olmak 
üzere yakın tarihimizde yaşanan pek çok 
kaos ve kumpas hareketlerinin arkasın-
daki bu hain yapı karşısında bütün top-
lum kesimleri millet ruhu ve şuuruyla 
kenetlenmiş, hainler ve arkasındaki dış 
güçler milletimizin direnişi karşısında pe-
rişan olmuştur. 

Hain saldırı ile Çanakkale’nin rövanşını 
almak isteyen küffar ordusunun, haçlı 
zihniyetinin hain emellerinin bitmediği 

birkez daha ortaya çıkmıştır. 

Haçlı zihniyetinin devşirdiği FETÖ’cü ha-
inler, Allah’ın yardımıyla Çanakkale nesli 
aziz milletimiz  tarafından püskürtülmüş-
tür. 15 Temmuz gecesi, Türkiye’nin mil-
li hedeflerine, milletimizin ve mazlum 
milletlerin umutlarına darbe vurulmak 
istenilmiştir. Ancak “Milletten başka güç 
tanımıyorum!” diyen cumhurbaşkanımı-
zın çağrısına milletimiz, canını ortaya ko-
yarak karşılık vermiş, 15 Temmuz gecesi 
hak ile batılın mücadelesinde Allah’ın 
yardımıyla  Türkiye uçurumun kenarın-
dan dönmüştür.

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi 

Genel Başkanımız Metin 
Memiş, 15 Temmuz’da 
ülkemizin şerefsiz bir 
saldırıya maruz kaldığını, 
ancak bu saldırıya en şerefli 
direnişle karşılık verildiğini söyledi.
Memur-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı 
müteakip düzenlediğimiz Sağlık-Sen 
Başkanlar Kurulu’nda konuşan Genel 
Başkanımız Metin Memiş, FETÖ teröristleri 
tarafından yapılan darbe girişimi ve 
sonrasında yaşananları değerlendirdi. 
Darbe girişiminin çok şerefsiz bir girişim 
olduğunu ifade eden Genel Başkanımız 
Memiş, “Bundan sonra da durmayacaklar. 
Ülkemiz üzerinde oynanan ve oynanacak 
oyunlar bitmeyecek. Halen meydanlarda 

demokrasi nöbeti tutmaya devam 
ediyorsak ve bu isteniyorsa tehlike 
geçmemiş demektir. Üzerimize düşeni 
yapmaya devam edeceğiz. Kaos ortamı 
oluşturulmasına, yeniden şerefsiz bir 
girişim yapılmasına izin vermeyeceğiz. 
Ülkemize, geleceğimize, demokrasimize 
sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

Merhum Mehmet Akif İnan’ın Memur-
Sen’i kurarak ne kadar önemli bir çalışmaya 
imza attığının her geçen gün yeniden 

anlaşıldığını söyleyen 
Memiş, darbelere ve 
darbecilere karşı dik 
duran bir Memur-

Sen’in üzerine düşeni yerine getirdiğini ve 
sivil toplumun yüz akı olduğunu söyledi.

Meydanlardaki birlik ve beraberlik 
ruhunun pekişmesi ve kalıcı olması için 
Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesi olarak 
bizlere büyük bir sorumluluk düştüğünü 
söyleyen Memiş, bu milletin mayası ve 
harcının Çanakkale Ruhu olduğunu, sahip 
olduğumuz medeniyet değerlerinin de 
bunu gerektirdiğini kaydetti.
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15 Temmuz darbe girişimine karşı milli 
direnişte Memur-Sen ve Sağlık-Sen kad-
roları da yurt genelinde darbe teşebbü-
sünün ilk anından itibaren canını ortaya 
koymuş, şehitler vermiş, milletiyle birlik-
te, meydanların da vatanın da tek sahibi-
nin millet olduğu gerçeğini, dost-düşman 
bütün dünyaya göstermiştir. 

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulumuz, 15 
Temmuz’da ülkeyi felakete sürüklemeye 
çalışan hainlere karşı direnişin, hürriyeti-
miz ve geleceğimiz açısından neredeyse 
Çanakkale Zaferi kadar önemli olduğuna 
inanmaktadır.

Yaşanan acılara rağmen millet olarak 
edindiğimiz tecrübe, Türkiye’nin aydınlık 
geleceğini kurmada yol gösterici olacak-
tır. 
15 Temmuz darbe girişiminin asıl he-
definin ülkede kaos ve iç savaş ortamı 
oluşturmak olduğu yönündeki tespitler 
mutlak surette dikkate alınmalıdır. Bu ne-
denle bundan sonraki süreçte Türkiye’yi 
normalleştirme ve milli hedeflerine yö-
neltme adına atılacak adımlarda darbe 
karşısında oluşan millet tablosunu, birlik 
ruhunu korumak önem arz etmektedir. 

Başkanlar Kurulumuz, darbe girişimi son-
rası alınan Olağanüstü Hal Kararı ve bu 
karar çerçevesinde darbecilerin kamu 
kurum ve kuruluşlarından temizlenmesi 
hedefini desteklemektedir. Ancak süreç 
suçlu ile masumu ayırt edebilecek bir fe-
raset ortamında sürdürülmelidir. 

Darbeciler ile mücadele sürecini hede-
finden saptırma amaçlı her türlü fitneye 
ve hileye karşı uyanık olunmalı ve adalet 
terazisinin doğru çalışmasına dikkat edil-
melidir.

FETÖ hainlerinin kendilerini gizlemekle 
birlikte başka kişileri hedef göstererek, 
onlara kumpaslar kurarak askeriye, em-

niyet teşkilatı ve bürokraside yıllarca 
kritik noktalarda görev yapmış olmaları 
endişe vericidir. Bu nedenle gerçekten 
bu hain terror örgütüne maddi destek 
veren, düşünsel olarak bu örgüte hizmet 
eden, propaganda yapan, bilgi, belge, 
istihbarat taşıyan, plan kuran, hain plan-
larını gerçekleştirme çabasında olan ve 
bunlara destek veren kişiler gerekli so-
mut tespitlerin ardından en ağır şekilde 
cezalandırılmalıdır.   

Ordumuz; göz bebeğimizdir, peygamber 
ocağımızdır. Nitekim bu süreçte de kah-
raman askerlerimiz silahlı kuvvetlerde 
sinsice yer tutmuş ve o gece ortaya çık-
mış cuntacı FETÖ hainlerine karşı canı-
nı ortaya koyan bir mücadale vermiştir. 
Bu nedenle kahraman askerlerimizin, 
ordumuzun içine sızmış olan vatan ha-
ini bu teröristlerle anılmaması gerekir. 
FETÖ’den arındırılarak tertemiz hale ge-
tirilecek olan şerefli ordumuzun ne bu 
süreçte, ne de sonrasında asla yıpratıl-
maması gerekir. Bundan sonraki süreçte 
kamuoyunun halen ülkemizin dört bir 
tarafında vatana hizmet eden kahraman 
askerlerimizin itibarsızlaştırılmaması için 
özellikle sorumlu davranması gerekir.

Hain darbe kalkışması gecesinde mey-
danlara akın eden, tanklara, toplara, as-
keri araçlara karşı etten duvar ören aziz 
milletmizin yazdığı destan asla unutul-
mayacaktır. Bu bağlamda, aziz milletimi-
zin şehit yakınlarını ve gazilerini onurlan-
dıran ve kendilerine verilecek her türlü 
paye tarafımızdan desteklenecek ve ka-
bul görecektir.

Darbe kalkışması sürecinde milli iradeye 
sahip çıkan ve bu konuda beyanatlar ve-
rerek aziz milletimizin takdirini kazanan 
Sayın Başbakanımıza ve hükümet yetki-
lilerimize, siyasi parti temsilcilerimize, 
milletvekillerimize, sivil tolum kuruluşla-
rımıza teşekkür ederiz.

Mesaisi bittiği ve evinde dinlendiği sı-
rada, şehir dışında izinde olduğu halde 
hiç bir telkin ve çağrı beklemeden sağlık 
kurum ve kuruluşlarına koşup aziz mille-
timize hizmet etmek için mesai arkadaş-
larına destek veren fedakar sağlık çalı-
şanlarımıza teşekkür ederiz.

Başkanlar Kurulu olarak, mel’un darbe 
girişimine karşı verilen şanlı direnişte şe-
hit olan askerlerimize, polislerimize, va-
tandaşlarımıza ve üyelerimize Allah’tan 
(C.C.) rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
dileriz. Milli iradenin, hainlerin kirli-kan-
lı ellerinden söküp alınması noktasında 
Sayın Cumhurbaşkanımızın darbe kalkış-
ması sürecinde ve sonrasında gösterdiği 
liderlik için minnettarız. Sayın Cumhur-
başkanımızın “Yeni Türkiye” ideali ile 
ortaya koyduğu hedeften ülkemizi alı-
koymak isteyenlere karşı her zaman ve 
zeminde karşı çıkacağız. Bu bağlamda 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizin ile-
ri demokrasi ve refah seviyesinin yüksel-
tilmesi çabalarına sonuna kadar destek 
veriyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın “Meydanla-
rı doldurun! Meydanları terk etmeyin!” 
çağrısına ilk gecesinden itibaren tered-
dütsüz uyan Sağlık-Sen teşkilatları, Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın ikinci çağrısına 
kadar tüm Türkiye’de meydanları terk 
etmemiş, ülkesine, demokrasisine, gele-
ceğine sahip çıkmıştır. 

“Yüce Allah aziz milletimizi hainlerden 
korusun!” diyor, milletimize yönelen 
bütün tehditler bertaraf edilene kadar 
Türkiye’nin dört bir yanında meydanlar-
da nöbete devam etme kararımızı ilan 
ediyoruz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur…
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Sendikamız Osmaniye Şubesi’nin 
Demokrasi Nöbeti’ne katılan ve burada 
nöbet tutan Osmaniyeliler’e hitap eden 
Genel Başkanımız Memiş, milletin 
iktidarına yönelik hain planlara bugüne 
kadar milletçe göğüs gerdiğimizi belirterek, 
“27 Nisan muhtırası,  gezi olayları, 17-
25 Aralık Hukuk Darbesi girişimi ve FETÖ 
darbe girişimi bunlardan bazıları. Bu 
millet darbelere, ihanet senaryolarına 
direndikçe, egemenlik mücadelemizin, 
2023, 2071 hedeflerimizin karşısına 
dikilen dahili ve harici düşmanların 
hainlikleri de deşifre oldu. Allah’a hamd 
olsun ki, bu direnişlerimizle bu ihanet 
şebekesi ve arkasındaki şer güçler mağlup 
oldu. Bu hain kalkışmaya karşı kenetlenen 
bir Türkiye tablosu yaşıyoruz. Böyle bir 
şerden Yüce Rabbim milletimiz için büyük 
hayırlar yarattı. Artık Türkiye, kenetlenmiş 
milletiyle dünden daha güçlüdür. Allah 
her zaman birliğimizi güçlendirsin. 

Düşmanlara, hainlere fırsat vermesin” 
şeklinde konuştu.

MİLLET OLARAK BİRLİĞİMİZE 
SAHİP ÇIKMALIYIZ
15 Temmuz darbe girişimi ile ülkemizde, 
milletimizin birlik ve beraberliğinde 
gözü olan düşmanların hesaplarının 
bitmediğinin bir kez daha görüldüğünü 
söyleyen Metin Memiş, “Yine biz bir kez 
daha gördük ki, Türkiye’nin bekasına, 
sadece bu millet değil, bütün mazlum 
milletler umut bağlamaktadır. Kardeşlerim; 
bu sebeple vatanımız için, ‘İnsanı yaşat 

ki devlet yaşasın’ medeniyet anlayışımız 
üzerinde yükselecek Yeni Türkiye hedefine 
ulaşmak için, cumhurbaşkanımızın 
söylediği gibi, Tek Devlet, Tek Vatan, Tek 
Bayrak, Tek Millet demeliyiz ve bu şuur 
etrafında kenetlenmeliyiz” dedi.

Genel Başkanımız Metin Memiş’in 
Osmaniye programına Genel Başkan 
Yardımcımız Himmet Bayar, Osmaniye 
Şube Başkanımız Muhittin Çenet, şube 
yönetim kurulu üyelerimiz, temsilcilerimiz, 
üyelerimiz, sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Türkiye Dünden Daha Güçlü

Düşmanlara, hainlere fırsat vermesin” 
şeklinde konuştu.

MİLLET OLARAK BİRLİĞİMİZE 
SAHİP ÇIKMALIYIZ

Türkiye Dünden Daha Güçlü

Genel Başkanımız Metin 
Memiş, Türkiye’nin 
dünden daha güçlü 
olduğunu, ihanet 
şebekesi ve arkasındaki 
güçlerin mağlup 
olduğunu söyledi.
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Sendikamızın Eskişehir Şubesi tarafından 
düzenlenen demokrasi nöbetine ve nöbet 
öncesi düzenlenen demokrasi yürüyüşüne 
katılan Memiş, darbe girişiminin amacının 
ülkemizi kaosa ve karanlığa sürüklemek 
olduğunu ifade etti. 

Darbecilerin şeytanı bile hayrete 
düşürecek şekilde milletin üzerine mermi 
yağdırdığını söyleyen Memiş, “Gözü 
dönmüş hainler, Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza pusu kurarak milletin ve 
mazlum milletlerin umudunu söndürmeye 
kalkıştılar. Milletimizin ve mazlum 
milletlerin o gece duymak istediği ses, 
bütün vatana haykırdı. O ses, ‘Ben bugüne 
kadar milletimden daha büyük bir güç 
tanımadım’ dedi ve milletini vatanına, 
milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara 
çağırdı” şeklinde konuştu. 

O sesin, “dünya beşten büyüktür” 
diyerek emperyalizmin ezberini bozan, 
Mısır’da darbe yapan iki yüzlü batıya karşı 
Rabia’nın hakkını savunan, inanç ve gönül 
coğrafyasında vahdet rüzgarları estiren 
bir ses olduğunu dile getiren Memiş, 
“Milletimiz liderinin çağrısıyla meydanları 
tanklara, gök kubbeyi uçaklara dar etti. 
Bizler, çocuklarımızla, babalarımızla, 
dedelerimizle 4 kuşak düşmanın 
bile ar edineceği insanlık dışı darbe 
girişimine karşı dimdik durduk. Hain Fetö 
teröristleri ve dış destekçilerin heveslerini 
kursaklarında bıraktık. 15 Temmuz gecesi 
gökyüzüne jetlerin çirkin seslerinin hakim 
olacağını sanan soysuzlar, şehadete koşan 
vatan evlatlarının Allah’u ekber nidalarıyla 
bozguna uğradılar. Vatanın dört bir yanında 

meydanlarda vatan evlatlarının 7 düvele 
korku salan direnişi 17. gününde de daha 
büyük coşkuyla devam ediyor. Bu millet, 
liderinin öncülüğünde tarih yazmaya 
devam ediyor.” dedi. 

Bu ihaneti ve bu ihanete karşı verilen 
tarihin en şanlı direnişini, ikinci istiklal 
mücadelesini unutmayacağımızı söyleyen 
Memiş, son güne kadar direnişe devam 
edeceğimizi ifade etti.

Demokrasi nöbetimize Genel Başkanımız 
Metin Memiş’le birlikte Genel Başkan 
Yardımcımız Kemal Çırak, AK Parti Eskişehir 
Milletvekili Harun Karacan ve AK Parti 
Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü de katıldı.

Liderinin Öncülüğünde 
Millet Tarih Yazıyor 

Genel Başkanımız 
Metin Memiş, aşağılık 
hainlerin ve sefil 
ruhların 15 Temmuz’da 
Türkiye’yi kaosa, 
karanlığa sürüklemek 
için düğmeye bastığını, 
ancak bu milletimizin, 
liderinin öncülüğünde 
ortaya koyduğu 
mücadele ile tarih 
yazdığını söyledi.
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Milletimiz 15 Temmuz’da Ülkesinin                   
Kaderini Değiştirdi

Genel Başkanımız Metin Memiş, hiçbir 
darbenin iyi olmadığını, ancak Fethullahçı 
Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 
en şerefsiz darbe girişimi olduğunu 
söyledi. Darbeye karşı koyan milletimizin, 
ülkemizin kaderini değiştirdiğini belirten 
Memiş, “Şerefsizce bir darbe girişimiydi. 
Ama o şerefsizce darbe girişimine 
milletimiz şerefli bir direnişle karşılık 
verdi." dedi.

Genel Başkanımız Memiş, Sendikamız 
Sivas Şubesi tarafından düzenlenen 
Demokrasi Yürüyüşü’ne katıldı. 50. Yıl 
Kavşağı'ndan şehir merkezine kadar 

yapılan yürüyüş sonrası burada konuşan 
Memiş, "Milletimiz 15 Temmuz'da tarih 
yazdı. Milletimiz 15 Temmuz'da ülkesinin, 
milletinin, geleceğinin kaderini değiştirdi. 
15 Temmuz gecesi milletine ihanet eden 
ihanete çeteleri, ihanet şebekeleri, 
kahpeler bu milletin geleceği ile oynamak 
istediler. Allah'a hamdolsun, milletimiz bir 
ses bekliyordu. Milletimizin ve mazlum 
milletlerin o gece duymak istediği sesi 
bütün vatan haykırdı. Milletinin vatanına, 
milletine, milli iradeye sahip çıkmak için 
meydanlara çağırdı. O ses, "Dünya 5'ten 
büyüktür" diyerek emperyalizmin ezberini 
bozan sesti. O ses, Cumhurbaşkanı, milletin 

adamı, başkomutanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın sesiydi " şeklinde konuştu.

Hiçbir darbe girişiminin iyi olmadığını, 
ama en şerefsizini 15 Temmuz günü 
gördüğümüz de belirten Memiş, "Bu 
darbe en şerefsiz darbeydi. Hiç bir darbe 
iyi değildi. Ama bu darbe gibi şerefsizce 
bir darbe olmamıştı. Hiç bir zaman o 
silahlar sivil vatandaşa doğrultulup ateş 
edilmemişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 
Skorsky helikopterleriyle ateş edilmemiş, 
jetlerle taciz edilmemiş, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bombalanmamıştı. 
Şerefsizce bir darbe girişimiydi. Ama o 
şerefsizce darbe girişimine milletimiz 
şerefli bir direnişle karşılık verdi." dedi.

Ayrıca programın devamında Sağlık-
Sen çadırında Demokrasi Nöbeti'ne 
devam edildi. Milli Eğitim Bakanı ve 
Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve AK Parti 
Belediye Başkanı Sami Aydın çadırımızı 
ziyaret etti.

Sivas şubemiz tarafından düzenlenen 
Demokrasi Yürüyüşü’ne Genel Başkanımız 
Metin Memiş’le birlikte Genel Başkan 
Yardımcımız Himmet Bayar, Sivas Şube 
Başkanımız Efe Zileli, Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, işyeri temsilcileri ve 
üyelerimizle çok sayıda vatandaşımız 
katıldı.
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Genel Başkanımız Memiş, Balıkesir 
Şubemiz tarafından düzenlenen Demokrasi 
Yürüyüşü ve ardından Demokrasi Nöbeti’ne 
katıldı.  Balıkesirliler’e hitap eden Genel 
Başkanımız Memiş, milletimizin menfur 
darbe girişimine karşı sergilediği duruşun 
takdir edilecek ve örnek gösterilecek bir 
hareket olduğunu söyledi. Memiş, “İstiklal 
Marşımızın şairi Merhum Mehmet Akif 
Ersoy ‘Asım'ın nesli’ diyor ya, işte o nesil 

çiğnetmedi vatanını, çiğnetmeyecek. 
Asım'ın nesli burada. Teyzelerimiz, 
amcalarımız, bacılarımız burada. Bugün 
burada darbecilere ve onların tasmasını 
tutanlara karşı kardeşlik var, birlik var. 
Bugün burada kurtuluş mücadelesinin 
heyecanı var. Bugün burada bir demokrasi 
nöbeti var” dedi. 

Konuşmasında, 15 Temmuz gecesi milletin 
bir destan yazdığını 
vurgulayan Memiş, “Daha 
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z 
talimat vermeden, 
darbe kalkışması var 
denildiği an itibari 
ile Memur-Sen ailesi 
olarak, 1 Milyon üyemizi 
meydanlara çağırdık. 
Daha istenmeden biz 
meydanlara indik. 
Hiçbir darbe doğru 
değildir. Bütün darbeler 
aşağılıktır. Ancak bu 

darbe girişimi kadar hiçbir aşağılık 
darbe olmamıştır. Bu kadar şerefsizce, 
namussuzca, haysiyetsizce bir darbe daha 
yaşanmamıştır. Milletin üzerine silahları 
doğrultarak, silahsız insanlara ateş eden 
bir silahlı kuvvetler olmamıştır. Bu ülkenin, 
bu milletin evine helikopterle ateş açan 
alçaklar hiçbir zaman olmamıştır. Bu 
ülkenin Meclisi'ne bomba atan hiçbir 
şerefsiz haysiyet bugüne kadar olmamıştır. 
Lanetliyorum onları. Onları destekleyen, 
onları bu işin içine iten ipi başkalarının 
elinde olan Pensilvanya'daki köpeği 
de lanetliyorum, halâ onlara sempati 
duyanları da lanetliyorum” diye konuştu. 

Balıkesir şubemiz tarafından düzenlenen 
Demokrasi Nöbeti’ne Genel Başkanımız 
Metin Memiş’le birlikte Genel Başkan 
Yardımcımız Kemal Çırak, Balıkesir Şube 
Başkanımız Ömer Seyfettin Çelebi, şube 
yönetim kurulu üyelerimiz, temsilcilerimiz, 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını yanı 
sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Genel Başkanımız Metin Memiş, 15 Temmuz sonrası 
meydanlarda kardeşliğin, birlik ve beraberliğin 

olduğunu, bu birlikteliği hiçbir güç, terör örgütü ve 
uzantılarının bozamayacağını söyledi. 

Meydanlarda Kardeşlik Var, 
Birlik ve Beraberlik Var
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Genel Başkanımız Metin Memiş, Memur-
Sen Çanakkale Temsilciliği tarafından dü-
zenlenen “15 Temmuz Milli İrade Destanı” 
programına katıldı. Programda konuşan 
Memiş, “Milletimiz, iradesine sahip çık-
mış, tıpkı Çanakkale destanını yazan ec-
dadımız gibi 15 Temmuz günü hainlere 
ve işbirlikçilerine büyük bir ders vermiştir. 
Ülkenin geleceği ile oynamak isteyenlerin 
hedeflerine halkın yumruğu ile darbe in-
dirmiştir. ” dedi.

Geniş bir katılımın olduğu programda ko-
nuşan Genel Başkanımız, “Geleceğimize 
ve Büyük Türkiye idealimize darbe yap-
mak isteyen hain FETÖ mensuplarına kar-
şı milletçe büyük bir destan yazarak karşı 
durduk. İçimizde ve dışarıda olan hainlere 
karşı Memur-Sen ailesi olarak kalkışmanın 
olduğu ilk andan itibaren dik durduk, mil-
let egemenliğine sahip çıktık. Sadece An-
kara ve İstanbul gibi metropol şehirlerde 
değil, Anadolu’nun en ücra köşesinde va-
tana sahip çıkan milletimize teşekkür edi-
yorum. Bu uyanış bilincini köreltmeden, 
her daim uyanık olacağız.” dedi.

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE 
MİNNETTARIZ
Canını hiçe sayarak hainlere karşı meydan-
lara çıkanların yazdığı destana sahip çıkıl-
ması gerektiğini vurgulayan Memiş, “15 

Temmuz gecesi ülkenin karanlığa gömül-
memesi için canını hiçe sayarak sokaklara 
inen herkes, ülkenin makûs talihinin de-
ğişmesine vesile olmuştur. Millete namlu-
sunu çevirmiş tanka karşı dimdik durarak 
dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir ders 
vermiştir. Bu direnişte can veren şehitle-
rimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. 
Bugün Çanakkale’de olmamız hasebiyle, 
Çanakkale’de 7 düvele karşı destan yazan 
şehitlerimizle birlikte, içimizdeki hainlere 
karşı destan yazan şehitlerimizi minnetle 
ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize teşekkür 
ediyoruz. Emanetlerine her daim sahip çı-
kacağımızın sözünü veriyoruz.” dedi.

Memur-Sen Çanakkale Temsilciliği tarafın-
dan düzenlenen  ‘15 Temmuz Milli İrade 
Destanı’ programına Genel Başkanımız 
Metin Memiş ile birlikte Genel Başkan Yar-
dımcımız Kemal Çırak, AK Parti Çanakkale 
Milletvekili Ayhan Gider, Memur-Sen İl 
Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Suat 
Özen, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı 
Ömer Şahin, AK Parti İl Başkanı Yeşim Ka-
radağ, Umurbey Belediye Başkanı Sami 
Yavaş,   STK temsilcileri ve Memur-Sen 
üyeleri katıldı. Programda ayrıca, Radyo 7 
programcısı Talha Bora Öge de bir söyleşi 
gerçekleştirdi.

15 Temmuz Darbesine Çanakkale 
Ruhuyla Karşı Koyduk 

Genel Başkanımız 
Metin Memiş, 15 

Temmuz darbesine, 
Çanakkale Ruhuyla 

karşı koyduğumuzu, 
milletimizin bir kez 

daha geleceğine 
ve özgürlüğüne, 
iradesine sahip 

çıktığını söyledi.
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Yürütme Kurulunda, Anadolu Platformu, 
Birlik Vakfı, Cihannüma Dayanışma Ve İş-
birliği Platformu Derneği, Ensar Vakfı, Hak-
İş Konfederasyonu, Hukukçular Derneği, 
Hukuki Araştırmalar Derneği, İlim Yayma 
Cemiyeti, İnsan Ve Medeniyet Hareketi 
Derneği, Memur- Sen Konfederasyonu, 
MÜSİAD , ÖNDER,  İmam Hatip Liseleri 
Mezunları Ve Mensupları Derneği, TÜM-
SİAD, Türkiye Gönüllü Teşekülleri Vakfı, 
ASKON, İHH, TÜRGEV'in bulunduğu ve 
360 STK'dan oluşan Türkiye Anayasa Plat-
formu 1. Meclis önünde Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün, terörist unsurları öncülüğün-
de gerçekleştirdiği darbe girişimini kınadı.

Türkiye Anayasa Platformu adına açıkla-
mayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın yaptı. Yalçın, "Yürütme Kurulu 17 Sivil 
Toplum Kuruluşu’ndan oluşan ve 350’den 
fazla STK’nın desteklediği Türkiye Anayasa 
Platformu olarak buradayız. Niçin burayı 
tercih ettik. Bu bina ve bu atmosfer bütün 
tarihi birikimimizi, milli iradeye verdiğimiz 

değeri, egemenliğin kayıtsız şartsız mille-
te olduğu haykırışını ilk kez yansıtıldığı 1. 
Meclis'in binası.  Sen, ben demeden, Ana-
dolu'daki bütün kimliklerin kendisini ifade 
ettiği en katılımcı, en kapsayıcı ve demok-
rat meclisimiz. Hacı Bayram Veli'nin ma-
nevi şahsiyetinin milletin değerlerini sim-
gelediği, savaş ortamında ve cuma namazı 

sonrasında açılmasıyla milletin kararlılığını 
ve inancına bağlılığını yansıtan meclis. Tam 
da bu yüzden buradayız. Savaş ortamında 
açılan fakat düşman tarafından bombalan-
mayan 1. meclis burada içimizdeki hainle-
rin bombaladığı meclis, kurşunladığı millet 
gündemimizde. İlk günkü ruhla buradayız" 
dedi.

Türkiye Anayasa Platformu’ndan Darbe 
Girişimine 1. Meclis Önünde Manifesto

Yürütme Kurulu 17 Sivil Toplum Kuruluşu'ndan oluşan ve 350'den fazla STK'nın 
desteklediği Türkiye Anayasa Platformu Temsilcileri 1. Meclis Önünde bir araya 
gelerek Fetullahçı Terör Örgütü'nün, terörist unsurları öncülüğünde 15 Temmuz 
2016 akşamı gerçekleştirdiği cunta ve darbe girişimini lanetledi.
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Kanlı darbe girişimini protesto etmek 
amacıyla bir araya gelen ve aralarında 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da 
bulunduğu 203 STK temsilcisi, Ortak Akıl 
Platformu olarak, 'Tan Vaktidir, Tam Vak-
tidir' temasıyla darbeye karşı ortak bildiri 
okudu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 
gerçekleşen etkinlikte Ortak Akıl Platfor-
mu adına bildiriyi, MÜSİAD Başkanı Nail 
Olpak okudu.

Bildiride özetle, ülkemizin 15 Temmuz ge-
cesi milli iradesini ortaya koyduğu ve de-

mokrasisine sahip çıktığı belirtildi. Vatan 
savunmasının, bütün fikir ayrılıklarının, 
bütün görüş farklılıklarının ötesinde ol-
duğunun belirtildiği bildiride, “Söz konu-
su vatansa gerisi teferruattır. Bu nedenle 
varlığımızla vatanımızın teminatı olacağız. 
Biz milletiz. Yani ofisteki işadamıyız. Has-
tanedeki doktoruz. Derslikteki eğitmeniz. 
Bürodaki memuruz. Öğretmen de, öğren-
ci de biziz, Hem hastayız, hem doktoruz. 
işçiyiz ve patronuz. Ve bizler, vatanımızın 
göğsüne namahrem eli değsin istemiyo-
ruz. Hepimizin yararına karar alması için 

seçtiğimiz insanların alçakça yöntemlerle 
yerinden edilerek bu makamlara bizim 
derdimizle dertlenmeyen kimselerin geti-
rilmesini istemiyoruz. Verdiğimiz oyların, 
emirlerini memleketin menfaatlerine mu-
halif odaklardan alan ihanet çeteleri tara-
fından çiğnenmesini istemiyoruz. Bir gece, 
evimizde oturmuş televizyon izlerken, 
devlet kanalında kendisine silah doğrul-
tulmuş sunucunun darbe bildirisi okumak 
zorunda bırakıldığını görmek istemiyoruz. 
Bir gece kapımıza dayanılmasını, okuduğu-
muz kitaptan yattığımız yatağa kadar her 

şeyin karıştırılmasını, masum 
insanların tutuklanıp işkence-
ye götürülmesini istemiyoruz. 
Bir gece, çocuğumuzun istik-
balini, ailemizin akıbetini, sev-
diklerimizin vaziyetini, muhte-
ris hainlerin korkunç emelleri 
nedeniyle düşünerek kaygılan-
mak istemiyoruz.” İfadelerine 
yer verildi. 

Programın sonunda yurtdışın-
da faaliyette bulunan STK'lar 
canlı olarak bağlanarak darbe-
yi kınadı, Türkiye'nin demokra-
tik yapısına destek verdiklerini 
bildirdi. 

203 STK’dan Kanlı Darbe 
Girişimine 'Ortak' TepkiGirişimine 'Ortak' Tepki
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-
Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya, 
Mehmet Bayraktutar, Levent Uslu, Memur-
Sen’e bağlı sendikaların Genel Başkanları, 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de yer aldığı he-
yet, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bir 
araya geldi.

STK’lar adına hazırlanan ortak bildiriyi TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu okudu. Ortak 
açıklamada, ülkemizin önde gelen 538 sen-
dika konfederasyonu, meslek ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi ile gazi olan TBMM’nin 
ziyaret edilerek demokrasiden yana olduğu-
muzu bir kez daha gösterdiğimiz belirtildi. 
TBMM’nin demokrasiye kastedenlerin alçak-
ça saldırılarına hedef olduğunun belirtildiği 
bildiride, özetle şu ifadelere yer verildi. 

“Vatan hainleri tarafından, tarihinde ilk defa 
bombalandı. Kahramanca direndi. Gazi un-
vanını bir kez daha hak etti. Açıktır ki, de-
mokrasi ve hukuk devleti yoksa sivil toplum 
kuruluşları da yoktur. Bugün burada bir ara-
ya gelen bizler, ülkemizin geleceği için de-

mokrasi dışında bir seçenek görmüyoruz. 
Cuma gecesinden sabahın ilk ışıklarına kadar 
halkımızın direnişi, ülkemizin geleceğine dair 
hepimizi umutlandırdı. Ülkemizin bütün de-
mokratik kurumları ve milletimiz, bu alçakça 
saldırı karşısında demokrasimizi sahiplendi.

Medya çalışanları, silahlı baskınlara dire-
nerek, milletin haber alma özgürlüğünü 
korumak için kendi canlarını tehlikeye attı. 
Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve 
Başbakanımızdan başlayarak, mecliste gru-
bu bulunan tüm siyasi partilerin genel baş-
kanları ve kitle örgütleri ilk andan itibaren 
dik durarak, darbecilerin hesaplarını boşa çı-
kardılar. Milletimiz, yollarda tanklar araçları 
ve insanları ezerken, havadan bombalar dü-
şerken; yoğun ateş altında, yılmadan alanla-
rı doldurdu. Milletimiz, demokrasi konusun-
daki kararlılığını ve azmini ortaya koydu. 
Kahraman emniyet güçlerimiz ve şerefli 
Türk askerleri, darbe teşebbüsünün ba-
şarıya ulaşmaması için yeminlerine sadık 
kalarak, canlarını ortaya koydular. Hainleri 
suçüstü yakaladılar. Türk demokrasisi ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik ku-
rumları, artık kaba kuvvete teslim olmaya-

cak kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

Bugün burada, Cuma gecesi oluşan demok-
rasi mutabakatının devam etmesini talep 
etmek üzere Gazi Meclisimizdeyiz. Bundan 
böyle ülkemizin geleceği için adımlar atı-
lırken, bugünkü demokrasi mutabakatı hiç 
unutulmasın. Ortak akıl daim olsun. Bir yan-
dan, milli egemenliğe saldıran vatan hainle-
rinden hukuka uygun olarak, yüce Türk ada-
leti önünde hesap sorulmalı. Öte yandan, bu 
tür alçakça saldırıları engellemek için siya-
setin alması gereken tedbirler hızla hayata 
geçirilmeli.”

Daha sonra kürsüye çıkan TBMM Başkanı İs-
mail Kahraman, darbe girişimi karşında milli 
iradenin yanında olan STK temsilcilerine te-
şekkür etti.

STK’larla Birlikte Darbe 
Girişimini TBMM'de Protesto Ettik

Memur-Sen ve 538 STK temsilcisiyle birlikte kanlı darbe girişimini protesto 
etmek için TBMM'yi ziyaret ederek, darbeye karşı ortak bildiri okuduk.
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15 Temmuz darbe girişimi sonrası Memur-
Sen Genişletilmiş Başkan Kurulu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda, 81 ilde alanları 
boş bırakmama, darbe girişiminin mimar-
ları, tetikçileri ve senaristlerinden hesap 
sorulana kadar nöbetlere devam edilmesi 
kararlaştırıldı. Toplantıya Genel Başkanı-
mız Metin Memiş, Genel Başkan Vekilimiz 
Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcı-
larımız Kemal Çırak, Himmet Bayar, İdris 
Baykan, Mustafa Örnek ve Abdülaziz Aslan 
katıldı.

Başkanlar Kurulu’nda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, "Meydanlardayız. 
Çanakkale ruhuyla sahadayız. 81 ilde alan-
ları boş bırakmıyor, kanlı darbe girişiminin 
mimarları, tetikçileri ve senaristlerinden 
hesap sorulana kadar ayaktayız" dedi. 
Kanlı darbe girişimini lanetleyip, şehitlere 
Allah'tan rahmet, gazilere de şifa dileyen 
Yalçın, "Bu katliam girişimi, bu alçaklık, bu 

ihanetten sonuna kadar 
hukuk önünde hesap 
sorulsun. Bütün insani 
değerleri hedef alan bu 
caniler en ağır şekilde 
cezalandırılsın. Devletin 
en tepesini ve topyekün 
kardeşliğimizi hedef alan 
tetikçilere asla merhamet 
gösterilmesin. Kanlı darbe girişimi tüm 
yönleriyle soruşturulsun, dış ayakları ve 
finans kaynakları da deşifre edilsin" dedi.

ÇANAKKALE RUHU TOPYEKUN 
ŞAHA KALKTI
Küresel terör şebekesi FETÖ’nün kanlı ve 
alçak darbe girişimine karşı 79 milyonun 
yüreklerini birleştirdiğini ifade eden Yalçın, 
"15 Temmuz'da başlayan kanlı darbe kal-
kışması, milletin, siyasetin ve özellikle de 
Cumhurbaşkanın iradesiyle Çanakkale ru-
hunu topyekun şaha kalkmasıyla, püskür-

tüldü.  
İhanetin ve hainliğin karşı-

sına millet, birlik ve beraberliği çıkartmış-
tır. 60 darbesi Millî Birlik Komitesini, 80 
darbesi Millî Güvenlik Konseyini 15 Tem-
muz 2016 kanlı darbe girişimi ise birlik, 
beraberlik ve kardeşlik koalisyonuna vesi-
le oldu. Darbeciler ve işgalciler en çok da 
bundan korkuyordu. Korktukları başlarına 
geldi. Bugün Cumhurbaşkanımızın dave-
tiyle AK Parti, CHP ve MHP Genel Başkan-
larının bir araya gelmesi, meydanlarda 
devam eden kardeşliği, siyaset kurumu 
tarafından da benimsenmiştir. 'Sen', 'Ben' 
değil, 'Biz' duruşuyla hareket ettiğimiz sü-
rece değil darbeye her türlü kirli harbe de 
hazırız. Bu birlik meydanlarda kavim ol-
sun, büyük ve güçlü Türkiye daim olsun" 
şeklinde konuştu. 

ALANLARI BOŞ BIRAKMIYORUZ
Meydanlardan çekilmeyeceklerini deklare 
eden Yalçın, "Yalçın, "Meydanlardayız. Ça-
nakkale ruhuyla sahadayız. 81 ilde alanları 
boş bırakmıyor, kanlı darbe girişiminin mi-
marları, tetikçileri ve senaristlerinden he-
sap sorulana kadar ayaktayız" dedi.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, 
‘Meydanlardayız’ Gündemiyle Toplandı 
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Kanlı darbe girişiminin ardından şehit 
düşen vatandaşların aileleri ve gaziler 
için başlatılan "15 Temmuz Dayanışma 
Kampanyası"na Memur-Sen'den tam 
destek geldi. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'nda bir araya gelen Memur-Sen 
heyeti, 1 milyon liralık destek çekini Bakan 
Yardımcısı Mehmet Ersoy'a teslim etti.

Programda konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, "Bugün burada, Şehit 
ve Gazilerimizle dayanışmamızı kayıt altı-
na alıyoruz. Büyük Memur-Sen ailesi ola-
rak hain, silahlı darbe teşebbüsünde şehit 
olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederle-
rini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına 
ortak olmak için Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanlığı himayelerinde Başbakanlık 
tarafından hazırlanan, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı'nın görevlendirildiği "Da-
yanışma Kampanyası”na 1 Milyon TL bağış 
ile vira bismillah diyoruz" dedi.

TERÖR KOALİSYONUNA 
LANET
Konuşmasında terör saldırılarını 
kınayan Yalçın, "Van ve Elazığ'da 
terör saldırıları var. Küresel em-
peryalizmin tetikçileri yine kardeş-
liğimizi, birliğimizi ve huzurumuzu 
hedef aldılar. Lanetliyorum. 

Saldırıların 15 Temmuz kanlı darbe giri-
şimin ardından tırmandırıldığının farkın-
dayız. Terör koalisyonu ve üst aklını hep 
birlikte görüyoruz. Bu kirli koalisyonun 
taşeronlarını da asıl işverenlerini de el 
birliğiyle önce ifşa sonra imha edeceğiz" 
şeklinde konuştu. 15 Temmuz kanlı darbe 
girişimi hakkında da konuşan Yalçın, "Fe-
tullahçı Terör Örgütü'nü, destekçilerini, 1 
dolara emperyalizme tetikçilik yapan te-
röristleri ise lanetliyorum. Bu teröristler 
milletten değildir. Milletten olan millete 
saldırmaz. Milletin mensubu olsalar bin 
yıllık kardeşliğimizi hedef almazlar" dedi.

1 MİLYON TL BAĞIŞ İLE VİRA 
BİSMİLLAH DİYORUZ
Memur-Sen olarak, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı 
ilk anda sahaya indiklerini ifade eden Yal-
çın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:  "Büyük 
Memur-Sen ailesi olarak hain, silahlı dar-
be teşebbüsünde şehit olan vatandaşla-
rımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek 
ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak 
için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan-
lığı himayelerinde Başbakanlık tarafın-
dan hazırlanan, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'nın görevlendirildiği "Dayanışma 
Kampanyası”na 1 Milyon TL bağış ile ‘vira 
bismillah’ diyoruz. Kana susamış Fetullah-
çı teröristlerin 15 Temmuz darbe girişi-
minde, tanklara, uçaklara, helikopterlere, 
kurşunlara karşı gövdelerini siper eden şe-
hitlerimiz ve gazilerimiz için başlatılan Da-
yanışma Kampanyası’na tüm teşkilatımızla 
desteğimizi sürdüreceğimizi de deklare 
ediyoruz.” Dedi.

Memur-Sen'den 15 Temmuz 
Dayanışma Kampanyasına Destek



52 KASIM 2016

Memur-Sen Başkanlar kuruluna katılan 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
"Kanlı darbe girişiminin atlatılmasında 
milletimizin çok büyük katkısı oldu. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın en ufak tereddüt 
göstermeden, şecaatle hareket etmesi ve 
telefon bağlantısıyla milletimize çağrıda 
bulunması ve milletimizin sokağa dökül-
mesi oyunu bozdu. Memur-Sen camiasını, 
bu çağrıya ilk olarak uyduğu ve milletimi-
zin sokağa dökülmesinde öncülük ettiği 
için canı gönülden kutluyorum" dedi.

Başkanlar kurulunda konuşan Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “15 Temmuz 
sadece darbe girişimi değil, Türkiye’nin gi-
dişatını değiştirmeye çalışan bir girişimdi. 
Türkiye’yi çok büyük badireler içerisine so-
karak, iddiasız bir ülke haline getirme te-
şebbüsüydü. Bu sadece darbe teşebbüsü 
değil, Türkiye’yi siyasi kaosa sokmak üzere 
harekete geçirilen hain  bir operasyondu. 
Arkasından da Türkiye’yi bir iç savaşa sü-
rüklemek, Türkiye’yi bir Irak’a, Suriye’ye 
çevirmek niyetleri vardı. 15 Temmuz dar-

be girişiminin, bundan öncekilerinden en 
önemli farkı budur” dedi. 

MEMUR-SEN CAMİASINI KUTLUYORUM
“Çok büyük bir badireyi atlattık” diyen Kur-
tulmuş, “Bu süreçte milletimizin çok büyük 
katkısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın en 
ufak tereddüt göstermeden, şecaatle ha-
reket etmesi ve telefon bağlantısıyla mil-
letimize çağrıda bulunması ve milletimizin 
sokağa dökülmesi oyunu bozdu. Memur-
Sen camiasını, bu çağrıya ilk olarak uyduğu 
ve milletimizin sokağa dökülmesinde ön-
cülük ettiği için canı gönülden kutluyorum.  
Milletimizin kararlı tutumu olmasaydı belki 
bugün bu toplantıyı yapıyor olmayacaktık. 
Bu darbe girişimi, diğerlerinden çok daha 
farklı, çok daha acımasız, çok daha hain bir 
darbeydi. Ama şunun ifade etmek isterim,  
darbeciler bu darbeyle ne yapmak istedi-
lerse şuan tam tersi aleyhlerinde işliyor” 
şeklinde konuştu.

EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR
Türkiye’nin siyasi tarihinin bir tarafının 

darbe tarihi olduğunu vurgulayan Kurtul-
muş, “Bunu sorgulamamız gerekiyor. Ne-
den bu kadar darbe oluyor, bu darbelerin 
amacı nedir? Türkiye, sıradan bir ülke de-
ğil.  Türkiye büyük bir medeniyetin, baki-
yesi olan bir millete ev sahipliği  yapıyor. 1 
asır önce yarım kalmış hesap hala devam 
ediyor. Burada milletimizin arasına suni 
sınırlar çizmeye çalışanlar ne yaparlarsa 
yapsınlar, emellerine ulaşamayacaklar. Bü-
yük Ortadoğu Projesi diye gündeme aldık-
ları proje, en az 25-30 yıldır uyguladıkları 
bir projedir. 

Uzun zamandır söylüyoruz, bu projenin 
asıl hedefi Türkiye’dir, Osmanlı bakiyesi 
olan bir millettir. Suriye’deki iç savaşın se-
bebi budur, Yemen’in bölünme sebebi bu-
dur. Libya’nın parçalanmasının da sebebi 
budur.  Bu bölgede Türkleri, Kürtleri, Arap-
ları, Farisileri birbirine çatıştırma niyetinin 
sebebi budur. Bölgede sünni/şii ayrımcılığı 
başlatılmasının da sebebi budur.  Türkiye, 
güçlü bir medeniyete öncülük etmesin, 
kendi içinde çekişmeli bir hale bürünsün 

Memur-Sen'i 
Canı Yürekten Kutluyorum

»
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Genel Başkanımız Metin Memiş, hain FETÖ 
teröristleri tarafından Gölbaşı Özel Harekat 
Merkezi’ne düzenlenen saldırı sonrası şehit 
olan Alparslan Yazıcı ve Murat Alkan’ın 
ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. 

Milletimizin FETÖ mensuplarınca yapılmak 
istenen darbeye karşı destansı bir karşı 
koymayla vatanını savunduğunu söyleyen 
Genel Başkanımız Memiş, “Bu toprakların 
esas sahipleri okyanus ötelerinden gelen 
emirlere karşı dimdik durarak ülkesine sahip 
çıktı. Vatandaşlarımız darbeye karşı çıkarak, 
ülkemizin Suriye gibi, Irak gibi istikrarsız bir 

hale getirilmesini önlemiştir. Canını, malını 
hiçe sayarak varlığını bu yolda feda eden 
milletimize, şehitlerimize ve gazilerimize 
sonsuz teşekkürler ediyoruz, Türkiye olarak 
onlara çok şey borçluyuz” dedi.

Ülkemiz üzerinde oynanan türlü oyunların, 
her gün başımıza gelen badirelerin 
karşısında şehit olarak, gazi olarak rüştünü 
bir kez daha ispatlayan milletimize 
minnet borcumuz olduğunu söyleyen 
Memiş, “Milli İrade, bu hain girişime karşı 
sokaklara dökülmüş, canı pahasına ülkesini 
korumuştur. Milletin tankı, tüfeği millete 
yönelmiş buna rağmen can siperane 
tankın önünde durmuş, ülkemizi kaosa 
sürüklemeye çalışan terör örgütlerine 
karşı yeni kahramanlıklar yazmıştır. Şimdi 
bize düşen ise bu uğurda gazi olan, şehit 
olan milletin evlatlarına sahip çıkmaktır” 
şeklinde konuştu. 

Ziyaretlere Genel Başkanımız Metin 
Memiş’le birlikte Genel Başkan Yardımcımız 
Himmet Bayar, Ankara 1. No’lu Şube 
Başkanımız Şenol Şahin ve şube yönetim 
kurulu üyeleri katıldı.

Demokrasi Şehitlerimizin 
Ailelerine Ziyaret

denerek böyle bir girişimde bulunuyorlar” 
dedi.

ALANLARI BOŞ BIRAKMAYALIM
28 Şubat darbe sürecine de Memur-Sen’in 
direndiğini ifade eden Kurtulmuş, “Bu dar-
beye de direnen bir Memur-Sen vardı. 28 
Şubat darbesinin ana amacı da diğerleriy-
le aynısıdır. Türkiye, milli kimliği üzerinden 
bir bağımsızlık kazanmasın.. O zamanki 
darbenin komutanlarından kudretli bir 
general, yazdığı bir makalede şöye diyor-
du: “Türkiye, rotasını değiştiriyor. Türkiye 

Ortadoğu’da İsraille müttefik olduğu poli-
tikasını değiştiriyor. 

Türkiye kendi başına bir güç merkezi olma 
yoluna gidiyor. Bunun engellenmesi için 
uyarılar yapıldı. Bu uyarıların başlangıcı da 
28 Şubat’dır” diyor. İmam Hatip okullarının 
kapatılması, başörtüsünün yasaklanması 
gibi meseleler tamamıyla sembolik mese-
lelerdir.Türkiye’de bu tür uygulamalar ve 
yasaklamalarla büyük bir toplum mühen-
disliği yapılmıştır. Ezan bir zaman Türkçe-
leştirilmiş, “Tanrı uludur, Tanrı uludur” 

diye millete  ezan diye bir hikaye okutul-
muştur. Bu tür uygulamalarla milletin önü 
kesilmeye, ‘yerinizi bilin, tarlanızda çalışın’ 
mesajı verilmek istenmiştir” şeklinde ko-
nuştu. Kurtulmuş, “Memur-Sen teşkilatı ilk 
günden bu yana alanlarda. Milletimiz top-
yekun meydanlarda. Meydanlarda kalan 
herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimize 
de Allah’tan rahmet dilerim.  Benim herke-
se çağrım şudur; Cumhurbaşkanımız Sayın 
Erdoğan’dan yeni bir talimat gelene kadar, 
alanları boş bırakmayın” dedi.
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DEMOKRASI KAHRAMANLARIMIZI
UNUTMAYACAĞIZ...
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Genel Başkanımız Metin Memiş, darbe 
kalkışmasının ilk saatlerinden itibaren 
canı pahasına meydanlara inenlerin, ül-
kemizin gerçek kahramanları olduğunu ve 
haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve genel 
merkez yönetim kurulumuz, darbe girişi-
minin yaşandığı akşam Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne giderek darbecilere karşı ko-
yarken yaralanan Genel Merkez çalışanla-
rımızdan Burak Özer’in anne ve babasını 
ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Burak Özer’in babası Rıfat Özer ve 
annesi Mine Özer’in fedakarlıklarının far-
kında olduklarını ve minnettar oldukları-
nı söyleyen Memiş, “Darbeci teröristler 
tarafından açılan ateşle şehit olanlara 
Allah’tan rahmet, yaralanan gazilerimize 
ise acil şifalar diliyorum. Sizin de içinde 
yer aldığınız, ismi tarihimize altın harflerle 
yazılacak kahraman vatandaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

MİLLETİN SİLAHLARI İLE 
MİLLETİ YILDIRAMAYACAKLAR
Memiş, “Namlusunu millete çeviren bu 
hainlere karşı millet olarak en güzel ceva-
bı meydanlarda verdik. Demokrasi nöbeti 
için meydanlardan ayrılmayan halk, çelik 
iradesi ve vakur duruşuyla bu topraklarda 
operasyon yapılmayacağını bir kez daha 
göstermiştir. FETÖ mensubu teröristlerin 
ülke üzerinde oyunlara karşı dik durarak 
rüştünü ispatlamıştır. Bu kalkışmaya karşı 
gösterilen direniş ile milletimiz dünyada 

eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. 
Bu ülkenin silahı, tankı, uçağı ile bu mil-
lete ölüm kusan, bomba yağdıran, üze-
rinden tank geçirenler de hak ettikleri en 
ağır cezayı almalıdır” şeklinde konuştu.

YİNE OLSA, YİNE AYNISINI 
YAPARIZ
Rıfat Özer de, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın "sokaklara çıkın" çağ-
rısını duyduktan sonra Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'ne gittiklerinde tanklarla karşı 
karşıya kaldıklarını söyledi. Tanklardan 
açılan ateş sonucu bacaklarından yaralan-
dığını belirten Özer, "Sonra eşimin yere 
düştüğünü gördüm. Belli bir süre sonra 
tekrar ateş başladı. Bu sırada eşimin üs-

tüne yattım. Aileyi toparlamak açısından 
birimiz sağ kalsın, eşim aileyi toparlar di-
yerek onu kurtarmak için siper olmak is-
tedim” dedi.

Mine Özer de konuşmasında, aynı olayın 
tekrar yaşanması halinde yine meydanla-
ra çıkacağını, amacının vatanı savunmak 
olduğunu ifade etti. Özer, “Bizim görevi-
miz, çocuklarımıza, torunlarımıza ertesi 
gün uyanabilecekleri bir ülke teslim et-
mek” şeklinde konuştu.

Ziyarete Genel Başkanımız Metin 
Memiş’le birlikte Genel Başkan Yardımcı-
larımız Kemal Çırak, Himmet Bayar, İdris 
Baykan ve  Abdülaziz Aslan katıldı.

Demokrasi 
Kahramanlarımızı Ziyaret Ettik
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Uraldı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti
Adana Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Kurum ve şube yöneticileri 

Adana Devlet Hastanesine Yönetici Başhekim olarak atanan Uzm. Dr. 
Cem Uraldı' ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Uraldı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Kurum, sendikal faali-
yetler konusunda bilgi verdi.

Adana Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Kurum ve yönetim kuru-
lu üyelerine ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirten Uzm. Dr. 
Cem Uraldı, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AMASYA

ANKARA-2 NOLU

ANKARA-6 NOLU

ADANA

ANKARA-1 NOLU

ANKARA-4 NOLU

İpek, Özdemir ve Ünek’ten Teşekkür Ziyareti
Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in 15 Temmuz kalkışmasında göstermiş 

olduğu dik duruştan dolayı Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Be-
lediye Başkanı Cafer Özdemir ve AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet 
Ünek sendikamıza teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Ziyaretten memnuniyetini belirten şube başkanımız Recep Eliaçık, 
milletin yanında ve milleten yana olan duruşlarının gereği olarak 15 
Temmuz Darbe Girişimi’nde bu duruşun gereği olarak meydanlara in-
diklerini belirtti. Ülkemizin geleceğine kast etmek isteyen içteki hainle-
re, dıştaki düşmanlara karşı uyanık olunmasını gerektiğini vurgulayan 
Eliaçık, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının her zaman milletten ve 
devletten yana tavır alacağını vurguladı.

Kargulu’ya Hayırlı Olsun Ziyareti
Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Şenol Şahin ve Yönetim Kurulu Üye-

leri Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan İsmail Kargulu'ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz’in de katıldığı ziyarette, 
Şube Başkanı Şenol Şahin hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, göre-
vinde başarılar diledi. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı  İsmail Kargulu ise ziyaretten 
dolayı memnuniyetini dile getirerek, Şube Başkanı Şenol Şahin ve 
yönetim kurulu üyelerine  teşekkür etti. 

ASP İl Müdürü Erkoç’a Hayırlı Olsun Ziyareti
Şube Başkanımız İbrahim Şahin ve yönetim kurulu üyelerimiz,  

Ankara Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç’u maka-
mında ziyaret etti.

Ziyarette şube başkanımız İbrahim Şahin, Erkoç’a başarılar dile-
yerek, yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ettiklerini 
dile getirdi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten ASP İl Müdürü Bestami 
Erkoç, Şube yönetimimize teşekkür etti.

Ankara 2 No’lu Şube Meydanlara İndi
Sağlık-Sen Ankara 2 No’lu Şubemiz 15 Temmuz’da yaşanan hain dar-

be girişimine karşı meydanlara indi. Şube yönetimi bu hain darbe girişi-
mine karşı basın açıklaması yaptı. İşte o açıklama; 

Milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi, milletimizin feraseti, 
devletimizin, STK'ların ve emek örgütlerinin dik duruşu ile püskürtül-
müştür. Millete ve iradesine yapılan kalkışma büyük bir mücadele örne-
ği ortaya konularak amacına ulaşamadan engellenmiştir.

Gün meydanları boş bırakmama, milli iradeye ve milli egemenliğe 
sahip çıkma günüdür. Gün vesayet odaklarının ait oldukları yere, tarihin 
çöp sepetine atılana kadar mücadeleye devam etme günüdür.

Müsteşar Yardımcısı Kargulu’ya 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Ankara 6 No’lu Şube Başkanımız Umut Gümüşay ve yönetim kurulu 
üyeleri, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan İsmail 
Kargulu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan İsmail 
Kargulu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan şube başkanımız Umut 
Gümüşay, yeni görevinde başarılar diledi. 

Samimi bir ortamda geçen ziyarette, sendikal konular hakkında bil-
gi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden 
Kargulu, Şube Başkanımız Umut Gümüşay ve şube yönetim kurulu üye-
lerine teşekkür etti.
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BALIKESİR

BİNGÖL

ÇANKIRI

ANTALYA

BAYBURT

ÇANAKKALE

Şube Yönetimimizden Akbıyık’a Ziyaret
Balıkesir Sağlık-Sen şube yönetimi, Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürü Mustafa Akbıyık'ı  makamında ziyaret etti.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette, sosyal hizmet çalışanlarının 

gündemine dair sorunlar ve çözüm yolları konusunda istişarelerde 
bulunuldu.

Ziyaret sebebiyle şube yönetimimize teşekkür eden Akbıyık, hep 
birlikte sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına çözüm bulacaklarını 
ve daha iyi bir çalışma ortamı için çalışacaklarını belirtti.

Antalya Şubemizden İstişare Toplantısı
Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanlığı  1 Ekim'de Antalya Sedir 

Restaurant’ta istişare toplantısı düzenledi.  Toplantıya Sağlık-Sen 
Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, İl yönetim kurulu , İlçe Baş-
kanları, Kurum Baştemsilcileri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ve  
İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları katıldılar.

Toplantıda 2016-2017 sendika çalışmalarında yol haritası belir-
lendi. Üyelerimizin sahada yaşandığı sorunlar İlçe Başkanları ve Ku-
rum Baştemsilciler tarafından il yönetimine iletildi.

Toplu fotoğraf çekimi ile organizasyon sona erdi. 

Lökoğlu: Sağlık-Sen Darbeye Karşıdır
Ülkemizde yaşanan hain darbe girişimine karşı Sağlık-Sen Bayburt 

Şube Başkanı Fikret Lökoğlu bir basın açıklaması yaptı.
Lökoğlu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 
“Vatanı işgale, devleti ele geçirmeye, millete ayar çekmeye yelte-

nenlerin 15 Temmuz akşamı başlattığı darbeyi püskürten darbeci kah-
pelerin yüzüne tüküren bir milletin mensuplarına selam olsun.

Millete ve Devlete karşı ayaklananlara, küresel şebekelerin ayak 
oyunlarına, tetikçiliğe soyunanlara karşı millet ayaktadır. Çanakkale 
ruhu hayattadır. Millete tank namlusu doğrultan, şerefsizlere millet ira-
desinin tecelligahı meclise bomba yağdıran hain hadsizlere geçit ver-
medik, geçit vermeyeceğiz."

Bingöl Sağlık-Sen Milli İradenin Yanında
15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi ile birlikte 

Sağlık-Sen Bingöl Teşkilatı Milli İrade’ye sahip çıkmak için alanlara 
indi.

Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal Arslan başkanlığında Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları, Kadın Kolları Komisyonu, İl 
ve İlçe İşyeri Temsilcileri ile çok sayıda üye 15 Temmuz gecesinden 
demokrasi nöbetlerinin bitirildiği güne kadar Milli İrade’nin yanın-
da aktif olarak yer aldı. Vatandaşlarla birlikte her gün nöbet tuta-
rak sabahlayan Sağlık-Sen Bingöl Teşkilatı, Milli İrade’nin yanında 
olduğunu bir kez daha gösterdi.

İskele Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi ve 
Şehitler Meydanı Olsun

Çanakkale Sağlık-Sen şubemiz Çanakkale Memur-Sen teşkilat ile 
birlikte Çanakkale’de İskele Meydanı adının “15 Temmuz Demokrasi ve 
Şehitler Meydanı” olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı. 
 
Yoğun bir katılımın olduğu imza kampanyasına hakkında konuşan Şube 
Başkanımız Suat Özen, 15 Temmuz günü hainlerin bu girişimine millet 
tarafından büyük bir ders verilerek bastırıldığını hatırlattı. Özen; “Milletin 
destan yazdığı 15 Temmuz gününün unutturulmaması lazım, bu yüzden 
İskele Meydanı’nın adının “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı” 
olarak değiştirilmesi istiyoruz.” dedi.

İl Sağlık Müdürü Yılmaz’a Ziyaret
Çankırı Şube Başkanımız Tuna Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, 

Çankırı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Murat Yılmaz’ı ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarının problemleri ve sağlık alanında yaşanan geliş-

melerin konuşulduğu ziyarette, Şube Başkanımız Dinç sendikamızın 
yaptığı faaliyetler konusunda bilgi verdi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Yılmaz, yapılan istişarelerle so-
runların daha kolay çözüleceğini belirtti. 
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DÜZCE

GİRESUN

ÇORUM

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

Sağlık-Sen Denizli Şubemiz Demokrasi 
Nöbetlerine Katıldı

Sağlık-Sen Denizli Şubesimiz ülkemizde millet iradesine kast edi-
len 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında demokrasi nöbetlerine ka-
tıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da şubemizi 
ziyaret etti.

Sağlık-Sen standında bir açıklama yapan Denizli şube başkanımız 
Metin Yüksel Koçoğlu, “Ülkemizin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü ve 
millet iradesini hiçe sayan hain darbecilere geçit verilmeyeceğini 
tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de Sağlık-Sen Denizli şubesi olarak 
en ön safta yer alarak göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Ensarioğlu 
Demokrasi Nöbetlerini Değerlendirdi

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 15 
Temmuz’da tüm Türkiye’de başlayan demokrasi nöbetlerini değer-
lendirdi. 

Ensarioğlu, İstanbul Yenikapı ile ile birlikte 81 ilin tek yürek oldu-
ğunu belirterek, “Bu sadece FETÖ’ye karşı değil, onlarla birlikte ar-
kalarındaki güce, üst akıla ve diğer tüm terör örgütlerine karşı büyük 
bir mesajdır. 15 Temmuz kalkışmasını yapan teröristler ve arkaların-
daki dış güçler Türkiye’ye diz çöktürmek istediler ancak 16 Temmuz 
sabahı karşılarında daha güçlü bir Türkiye’yi buldular. Milletimiz dün-
yada başka bir milletin yazamayacağı asil bir destan yazdı" dedi.  

Elazığ Şubemize Hayırlı Olsun Ziyaretleri
Yeni hizmet binasına taşınan Elazığ şubemize hayırlı olsun ziya-

retleri sürüyor. 
Bu ziyaretler kapsamında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekre-

teri Prof. Dr. Adnan Seyrek, Eğitim Araştırma Hastanesi Yönetici Baş-
hekimi Doç. Dr. Cahit Polat, Tıbbı Hizmetler Daire Başkanı Uzm. Dr 
M. Sezai Oğraş, İdari İşler Daire Başkanı  Dr. Emrah Gecekuşu ve Mali 
işler Daire Başkanı  Muammer Açıkkapu ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Şube Başkanımız Mehmet 
Karataş, sağlık çalışanlarına daha iyi hizmet vermek için taşındığımız 
hizmet binamızın sendikal çalışmaların merkezini olacağını söyledi. 

Karataş, ziyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkür etti.

 Düzce Şubemiz Temsilciler Toplantısını Yaptı
Düzce Şubemiz, aylık olağan temsilciler toplantısını sendi-

ka hizmet binasında yaptı. Düzce Şube Başkanımız Ayhan Büyük-
bingöl başkanlığında yapılan toplantıda, sendikal faaliyetler de-
ğerlendirilerek, yapılacak programlar için istişarelerde bulunuldu. 
Şube başkanımız Büyükbingöl yaptığı açıklamada ise, “Düzce Sağlık-Sen 
olarak bugün gerçekleştirdiğimiz temsilciler toplantısı ile Düzce’de bu-
lunan işyeri temsilciliklerimizin problemlerini ve faaliyetlerini konuştuk. 
Şube olarak yapacağımız etkinlikler hakkında istişarelerde bulunduk. 
Sendika olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına çare ol-
maya, kazanımlarla yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 
Hayırlı Olsun Ziyareti 

Sağlık-Sen Giresun şubesi yönetim kurulu üyeleri yeni binasına 
taşınmış olan Giresun Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.

Şube Başkanımız Kerim Süral, yeni hizmet binasına taşınması ile 
daha modern imkanlara ve sisteme kavuşan Giresun Ağız Ve Diş Sağ-
lığı Merkezi çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Hayırlı olsun ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirten çalışan-
lar, Sağlık-Sen Giresun şubesi yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür etti.

Çorum Şubemiz Demokrasi İçin Meydanlardaydı 
Ülkemizde yaşanan kalkışma girişiminden sonra Çorum Sağlık-

Sen şubesi olarak üyeleriyle birlikte meydanlara indi ve bu hain kal-
kışmaya karşı meydanlarda Demokrasi Nöbetleri’ne katıldı.

Meydanlarda Demokrasi Nöbetlerine katılanlara Çorum Sağlık-
Sen’in organizasyonu ile çay, simit ve pasta ikramında bulunuldu. 
Şubemiz tarafından düzenlenen Demokrasi Yürüyüşü’ne 10 bin kişi 
katıldı.
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ISPARTA 

KONYA

KASTAMONU

GÜMÜŞHANE

KARABÜK

KAYSERİ

Kelkit Devlet Hastanesinde Temsilci Odamız Açıldı
Kelkit Devlet Hastanesi’ndeki temsilci odamız, Gümüşhane Sağlık-Sen 

Şube Başkan Vekili ve Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı Ha-
kan Çimen, Şube Başkan Yardımcısı Çiğdem Ataman, Kelkit İlçe Temsilci-
miz Barış Şanlı ve sağlık çalışanlarımızın katılımıyla işyeri temsilciliği odası 
hizmete açıldı. 

Kelkit Sağlık-Sen Temsilcimiz Barış ŞANLI yaptığı açıklamada, “Bu oda 
tüm çalışanlarımızın özlük haklarını korumak, sendikal diyalogları kurmak 
adına hayırlara vesile olacaktır. Bizim için önemli bir gelişmedir” dedi. 
ŞANLI; Oda konusunda bizlere gösterdiği ilgiden dolayı Sayın Kamu Has-
taneleri Birliği Genel Sekreterimize, Başhekimimize ve İdaresine, Hastane 
Müdürlerine, çok teşekkür ediyorum. Sendikamıza hayırlı uğurlu olsun 
diyorum” dedi.

Isparta Şubemizden Bir Dizi Ziyaret
Isparta Şube Başkanımız Erdal Demiralay, yönetim kurulu üyele-

rimiz Halil Ermağan ve Yusuf Acar’la  beraber MERKEZ TSM, Ulubor-
lu İlçe Hastanesi, Yalvaç Devlet Hastanesi, Gelendost ilçe Hastanesi, 
Eğirdir Devlet Hastanesi, Sütçüler İlçe Hastanesi Diyaliz Merkezi’ni 
ziyaret etti.

Ayrıca Eğirdir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Nazif Aydın’ı ziya-
ret edip çalışanların sorunları aktarıldı ve çözüm yolları noktasında 
istişarelerde bulunuldu.

Hastane Önünde Çadırlı Eylem
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Sağlık-Sen üyeleri, devlet Hasta-

nesinde çalışma saatlerinin fazlalığı ve yönetimin çalışanlara yönelik 
tutumlarını acil servis önünde çadır kurup, çalışanlara enerji içeceği 
dağıtarak protesto etti. Sağlık-Sen Karabük Şubesi Yönetimi, Safranbolu 
Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde toplanarak, hastane yönetimine 
tepki gösterdi. Artan hasta sayısı ile birlikte sağlık çalışanlarının mesai 
sürelerinin de uzadığını belirten sendika üyeleri, acil servis önüne çadır 
kurup, çalışanlara enerji içeceği dağıttı. 

Sağlık-Sen Karabük Şube Başkanı Şelçuk Taşyapar ise hastane ida-
resinin yaptığı oda düzenlemesinin ardından mağduriyetin giderilmesi 
için hastane bahçesine çadır kurduklarını söyleyerek, mağduriyetin gi-
derilmesini talep ettiler.

Şubemizden ASP Çalışanlarına Ziyaret
Kastamonu Sağlık-Sen Şube Başkanımız Mehmet Öz, 19 ilçe ve il 

merkezlerindeki sosyal hizmet çalışanlarını ziyaret etti.
Ziyaretlerde çalışanların sorunlarını dinleyen Öz, sorunların çö-

zümü için tüm imkanların seferber edilmesi için yetkilerle görüşe-
ceğini söyledi.

Sosyal hizmet çalışanlarının iş yükünün fazla, çalışan sayısının az 
olduğuna dikkat çeken Şube Başkanımız, sosyal hizmet çalışanlarının 
iş yükünün azaltılması ve daha iyi çalışma şartlarında hizmet vermesi 
için ilgililerle temaslarda bulunacağını belirtti.

Yetim Çocuklar Konya Sağlık-Sen İle Gülüyor
Sağlık-sen Konya Şubesi, İHH ile başlattıkları kampanya ile 120 yetim 

çocuğa kol kanat gerecek. Sağlık-Sen yönetim kurulu ve üyeleri İnsani 
Yardım Vakfı’na (İHH) bağışladıkları yardımlar yoluyla, her ay 120 yetim 
çocuğun masraflarını karşılayacak. 121. yetim çocuğun masraflarını ise 
yönetim kurulu üyesi Ahmet Kürşat Güzlek üstlendi. Konya Şube Başka-
nımız Zeynel Abidin Uysal, sendikacılık anlayışını dava bilinci ile yapmaya 
özen gösterdiklerini vurguladı. 15 Temmuz tarihinde yaşanan alçak ve 
kanlı darbe girişiminin ardından ülke olarak birlik ve beraberliğe ne ka-
dar ihtiyacımız olduğunun ortaya çıktığını belirten Uysal, ‘Birliğimizi ve 
bütünlüğümüzü bozmaya yönelik bu saldırıların izlerini yine milletçe tek 
yürek olarak en kısa zamanda silmeye çalışacağız. Meydanlarda günlerce 
süren demokrasi nöbetleri de bunun apaçık bir göstergesiydi’ dedi.

Kayseri İl Divan Toplantısı Yapıldı
Kayseri Sağlık-Sen şubemizin İl Divan Toplantısı Şube Yönetim Ku-

rulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri, Kurum İşyeri Temsilcileri, Denetim ve Di-
siplin Kurulu, Kadın Kolları ile Gençlik Kolları üyelerinin yoğun katılımı 
ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kayseri Şube Başkanımız Mahmut Faruk Do-
ğan, “Sendikal faaliyetlerimiz çerçevesinde üyelerimizin daha iyi çalış-
ma şartlarına kavuşmasını amaçlıyoruz. Taleplerimizi yetkilerle payla-
şıp çözüm yolları için zorluyor ve kazanımlara dönüştürüyoruz. Büyük 
bir aile olan Sağlık-Sen olmanın gereğini yapıyoruz.” dedi.

Divan toplantısında değerlendirmelerde bulunuldu ve üyelerinin 
görüş ve önerilerini, dilek ve temennileri alındı.



61ŞubelerimizdenKASIM 2016

KÜTAHYA

MARDİN

ORDU

Nöbet Tutan Çalışanlara Bayram Ziyareti
Şube başkanımız Şemsettin Karadoğan, yönetim kurulu üyelerimiz 

ve işyeri temsilcilerimizle beraber kurban bayramında nöbet tutan sağ-
lık çalışanlarımızı ziyaret etti. 

Bayramda sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmayan şube başkanımız 
Karadoğan yaptığı açıklamada, “Sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı 
sağlamak ve sağlık çalışanlarımızın haklarını korumak için her türlü ça-
lışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Gece gündüz demeden çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu vesile ile başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanları 
olmak üzere bütün İslam âleminin mübarek kurban bayramını kutluyor, 
insanlığın huzur, barış ve kurtuluşuna vesile olmasını diliyoruz. “ dedi. 

Şubemizden Hastane Çalışanlarına Ziyaret
Kütahya şubemiz, Sağlık Bakanlığı’na devir edilen ve yeni adı DPÜ 

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Ek Hizmet Binası 
olan Hava Er Eğitim Tugayı içerisindeki Askeri Hastaneyi ve Sağlık ça-
lışanlarını ziyaret etti.

Devir süreci ile birlikte Sağlık Bakanlığı hizmet sunumu ve sağlık 
çalışanlarının özlük hakları konularında bilgi verildi.

Samimi bir ortamda geçen ziyaretten dolayı hastane çalışanları 
teşekkür etti.

Vali Güvençer’den Ziyaret
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, ziyaretleri kapsamda 

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa 
İrğat’ı ziyaret etti. Ziyarette Memur-Sen’e bağlı sendikaların Manisa 
şube başkanları da hazır bulundu. Ziyarette Başkan İrğat, Türkiye’nin 
birlik ve beraberliği adına Vali Güvençer’e Türk bayrağı hediye etti.

15 Temmuz’da test edildiklerini ve bir imtihan verdiklerinin altını çi-
zen İrğat, “Allah şükürler olsun Memur-Sen bu imtihanda üzerine düşe-
ni yaptı. Gördüğümüz işaretler bu şerden bir hayır çıkacağı yönündedir. 
Memur-Sen olarak bu terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Kamu 
çalışanları olarak bu millete daha fazla hizmet itmek için çalışacağız. 
Hep birlikte daha güzel bir Türkiye olarak insanların, Müslümanların 
ümidi olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Mardin Sağlık-Sen’den Derik Devlet 
Hastanesine Ziyaret

Mardin Sağlık-Sen yönetim kurulu üyeleri Derik Devlet Hasta-
nesi Başhekimi Leyla Demir’i ziyaret etti. 

Ziyarette personelin sorunları görüşüldü. Çözüm yolları konu-
sunda istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten memnuniyetini belirten Başhekim Demir, sendika 
şube yöneticilerimize teşekkür etti.

MANİSA

MERSİN

SAKARYA 
Ordu Şubemiz 15 Temmuz’da Meydanlardaydı

15 Temmuz gecesi hain FETÖ’cülerin darbe girişimine karşı Sağlık-
Sen Ordu şubemiz tüm üyeleri ile birlikte meydanlara indi. 

Ordu Büyükşehir Demokrasi Meydanı’nda darbe girişimin olduğu 
andan itibaren nöbetlere katılan şubemiz ülkemizin geleceği için de-
mokrasi nöbetleri tuttu. 

Ordu Şube Başkanımız Bilal İnanlı’nın yaptığı açıklamada,  ülkemizin 
zor günlerde birlik ve beraberlik örneği göstererek hainlere ve işbirlik-
çilerine karşı gerekli mesajı verdiğini söyledi. Bu birlik ve beraberliğin 
ülkenin mayası olduğunu vurgulayan İnanlı, çocuklarımıza iyi bir gele-
cek için hep birlikte bu tür kalkışmalara karşı hadlerini bildireceklerini 
vurguladı.

  Sakarya Şubemizden Kılıç’a Ziyaret
Sakarya Şube Başkanımız Abdullah Sönmez ve yönetim kurulu üye-

leri AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç’ı ziyaret etti. 
Şube Başkanımız Sönmez, Sakarya’da sağlık çalışanla-

rının beklenti ve taliplerini sahada yaşanan sorunları iletti.  
AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belir-
terek, Sağlık-Sen’e sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında 
göstermiş olduğu çalışmalardan ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. 

Ziyarete Şube Başkanımız Abdullah Sönmez’le birlikte Şube Başkan 
Vekili Abdullah Arı, Başkan Yardımcıları Yavuz Bingöl, Harun Kestane, 
Vedat İnan ve Tacettin Güven katıldı.
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Samsun Şubemizden Bayram Ziyaretleri
Samsun Sağlık-Sen Şube Başkanımız İlhan Öksüz, Memur-Sen İl Baş-

kanı Nejdet Güneysu ile birlikte Kurban Bayramı sebebiyle Gazi Devlet 
Hastanesi ve Eğitim  Araştırma Hastanesi acilde çalışan üye arkadaşla-
rımızı, sağlık çalışanlarını ve hastaları ziyaret ederek bayramlarını tebrik 
etti. Sağlık çalışanı arkadaşlara çikolata ikramında bulundu. 

Şube başkanımız Öksüz yaptığı açıklamada, “Bütün sağlık çalışanla-
rımızın ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için elimizden geleni yapaca-
ğımıza onlara söz verdik. Sağlık çalışanları adına bir çok çalışmalara imza 
attık ve bundan sonra daha güzel işler yapacağımızı dile getirdik. Sağlık-
Sen ailesi olarak sizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Çünkü 
biz büyük bir aileyiz.” dedi.

UŞAK

ZONGULDAK

SİİRTSAMSUN

TEKİRDAĞ

YALOVA

Siirt Şubemiz Demokrasi Nöbetlerine Katıldı
15 Temmuz günü ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sonra-

sı Siirt Şubemizin yönetim kurulu üyeleri ve üyelerimiz meydanlara 
indi. 

Sağlık-Sen olarak ülkenin geleceğine sahip çıkmayı görev addet-
tiklerini belirten Şube Başkanımız Vesim Eviz, bu görev bilinci ile 
meydanları boş bırakmayacaklarını söyledi.

Siirt’te nöbetlerine katılan şube yöneticileri ve üyelerimiz ülkenin 
geleceğine sahip çıkacağını söyleyerek bu tür hain girişimleri engel-
leyeceklerini vurguladılar.

Şubemizden Yardım Faaliyetlerine Büyük Katkı
Sağlık-Sen Tekirdağ şubemiz organizasyonunda Tıbbi Hizmetler 

Başkanımız Uzm. Dr. Musatafa Dönmez  ile birlikte Velimeşe Muh-
tarlığı ve Ergene Belediyesi işbirliği ile Kilis’e bir tır yiyecek,giyecek ve 
temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

Ayrıca Bir Kitap/Bir Dünya projesi kapsamında üyelerimizin deste-
ğiyle Kadriye Nazif Gölge Anadolu Sağlık Meslek Lisesine kütüphane 
kazandırılmıştır.

Şubemiz tarafından yapılan fizibilite çalışması sonucunda; İlimiz-
deki bütün kamu hastaneleri çalışanlarımızın dinlenme odası eşyaları 
genel sekreterliğimizce yenilendi.

Sağlık-Sen Zonguldak İstişare Toplantısı Yapıldı
Sağlık-Sen Zonguldak şubesi yöneticileri, ilçe temsilcileri ve 

işyeri temsilcileriyle birlikte istişare toplantısı düzenledi. 
Sendikal faaliyet programlarının görüşüldüğü toplantıda, 15 

Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi süreci de değerlendirildi.
Ayrıca Zonguldak şubesi tarafından düzenlenecek programla-

rın organizasyonu hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantı-
da, sendikal faaliyetler konusunda yapılacak programların görev 
dağılımı yapıldı.

Oktay’dan Eryiğit’e Ziyaret
Yalova Şube Başkanımız İbrahim Oktay, yeni atanan 112 Baş-

hekimi Mehmet Akif Eryiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
112 çalışanlarının sorunlarının da konuşulduğu ziyarette Şube 

Başkanımız Oktay çalışanların daha iyi şartlarda ve huzurlu bir iş 
ortamında çalışması için her birlikte çalışılması gerektiğini söyle-
di.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Başhekim Eryiğit ise 112 ça-
lışanlarının sorunları için hep birlikte hareket edeceğini belirtti.

Ulubey 112 İstasyonuna Ziyaret
Sağlık-Sen Uşak şubesi yeni açılan Ulubey ilçemiz 112 istas-

yonundaki çalışanlara hayırlı olsun  ziyaretinde bulundu. Samimi 
bir havada geçen ziyarette sağlık çalışanlarının sorunları ve sağlık 
alanında yaşananlar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kazanımlar ve taleplerimiz hakkında da bilgi verilen toplantı-
da, çalışanlara sendikamızın faaliyetleri de anlatıldı. 

İstasyon çalışanları ziyaret sebebiyle memnuniyetlerini belir-
terek sonra gelen heyete teşekkür ettiler. 
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