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Mersin ve Adana Şehir Hastanelerinde 
İncelemelerde Bulunduk 

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Sağlık-Sen Stra-
tejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Uzmanları, Mersin ve Adana 
Şehir Hastanelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mer-
sin Şehir Hastanesine gerçekleştirdiğimiz ziyarette Genel Başka-
nımız Metin Memiş ve beraberindeki heyete Mersin İl Sağlık Mü-
dürü Uzm. Dr. Sinan Bahçacı ve Mersin Şehir Hastanesi Başhekim 
Vekili Op. Dr. Abdullah Serin; Adana Şehir Hastanesine gerçekleş-
tirdiğimiz ziyarette ise Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. 
Koray Daş eşlik etti.                
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Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE

 

              Ulusal Sağlık Hizmetlerinde 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

“Sağlığımız Güvende Olsun!”

17-18 NİSAN 2018

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıpranma Payı Hayata Geçti 15 Temmuz Şehit ve 
Gazilerimizi Unutmadık
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Kıssadan hisselerdir en zor anlarımızda anlatmak isteyip de 
anlatamadıklarımızı anlatan. Dilimize söz, duygularımıza tercü-
man olan. Hani bir laf  vardır ‘’anlayana sivrisinek saz anlamayana 
davul zurna az‘’ diye. O misal biz de aldık tokmağı elimize. Duyan-
lar duymayanlara anlatsın, perde inmiş gözlere bir nebze ışık olalım 
diye.

Buyurun sizlere iki kıssadan hisse; artık hesabımıza ne düşerse;
Hikâye 1: -------------------------------------------------------------------
Anadolu'da bir kentte, adliyenin yakınında "Yalancı 

Tanıklar(Şahitler) Kahvesi" adıyla nam yapmış bir kahvehane 
varmış.

Yalancı tanık arayan davalı/davacılar gidip birileriyle anlaşır, 
duruşmaya çıkarırmış.

Adamın biri girmiş kahveye, bakınırken yanına biri sokulmuş:
-Yardımcı olabilir miyim, sorun nedir? demiş.
-Alacak verecek davası, demiş adam.
-Hala vermedi değil mi, o namussuz adam paranızı?
Adam, biraz çekinerek:
-Borçlu olan benim, para benden isteniyor, demiş.
Uyanık şahid(!):
-Geçen gün ödemiştiniz ya daha kaç kez vereceksiniz efendim, 

diyerek maharetini(!) göstermiş.
Kimileri yakınını, arkadaşını, komşusunu, … kurtarabilmek 

adına sözüm ona iyi niyetle, kandırılarak ve cahillikle yapıyor bu 
hatayı, kimileri korkudan.

Bunlardan çok daha beteri ise bilerek ve isteyerek menfaat için, 
haklı olan ama sevmediği kişi(ler)den intikam almak için, … utan-
madan, sıkılmadan yeminler ederek yalancılık yapıyor.

Üzülerek ifade ediyorum ki bu ve buna benzer hikâyeler bitmiş 
değil.

Kendi yaşam hakkını bütün insanlığın hatta bütün 
varlıklarınkinden üstün görenler aynı haysiyetsizlikleri yapmaya 
devam ediyor. Çünkü menfaati gereği yalanına şehadet edecek 
olanları çoktan ayarlamışlar bile.

Rabbim böylelerinin şerrinden muhafaza buyursun.

Hikâye 2:----------------------------------------
Birkaç arı ve birkaç sineği bir şişeye 

koymuşlar. Şişenin kapalı kısmını (tabanı) ışığa 
doğru, ağız kısmını (açık bir şekilde) karanlığa 
doğru yerleştirmişler.

Kısa bir süre sonra arılar küme halinde ışık 
olan tarafa, sinekler ise birbirinden bağımsız 
olarak karanlık tarafa doğru üşüşmüşler. 
Şişenin tabanı kapalı olduğundan arılar dışarı 
çıkamamış, ancak bir an olsun geri dönüp 
karanlık tarafa yönelmemişler. Önlerindeki 
cam engeli aşmak için mücadele etmişler.

Karanlığa yönelen sinekler şişenin ağzının 
da açık olmasını fırsat bilip dışarı çıkıp 
karanlıkta kaybolmuşlar.

Arıların hata ettiklerini, akıllarını 
kullanmadıkları sineklerin ise zekice 
davrandıklarını dediğinizi duyar gibi oluyo-
rum. Ancak emin olabilirsiniz ki durum hiç de 
öyle değil.

Şimdi arılar ve sinekleri genel manada 
biraz irdeleyip kanaatimizi ondan sonra belir-
leyelim.

Arılar;
İnsanlık alemi için en değerli ve bozulma-

yan tek gıdayı (bazılarına göre ilaç) yani balı 
üretir.

Hangi çiçekten beslenebileceğini, bal 
yapabileceğini çok iyi bilir. Kilometrelerce 
uzaklaşsa dahi kovanına geri dönebilir. 
Kovanından çok uzaklarda bal alınabilecek 
çiçekleri tespit eder, kovanına dönünce diğer 
arılara belli hareketler yaparak adresi tarifler 
ve beraberce oraya gider sonra kovanlarına 
yollarını şaşırmadan dönebilir. Yumurtasını 
koyacağı peteği asla şaşırmaz ve yumurtalarını 
yalnızca kovanlarına bırakırlar.

İlkeli, mert ve dürüsttürler. Çalışkanlıklarını 
izaha gerek yok sanırım. 

Arıya zarar vermek isterseniz sizinle 
savaşır. Öleceğini bilerek iğnesini düşmanına 
saplar ve değerleri uğruna ölür.

En önemlisi Yüce Rabbimiz(cc) 
Kitabımızda arıya hitap etmektedir.

Böyle bir varlık nasıl olur da şişenin ağzını 
bulup çıkamaz değil mi?

Gelelim sineklere;
Kan emicidirler. Sinsidirler. Sessizce 

yaklaşır hedefine ve kanını emer. Onun için 

kan emmektir aslolan. Kanını emeceği varlığın 
insan olması veya hayvan olması umurunda 
değildir. Karanlığı severler, geceleri kâbusunuz 
olabilirler. Karanlığı severler çünkü; karanlıkta 
kolay gizlenebilirler. Korkaktırlar, ilkesizdirler, 
yüreksizdirler. Onlar için sadece kendi çıkarları 
söz konusudur. Nerde kolay yemek varsa, 
nerde rahat emebilecekleri damar varsa orayı 
mekân tutarlar. En ufak tehlikede de arkalarına 
bakmadan karanlıkta kaybolurlar. Bunlardan 
dolayı karanlığın onları nereye götüreceğine 
bakmaz o tarafa yol alırlar. Karanlığa 
yürümeyi maharet addederler. Düşünceleri 
dahi karanlıktır.

Maksadımız arıları övmek sinekleri yer-
mek değildir. Yoksa biz Rabbimiz’in(cc) hiçbir 
varlığı gereksiz yaratmadığına inanırız. Arılar 
ve sineklerden bahisle izaha çalıştığımız 
meselenin özü şudur;

Arılar Hakikate, ışığa, aydınlığa yürüyen 
dava erlerini temsil eder. O erler ki önlerine 
çıkan engellere aldırmaz mücadele eder, ger-
ekirse ölümü dahi göze alırlar. Çünkü yürekli, 
azimli, onurlu, omurgalı, adil ve samimidirler. 
Başta kendilerine olmak üzere yaşadıkları 
topluma saygılıdırlar. Şahsi menfaatleri hep ik-
inci plandadır. Toplum menfaatleridir onların 
gayeleri. Değerlerinden inançlarından asla 
taviz vermezler. Çeşit çeşit engeller onlar için 
aşılması gereken birer merhaledir sadece. 

Sinekler ise kendinden başkasını 
düşünmeyen, bencil, menfaatperest, ilkesiz 
zavallıları temsil eder.  Kapıdan kovarsınız 
bacayı zorlar. Oradan kovarsınız yılışık bir 
şekilde yine kapınıza dayanırlar.

Çünkü çıkarlarından başka değerleri yok-
tur.

Şimdi hepimiz karar verelim. Sinekler gibi 
karanlığa, ilkesizliğe, bencilliğe, haksızlığa mı 
talibiz?

Yoksa arılar gibi adalete, Hakikate, 
aydınlığa ve bütün güzelliklere mi?

Selâm; bütün engellere rağmen yolundan 
dönmeyip Hakikat uğrunda, adalet uğrunda, 
insan onuruna yaraşır bir yaşam uğrunda ter 
akıtanların ve ne pahasına olursa olsun yalan-
dan, yalancıdan, ilkesizlerden uzak duranların 
üzerine olsun.

Ed
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İdris BAYKAN
Genel Başkan Yardımcısı

(Basın ve İletişim)

Asalaklar Karanlığa, 
Adanmışlar Aydınlığa Koşarlar!

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini unutmayacağız. Tekrarlanmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. 
Unutulmaması ve gelecek nesillerin tarihin bu şanlı direnişinden haberdar olması için de, sağlık çalışanları-
nın 15 Temmuz Destanı’nı kitaplaştırdık ve filmini çekerek ölümsüzleştirerek, tarihe bir not bıraktık. 

Bu ülkeye, milletimize ve geleceğimize sahip çıkma, bize umudunu bağlayan dünya Müslümanları ve 
mağdurları adına, ülkemizi daha ileriye taşımak için elimizden geldiğince çalışmaya, mücadele etmeye de-
vam edeceğiz.

15 Temmuzu Unutmadık... Unutturmayacağız...
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"İnsanı Yaşat ki 
Devlet Yaşasın" 

Sistemi

Tanzimattan bugüne tarihin öğrettiği en büyük ders 
bağımsızlığımızın kıymeti oldu. Batı emperyalizminin; 
şehit kanlarıyla vatan yaptığımız toprağımız, doğal kay-
naklarımız, ekonomik ve kültürel birikimimiz üzerindeki 
kirli emelleri bitmek bilmedi. Ekonomide, sanayi ve tek-
nolojide, bilimde, eğitimde, sağlıkta milli politikalarla dışa 
bağımlılıktan kurtulan bir Türkiye hedefine ilerledikçe, 
batı emperyalizminin baskıları, saldırıları daha da artmaya 
başladı.  Milli irade emperyalizme direndiği için  28 Şubat 
oldu. Gezi kalkışmasının, 17-25 Aralık yargı darbesi giri-
şiminin ve 15 Temmuz’daki tarihin en hain ve soysuz kal-
kışmasının arkasında yarınlarımızı esir alma niyeti vardı.

Çok şükür ki, aziz milletimiz, ilahi kudrete ram olup 
her seferinde, ülkemize yönelik birçok bela ve musibete 
sarsılmaz yüreği ve imanıyla karşı koymasını bildi. Şimdi 
ise geleceğin bağımsız ve güçlü Türkiye’sini inşa ve ihya 
yolculuğu tarihi dönüşümlerle devam ediyor. Milletimiz 
yarınlara dair umudunu, yeni yönetim sistemine olan inan-
cını güçlü şekilde ortaya koydu. İnanıyorum ki, Türkiye at-
tığı bu tarihi adımla bölgesinde ve küresel alanda hak ettiği 
konuma erişecektir. Emeğimizle, alınterimizle Türkiye’nin 
güçlü geleceğini inşa etmek için son nefesimize kadar mü-
cadele etmeye devam edeceğiz.

Bir taraftan yenilenerek hedeflerine koşan bir ülke ola-
cağız, diğer taraftan, ekonomi ve terör başta olmak üzere 
ülkemize yönelik tehditleri ve köklü sorunları maziye gö-
mecek akılcı adımlar atacağız. Doğusundan batısına, güne-
yinden kuzeyine bütün vatan coğrafyasının hayalini süsle-
yecek böyle bir geleceği kuvveden fiile dönüştürmenin, bir 
tercih değil mecburiyet olduğunun farkındayız. Bu uğurda 
öncelikle, bütün imkan ve kabiliyetleri en verimli şekilde 
seferber edebilecek, Türkiye’yi hedeflerine emin adımlarla 
taşıyacak, adaletine güven duyulan bir yönetim sistemini 
ortaya koyabilmek gerekir.  Milletimizin ve devletin yü-
künü taşıyan kamu çalışanlarımızın beklentisi, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminin, insanı, emeği,  liyakat 
ve ehliyeti, nimet-külfette adil paylaşımı merkeze alan bir 
yönetim anlayışını ortaya koymasıdır. Böyle bir yönetim 
anlayışını en çok arzulayan, haklı şekilde bekleyen kesim 
de şüphesiz sağlık çalışanlarıdır. Çünkü sağlık çalışanları 
geride bıraktığımız 16 yılda bütün imkansızlıkların ve zor-
lukların üstesinden gelerek sağlıkta dönüşüm reformlarını 
insan üstü bir emekle gerçekleştirmiştir.

Sayın Başkan Erdoğan’ın “sizler umudun adısınız” 
diyerek taltifini,  milletimizin büyük çoğunluğunun mem-
nuniyetini kazanan sağlık çalışanlarımız, bu yönüyle siya-
setin vizyonunu en iyi temsil eden bir emek olarak tarihe 
geçmiştir.  Adil ve güvenilir bir yönetim anlayışı altında 
sağlık çalışanları, mesleğine ve ülkesine olan bağlılığıyla, 
yarının küresel hedeflerine büyük bir onurla ve başarıyla 
sahip çıkmasını bilecektir. 

Sağlık Sen olarak yeni dönemden en büyük beklen-
timiz ehliyet, liyakatin ve adaletin gözetilmesidir. Sağlık 
alanında sorunlar da, ihtiyaçlar da, hedefler de bilinmek-
tedir. Sağlığı bilen ehil yöneticiler, adil ve güvenli çalışma 
koşulları, güçlü motivasyona ve ekip ruhuna sahip sağlık 
çalışanları. Hiç kuşku yok ki, bu üç ayak sağlam olursa, 
sağlıkta Türkiye tarih yazmaya devam edecektir.

Sağlık Sen sağlık sisteminin üç ayağının da güçlendi-
rilmesi noktasında bugüne kadar çözüm odaklı bir sorum-
luluk üstlenmiştir. Yeni dönemde de sağlık sisteminin ve 
sağlık çalışanlarının geleceği için çözüm üretmeye devam 
edecektir. Bu kapsamda Sağlık Sen, bugünün ve geleceğin 
sağlık yöneticilerine, çağın gereklerini karşılayan yönetici 
donanımı sağlayacak eğitim projesi üzerinde çalışmaktadır. 
Yönetici ve yönetici adaylarına yönelik; iletişim ve temsil 
yeteneklerini, bilgi ve değişim yönetimi becerilerini, ana-
litik düşünme, planlama ve eylem becerilerini uluslararası 
düzeye taşıyacak bir eğitim programı hedeflenmektedir. 

Diğer önemli hedef, adil ve güvenli çalışma koşuları-
na sahip bir sisteme ulaşmak olmalıdır. Bunun için önce-
likle, iş yükünü uluslararası standartlara çekecek etkin bir 
istihdam hamlesi gerekmektedir. İş yükü baskısını ortadan 
kaldıracak çapta istihdam, doğrudan sağlık hizmetinin ni-
teliğini artıracaktır. Çalışma ortamlarının modernizasyonu 
ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi, iş kazalarını, 
tıbbi hataları, şiddet gibi psiko sosyal riskleri azaltacak-
tır.  Ve diğer önemli hedef bilimsel verilerle sabit olduğu 
üzere ciddi bir tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanlarının 
motivasyonunu ve ekip ruhunu güçlendirmek ve sisteme 
güvenini sağlamak olmalıdır.

Sağlık hizmetinin teminatı olan ekip ruhu, statükonun 
köhne anlayışına karşı yeni yönetim sisteminin en çok gö-
zetmesi gereken değerdir. Geçmişte sıkça yapılan ayrımcı 
düzenlemeler mazide kalmalı, yeni dönemin farkı emekte 
adalet olmalıdır. Bu nedenle yıpranma payı, ek ödeme ta-
van oranları, emeklilik düzenlemeleri gibi, sağlık hizmeti 
için ter akıdan bütün sağlık kadrolarını ilgilendiren düzen-
lemeler, ayrıştıran değil, birleştiren olmalıdır.

Sağlık Sen’in bu üç önemli ayakta öne sürdüğü tespit-
lerin haklılığı, 16 yıllık Sağlıkta Dönüşüm yolculuğunda 
ortaya çıkan sayısız sorunla ortaya çıkmıştır. Daha önce-
ki Bakanlarımızla olduğu gibi sayın Bakanımız Fahrettin 
Koca ile de bu tespitlerimizi aktaracağız.

YIPRANMA PAYI TARİHİ BİR KAZANIM OLDU
Yıpranma Payının, Türkiye’nin yeni yönetim siste-

minin ilk icraatlarından birisi olmasını sağlık çalışanları 
adına mutluluk ve umut verici buluyoruz. Sayın Başkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Bakanımız Fahrettin 
Koca’ya, önceki değerli bakanlarımıza ve emeği geçen 
herkese sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum. 

Sağlık mesleğinin ağır koşulları nedeniyle sağlık ça-
lışanlarının son derece haklı bir talebiydi. Bu yüzden Yıp-
ranma Payı hakkını gündeme getirdik. Uzun bir mücadele 
süreci sonunda yıpranma payı hakkını elde ettik. Bütün 
sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun. Mevcut düzenlemeyle; 
sağlık hizmetleri sınıfında Sağlık Bakanlığı, üniversiteler 
ve özel sektörde yaklaşık 450 bin sağlık çalışanı yılda 60 
gün yıpranma payı hakkı elde etmiştir.  Sendikal örgütlen-
menin olmadığı özel sektördeki on binlerce sağlık çalışa-
nını da sevindiren bir kazanıma imza atmış olmak bizleri 
ayrıca mutlu etmiştir.   

Sağlık Sen’in sendikacılığı bütün engellere rağmen 
çözüm üretme, çözüm için kesintisiz mücadele etmekten 

yana oldu. Yıpranma payı mücadelemiz sona ermedi, yeni 
bir başlangıç kazandı. Bugünden itibaren sağlık hizmet-
leri sınıfına yılda 60 gün yıpranma payı, mücadelemizin 
yeni başlangıç noktasıdır. Yıpranma payı hakkıyla ilgili 
gerçekleşmeyen taleplerimiz için mücadelemizi aralıksız 
sürdüreceğiz. Yıpranma Payının 5 yıla bir yıl şeklinde 
düzenlenmesi, fiili maruziyet yaşayan bütün hizmet sınıf-
larına yıpranma payı verilmesi,  yıpranma payı hakkının 
geçmişe dönük hesaplanması taleplerimizi sonuç alıncaya 
kadar daha güçlü şekilde seslendirmeye devam edeceğiz.

ŞİDDETE VE YARGISIZ İNFAZA 
TESLİM OLMAYACAĞIZ 

Sağlıkta şiddet ne yazık ki tüm yasal ve polisiye 
tedbirlere rağmen devam ediyor. Şiddeti önlemek, yasal, 
yapısal ve kültürel bütün sorunları ortadan kaldırmakla 
mümkün olacaktır. Yasal ve polisiye tedbirlerin caydırıcı 
etkisi güçlendirilmelidir. Kısa vadeli önlemler olarak; şid-
det uygulayanın tutuklu yargılanmasının yanı sıra, geçici 
olarak sosyal güvenlik kapsamından çıkartılması öneri-
mizin arkasındayız. Ancak şiddeti önlemede bu tedbirler 
yetmeyecektir. Orta ve uzun vadede çözüm bekleyen, fi-
ziksel koşulların yetersizliği, uzun bekleme süreleri, ileti-
şim sorunları ve empati eksikliği, sağlık okuryazarlığının 
düşük olması gibi şiddeti tetiklediği bilimsel çalışmalarla 
ortaya konulan sorunlarımız bulunmaktadır. Öte yandan 
medyamız, haber ve yayınlarında, şiddete eğilimli birey-
lerde duygusal sapmalar doğuracak bir dil kullanmamaya 
dikkat etmelidir. 

Sağlıkta şiddetin değil şefkat ve merhametin dili ege-
men olmalıdır. Sağlık çalışanlarını şiddete ve yargısız infa-
za karşı korumak, sağlık hizmetlerinin geleceğini korumak 
demektir ve sağduyulu bütün toplum kesimleri üzerine 
vebaldir.

ÜYELERİMİZDEN VE İLKELERİMİZDEN 
ALDIĞIMIZ GÜÇLE YOLA DEVAM…

Sağlık çalışanları ve milletimiz için, yeni dönemde, 
kötü olan her şeyin geride kaldığı, huzur, güven ve refah 
dolu bir gelecek en büyük dileğimizdir. Başından bu yana 
yeni Türkiye özlemini seslendiren bir sivil toplum hareke-
ti olarak; Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 yolculuğunu hem 
kamu çalışanlarımızın, hem milletimizin, hem de insanlı-
ğın selameti adına sahiplendik. Atılan doğru adımları des-
tekledik, yanlışın karşısında durduk. Çok şükür ki,  bizim 
sendikal anlayışımıza inanan güvenen sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanları büyük Sağlık Sen ailesine üye olarak gücü-
müze güç katıyor. 7 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete ile 
üye sayımız 248 bin 951 olarak kayıtlara geçti. Ancak her 
gün katılan yeni üyelerimizle 250 bini aştık. Yeni dönem-
de de, inşallah üyelerimizden ve ilkelerimizden aldığımız 
güçle, Türkiye için, milletimiz için, kamu çalışanları için 
en doğru olanı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle sağlık ve sosyal hizmet ça-
lışanlarımızın, aziz milletimizin ve  âlem-i  İslamın Müba-
rek Kurban Bayramını kutluyorum.
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Sendikamız Kadınlar Komisyonu 
tarafından düzenlenen “Bu Top-
rakların Temeli, Kadının Mukaddes 
Emeği” paneli Ankara’da yapıldı. 
Panelden önce AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ravza Kavakçı 
Kan, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı Müsteşa-
rı Aysel Kandemir, Genel 
Başkanımız Metin Memiş 
ve Kadınlar Komisyonu 
Başkanımız Burcu Gülcan 

RAVZA KAVAKÇI KAN, 28 ŞUBAT 
DÖNEMİNİ ANLATTI

Burada konuşan Ravza Kavakçı Kan, 1980 
darbesi ile 28 Şubat’ı yöneten aklın aynı oldu-
ğunu belirterek, "O zamandaki devlet anlayışı 
millete yukarıdan bakan bir devlet anlayışıydı. 
1980 darbesinde olduğu gibi sağcı der, solcu 
der, sizler gibi gençleri birbirine düşürür, yete-
rince kan akıtılınca el koyardı. Seçilmiş bir hü-
kümet, Necmettin Erbakan’ın başbakan oldu-
ğu hükümet istifaya zorlanıyor ama kolay değil. 
Nasıl zorlanıyor? Önce haberler çıkartılmaya 
başlanıyor, önce dedikodu başlıyor. O zamanın 
Türkiye’sinde medya en büyük güçlerden bir 
tanesi. Yavaş yavaş saha hazırlanıyor. Böyle bir 
algı oluşturuluyor’’ dedi.

Kavakçı, o dönemin Türkiye’sinde siyasi is-
tikrarsızlık olduğunu belirterek, "PKK binlerce 
can almıştır. O dönemin Türkiye’sinde ekono-
mi berbattır. O dönemin Türkiye’sinde insan 
hakları yoktur, insanın bir kıymeti yoktur. O dö-
nemin Türkiye’sinde siyasi istikrarsızlık vardır, 
birkaç aylık hükümetler vardır. Ona rağmen o 
zamanın Türkiye’sinde Milli Güvenlik Kurulu bir 
numaralı tehdit olarak neyi anons eder; irtica" 
ifadelerini kullandı.

KANDEMİR: KADIN İSTİHDAMINI 
ARTIRIYORUZ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müs-
teşarı Aysel Kandemir ise konuşmasında, AK 
Parti iktidarında kadınlara yönelik gerçekleş-
tirilen çalışmaları paylaştı. Kadın istihdamının 
artırılmasına yönelik çalışmalara öncelik ver-
diklerini belirten Kandemir, kadınların ve kadın 
çalışanların hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmala-
rın süreceğini belirtti. Kandemir, “Aile ve sosyal 
politikalar bakanlığı olarak ailenin korunması, 
kadının korunması ve istihdamlarına yönelik 
çalışmaları önceliyoruz. Engelli istihdamını 
artırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Sağlık-Sen 
Kadınlar Komisyonu’nun kadın çalışanların so-
runlarının tespiti ve çözüm önerilerine yönelik 
çalışmalarını da yakından takip ediyoruz” şek-
linde konuştu. 

MEMİŞ: YIPRANMA PAYININ İÇİ DOLU 
OLMALI

Genel Başkanımız Metin Memiş de konuş-
masında sağlık çalışanlarının sorunları ve ta-
leplerine değindi. Sağlık çalışanlarının öncelikli 
talebinin sözü dört yıl önce alınan yıpranma 
payı olduğuna dikkat çeken Memiş, “Yıpranma 
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da birer konuşma yaptı. Programda, ay-
rıca kadına şiddet ve çocuk tacizlerine 
‘dur’ denilmesi yönünde siyah eldiven 
eylemi yapıldı. Programa katılan bütün 
davetliler, siyah eldiven giyerek, çocuk 

istismarına dur denilmesi 
ve bu yönde yapılacak 

yasal düzenlemenin 
bir an önce hayata 
geçmesi çağrısında 
bulundu.

payında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ya-
kın zaman içinde konu TBMM’de görüşülecek. 
Biz, bu paketin içinin dolu olmasını ve yıpran-
ma payının bütün sağlık çalışanlarına verilme-
sini istiyoruz” dedi. Sağlık çalışanlarını yıpratan 
en büyük faktörün artan iş yükü olduğunu 
belirten Memiş, bunun çözümü için de ek is-
tihdam yapılması gerektiğini dile getirdi. Sağlık 
hizmetlerinde yaşanan gelişme ve büyümenin 
sağlık çalışanı sayısında aynı oranda gerçekleş-
mediğini belirten Memiş, “Sağlık hizmetlerinin 
sunulmasında mutlaka ek istihdam yapılmalı. 
Yıpranma payı hayata geçmeli. Sağlık çalışanla-
rının emeklilikte yaşadıkları emekli maaşı mağ-
duriyeti giderilmeli. Ek ödemeler emekliliğe 
yansıtılmalı” şeklinde konuştu. 

GÜLCAN: BU COĞRAFYADA 
KADIN OLMAK ZOR 

Kadınlar Komisyonu Başkanımız Burcu Gül-
can da konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nün dünyanın her yerinde kadının anıl-
dığı, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıl-
dığı bir gün olduğunu söyledi. Gülcan, 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü’nün, yıllar 
önce hak mücadelesinde canlarını 
yitirmiş olan kadınlarımızın anısına 
Birleşmiş Milletler tarafından ka-
bul edilmiş bu gün olduğunu hatır-
lattı. Kadının gerçek değerini İslam 
ile bulduğunu söyleyen Gülcan, 

“Kadınlar gerçek değerini İslam dini ile buldu. 
Yüceliği ayaklarının altına cennet serilmesiyle 
tescil edildi. Hatta Peygamber Efendimiz veda 
hutbesinde kadınları erkeklere emanet etti. 
‘Onlar size Allah’ın bir emanetidir’ dedi. 

Bu kadar yüce bir değeri, kutsal emaneti 
gözünüz gibi korumanız, değer vermeniz ge-
rekmez mi?” şeklinde konuştu. “Biz kadınlar 
varoluşumuzdan bugünlere kadar büyük çile-
ler çektik, bedeller ödedik. 28 Şubatın ayazın-
da üşüdük, 15 Temmuz sıcağında kavrulduk. 
Acılarımız bize hep yoldaş oldu.” Diyen Burcu 
Gülcan, “Bizler sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
ları kadınlar olarak devletin şefkat elini hisset-
tirdiği bir alanda çok onurlu bir mesleğin sa-
hibiyiz. Kadın olmanın zor olduğu dünyamızda 
çalışan kadın olmak çok daha zordur” dedi. 

Gülcan’ın konuşmasının ardından salonda 
bulunan davetliler siyah eldiven giyerek, ‘Çocuk 
İstismarına Dur De!’ diyerek çağrıda bulundu. 

PANEL YAPILDI
Program, açılış konuşmasının ardından Gazeteci-Yazar Özlem Albayrak’ın moderatörlüğünde, 15 

Temmuz Şehidi Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, Suriyeli Aktivist İman Bedir, 28 Şubat mağduru Zöhre 
Uçar ve UMKE Gönüllüsü Yelda Özçelebi’nin katıldığı panelle devam etti.

Nihal OLÇOK Özlem ALBAYRAK İman BEDİR Zöhre UÇARYelda ÖZÇELEBİ
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‘Çalışan Dostu Sağlık Kurumları’ 
Çalıştayımızı Gerçekleştirdik 

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Enstitüsü (SASAM) tarafından düzenlenen Ça-
lışan Dostu Sağlık Kurumları Çalıştayımız 3 gru-
bun görüş ve önerilerini sunduğu değerlendir-
me toplantısıyla sona erdi.

Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel 
Başkan Yardımcımız ve SASAM Genel Koordi-
natörü Mustafa Örnek’in katıldığı değerlen-
dirme toplantısında 3 gurubun raportörleri 
proje hakkında geliştirdikleri görüşlerini  içe-
ren sunumlarını gerçekleştirdi. Sağlık çalışan-
larının görev yaptıkları kurumlarda yaşadıkları 
sorunları, güvenliklerini ve sosyal şartlarını 
değerlendiren katılımcılar çalışma şartlarının 

iyileştirilmesi için önerilerde bulunarak SASAM 
tarafından geliştirilmekte olan Çalışan Dostu 
Sağlık Kurumları projesinin hayata geçirilmesi-
nin önemli olduğunu vurguladı.

Değerlendirme toplantısının ardından 
konuşan Metin Memiş, sağlık hizmetinin 80 
milyonun tamamına ulaşan bir meslek gru-
bu olduğunu söyleyerek “Çalışan Dostu Sağ-
lık Kurumu Projesinin öneminin farkındayız” 
dedi. Sağlık Bakanlığı’nın da projeye yardımcı 
olabileceğini aktaran Memiş, bu çalışma üze-
rine değerlendirmeler yaparak hayata geçmesi 
için bakanlığın destek olması gerektiğini ifade 
etti. Katılımcılara projeye katkılarından dolayı 

teşekkür eden Memiş, bu projenin sağlık çalı-
şanlarının memnuniyetine doğrudan etki ede-
ceğini dile getirdi. Sağlık çalışanlarının fikirleri 
alınarak saha çalışmalarıyla birlikte bu projenin 
geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, “Çar-
şamba günü “Çalışan Dostu Sağlık Kurumu” 
projesinin tanıtımını gerçekleştireceğiz ve ha-
ziran ayı gibi bu projenin lansmanını gerçekleş-
tireceğiz” dedi.

Çalıştay Genel Başkanımız Metin Memiş’in 
yanı sıra, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa 
Örnek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. 
Dr. Orhan Koç katılımlarıyla yapıldı. Çalıştay 3 
grupta tamamlandı. 

Birinci çalıştay grubunun moderatörlüğü-
nü SASAM İşgücü Politikaları ve Sendikal Hak-
lar Direktörü Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın 
yaptı.

İkinci çalıştay grubunun möderatörlüğünü 
Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Tuncer Asunakutlu yaptı.

Üçüncü ve son çalıştay grubunun modera-
törlüğünü ise Ankara Üniversitesi Uygulamalı 
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Aytül 
Kasapoğlu yaptı.
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MERSİN ŞEHİR HASTANESİNDE 3 AYRI 
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Mersin Şehir Hastanesinde, üç toplantı dü-
zenlendi. Mersin Şehir Hastanesi idari yöneti-
minin yer aldığı ilk toplantıda hastanenin işle-
yişi, fiziki şartları, tıbbi cihazlar, idari yapısı ve 
sorunları ele alındı. Sağlık çalışanları sorumlu-
larının ve sağlık çalışanlarının ayrı ayrı katıldığı 
2 toplantıda ise özlük ve mali haklar, iş yükü, 
sağlık hizmeti, teknolojik ve fiziki yapıdaki de-
ğişiklikler, sosyal imkânlar, sağlık çalışanların 
sorunları ve memnuniyetleri değerlendirildi. 
Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sinan Bahça-
cı, Mersin Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Op. 
Dr. Abdullah Serin, Başhekim Yardımcıları ve 
idari personellerin yer aldığı toplantılara Genel 
Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Vekili-
miz Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları-
mız Kemal Çırak, Himmet Bayar, İdris Baykan, 
Mustafa Örnek, SASAM İşgücü Politikaları ve 
Sendikal Haklar Direktörü Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın, SASAM Danışmanlarımız 
Mehmet Atasever, Hasan Güler, Mehmet Göz-
lü, Mersin Şube Başkanımız Şemsettin Karado-

ğan ve Sağlık Bakanlığı’ndan Engin Uçar katıldı. 
Toplantıların ardından yönetimimiz ve SASAM 
uzmanları Mersin Şehir Hastanesini gezerek in-
celemelerde bulundu.

SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ ADINA 
ZİYARETİMİZ ÖNEMLİ

Mersin’de gerçekleştirilen toplantıda konu-
şan Genel Başkanımız Metin Memiş, sorunla-
rın tespit edilmesi adına ziyaretin büyük önem 
taşıdığını söyledi. Mersin Şehir Hastanesinin 
Türkiye’de ilk açılan şehir hastanesi olduğunu 
hatırlatan Memiş, “Şehir hastaneleri, yeni dö-
nemde önemli bir yere sahip olacak. Bu has-
tanelerden ilki olan Mersin Şehir Hastanesi’ni 
ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Bu 
ziyaretlerdeki amacımız şehir hastanelerinin 
hasta, sağlık çalışanları ve yönetim açısından 
ele değerlendirmek. Varsa sorunları tespit 
ederek, çözüm önerilerini uzmanlarımızla ha-
zırlamak ve konunun taraflarıyla paylaşmaktır. 
Yapacağımız bu çalışmanın inşa aşamasında 
olan diğer şehir hastaneleri için bir tecrübe 
aktarımı olacağını düşünüyoruz” şeklinde ko-
nuştu.   

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Sağlık-Sen Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi (SASAM) Uzmanları, Mersin ve Adana Şehir Hastane-
lerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mersin Şehir Hastanesine 
gerçekleştirdiğimiz ziyarette Genel Başkanımız Metin Memiş ve berabe-

rindeki heyete Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sinan Bahçacı ve Mer-
sin Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Abdullah Serin; Adana Şehir 
Hastanesine gerçekleştirdiğimiz ziyarette ise Adana Şehir Hastanesi Baş-
hekimi Doç. Dr. Koray Daş eşlik etti.                

SASAM, ŞEHİR HASTANELERİ ÜZERİNE 
ÇALIŞMA YAPACAK

Adana Şehir Hastanesine gerçekleştirilen 
ziyarette ise hastane idari yönetimi ve sağlık 
çalışanlarıyla Genel Başkan Yardımcılarımız 
Kemal Çırak, Himmet Bayar, Mustafa Örnek, 
SASAM uzmanları ve Adana Şube Başkanımız 
Recep Kurum 2 ayrı toplantı gerçekleştirdi.  
Toplantılarda yine hastanenin işleyişi, fiziki 
şartları, tıbbi cihazlar, idari yapısı ve sorunlar, 
özlük veya mali haklar, iş yükü, sağlık hizmeti, 
teknolojik ve fiziki yapıdaki değişiklikler, sos-
yal imkânlar, sağlık çalışanların sorunları ve 
memnuniyetleri ele alındı. Gerçekleştirilen 
toplantının ardından hastanenin bölümleri 
gezilerek incelemelerde bulunuldu. Mersin 
ve Adana Şehir Hastanelerinde incelemede 
bulunan SASAM Uzmanlarımız şehir hastane-
leri modelinin Türkiye sağlık sistemine kazan-
dırdığı avantajlar, yenilikler, fırsatlar ve deza-
vantajlar üzerine bir çalışma gerçekleştirecek. 
Hazırlanacak rapor, ilgili kurum ve kuruluşlar-
la da paylaşılacak.

Mersin ve Adana Şehir Hastanelerinde 
İncelemelerde Bulunduk 



8 TEMMUZ 2018

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
TBMM’de görüşülecek olan yıpranma 
payı ile ilgili düzenlemenin kapsamının 

genişletilmesi gerektiğini söyle-
di. Bir yıllık çalışmaya iki ay 

olarak düşünülen yıpran-
ma payının, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın sözünü 
verdiği gibi, bir yıllık 
hizmete karşılık üç 
ay, yani 5 yıla bir yıl 
olarak hayata geç-
mesi gerektiğini 

kaydetti.

Metin Memiş, konuyla ilgili olarak dü-
zenlediği basın toplantısında, TBMM’de 
görüşülecek yıpranma payının yanı sıra 
gündemdeki konulara dair değerlendir-
melerde bulundu.

500 binin üzerindeki sağlık çalışa-
nının fedakâr emekleriyle, milletimizin 
umudu, devletimizin gururu olduğunu 
söyleyen Memiş, sağlık çalışanlarının hiç 
şüphesiz ülkemizin bugün sağlık hizmet-
lerinde yaşadığı dönüşümün kahraman-
ları olduğunu kaydetti.

Yıpranma payının sağlık çalışanlarının 
haklı bir talebi olduğunu söyleyen Me-
miş, bu talebi gündeme getiren ve ha-
yata geçmesine vesile olanın ise Sağlık-
Sen olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı 
döneminde katıldığı Sağlık-Sen buluş-
masında talepleri olan yıpranma payına 

yönelik, 5 yıllık çalışmaya bir yıllık yıp-
ranma payı sözünün bürokratik engeller 
yüzünden geciktiğini ifade etti. Memiş, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 13 Mayıs 2014 tarihinde ka-
tıldığı Sağlık-Sen programımızdaki cüm-
lesi aynen şu şekildedir:  ‘5 yıl hizmeti 
olanın 1 yıl yıpranma payı olacak.’ Evet, 
cümle aynen bu şekildedir, hepimizin 
hafızalarındadır. Şimdi yasa teklifinde 
yer alan 6 yıla 1 yıl yıpranma payının 
Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 
şekilde düzeltilmesi gerektiğinin altını 
çizmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen’in bir kazanımı olarak 
sağlık çalışanları için yıpranma payının 
hayata geçecek olmasının, sendikacılık 
tarihi açısından da ezberlerin bozulması 
açısından da büyük bir başarı olduğu-
na dikkat çeken Metin Memiş, “Sağlık 

Memiş: Yıpranma Payının 
Kapsamı Genişletilmeli
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Semih DURMUŞ
Genel Başkan Vekili

Ağustos böceği ile karınca hikayesini bilmeyeniniz 
yoktur.

Hikayede; Ağustos böceğinin eğlenmeyi çok sevdiğini, 
gününü saz çalıp türkü söyleyerek geçirdiğini, yarınını 
hiç düşünmediğini, kış geldiğinde ise aç sefil perişan bir 
halde karıncanın kapısını çaldığını, ancak kapının yüzüne 
kapandığını ve sonunun çok hazin olduğunu hepimiz çok 
iyi biliriz.

Aslında hikayenin kahramanı olan ağustos böceği 
hakkında bildiklerimiz, bilmemiz gerekenlerin tamamen 
zıttıdır. Yani doğruların bilinmediği, bilinenlerin ise tü-
müyle yanlış olduğu anlamlı bir hikaye.

Asıl doğru olan ise; ağustos böceğinin toprak altında 
17-18 yıl yaşadığı, neslini devam ettirmek için kanatla-
narak toprak üstüne çıktığı ve eşini çiftleşmeye davet et-
mek için sürekli öterek üç hafta sonra da ölmesidir.

Bu küçük hikaye bize algı operasyonu ile gerçekler-
in ters düz edilerek toplumun nasıl aldatıldığını çok net 
olarak göstermektedir.

Ancak sendikal mücadelenin içerisinde olan insanlar 
bu hikayede olduğu gibi meselenin arka planını merak et-
meli, gerçekleri öğrenmeli ve öğretmelidir. 

Zümer Suresi 9. ayette Allah (cc) “Hiç bilenlerle bil-
meyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır.” diye 
buyuruyor.

Sağlık hizmetleri bir bütündür! Denilir… 

Sağlık hizmeti bir ekip işidir! Denilir…

Ama sıra özlük ve ekonomik haklara geldiğinde ise 
bütünlük bozulur.

Sağlık çalışanları ekibin bir parçası olarak görülmez 
ve yok sayılırlar.

Ek ödeme sabitleri arttırılırken, neden hekim dışı per-
sonel yok sayılır?

Döner sermayeler arttırılırken neden hekim dışı per-
sonel yok sayılır?

Emekli maaşları arttırılırken neden hekim dışı perso-
nel yok sayılır?

Emekli tazminatları arttırılırken neden hekim dışı per-
sonel yok sayılır?

Ek ödemede yok sayılacak, döner sermayede yok 
sayılacak, emekli maaşlarında yok sayılacak, emekli 
tazminatlarında yok sayılacak sonrada sağlık hizmetleri 
bir ekip işidir denilecek! Yapılan tüm iyileştirmelerde 
sağlık çalışanları yok sayılarak, çalışan memnuniyetini 
artırmak mümkün değildir.

Sağlık çalışanlarının memnuniyetini artırmak 
ADALET ile mümkündür.

Sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu her türlü 
sıkıntıya rağmen ekonomik ve özlük haklarında adalet te-
sis edildiğinde çalışanlarının memnuniyeti artar.

hizmeti taşıdığı riskler de dahil bü-
tün boyutlarıyla bir ekip işidir. Bu 
nedenle yıpranma payı, ek ödeme 
tavan oranları, emeklilik düzenleme-
leri gibi, sağlık hizmeti için ter akıtan 
bütün sağlık kadrolarını ilgilendiren 
düzenlemeler, ayrıştıran değil, birleş-
tiren olmalıdır. Ekip ruhunu güçlen-
dirmeyi ve sisteme güveni artırmayı 
esas almalıdır” dedi.

Yıpranma payının yalnızca sağlık 
hizmetleri sınıfında yer alanları değil, 
sağlık hizmetlerinde çalışan bütün 
kadrolardaki kamu görevlilerinin ta-
mamını istisnasız şekilde kapsaması 
gerektiğini ifade eden Memiş, yıp-
ranma payının geriye dönük olarak 
hayata geçmesinin hakkın teslimi ola-
cağını dile getirdi.

Yıpranma payının yasalaşması sü-
recinde, TBMM’deki Plan ve Bütçe 
Komisyonu’ndaki görüşmelerde haklı 
taleplerini tekrar dile getireceklerini 
söyleyen Memiş, “Bu taleplerimize 
ilişkin raporlarımızı, çalışmalarımızı 
ve analizlerimizi de özellikle Komis-
yon üyelerine sunarak sürecin takip-
çisi olacağız” dedi.

Sağlıkta yaşanan şiddete de deği-
nen Memiş, şiddetin önlenmesi için 
caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata 
geçmesi gerektiğini ifade etti. Şiddet 
uygulayanların tutuklu yargılanması-
na yönelik yapılan yasal düzenleme-
nin, CMK’da yapılması gereken de-
ğişiklik yüzünden uygulanamadığını 
belirten Memiş, “Şiddet uygulayanlar 
tutuklu yargılanmalı. Bunun yanı sıra 
şiddet uygulayan kişilerin acil sağlık 
hizmetleri dışındaki sağlık harcama-
ları 6 aylık bir süre için, SGK yerine 
şahısların kendinden alınmalı. Top-

lumsal bilinci artırıcı çalışmalar yapı-
larak, vatandaş duyarlılığı artırılmalı 
ve vatandaşlarımızın sağlık çalışanla-
rına sahip çıkması ve şiddet uygula-
yanlara tepki göstermesi sağlanmalı” 
şeklinde konuştu.

Torba yasa teklifindeki pratisyen 
hekim emeklilerine takriben 1.500 
TL, uzman hekim emeklilerine de 
2.000 TL emekli maaşı artışı getirile-
cek olmasının memnuniyet verici bir 
düzenleme olmakla birlikte, sadece 
hekimler için yapılacak bu düzenle-
menin hakkaniyetli olmadığını vurgu-
ladı. Tüm sağlık çalışanlarının emekli 
maaşlarının artırılmasına yönelik 
taleplerinin takipçisi olduklarını da 
belirten Memiş, “Kanser cerrahisi ve 
organ nakli gibi özellikli tıbbi hizmet-
ler veren hekimlerin döner sermaye 
katkı paylarının tavanlarında yük-
seltmeye gidilecek olması da mem-
nuniyet vericidir. Ancak, burada dik-
kat edilmesi gereken husus, bu artış 
için gerekli kaynağın döner sermaye 
gelirlerinden oluşan havuz yerine dı-
şarıdan bir sübvansiyonla desteklen-
mesi olmalıdır” dedi.

Taleplerini de dile getiren Me-
tin Memiş, 3600 ek göstergenin de 
bir an önce hayata geçmesi, sağlıkta 
ek istihdamlar yapılarak çalışanların 
yükünün azaltılması, ek ödemelerin 
emekliliğe yansıtılarak emeklilikte 
yaşanan düşük maaş mağduriyeti-
nin giderilmesi, 2014 yılı sonrasında 
ön lisans mezunu olanların da lisans 
tamamlama hakkından faydalanması 
ve tüm sözleşmelilerin kadroya alın-
ması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Hizmetleri "Ekip İşidir" 
Sözüne İnanan Var mı?
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Sağlık-Sen olarak bugün 100’e yaklaşan 
şubemizde 5 bin temsilcimiz ve 250 bin üyemizle 
tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yürekli 
sesi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sesimizin daha 
güçlü çıktığı, sözümüzün daha fazla itibar gördüğü 
onurlu bir emek örgütü olmanın huzuru içindeyiz. 

23. yılımızda sizlerin büyük desteğiyle bugün 
Türkiye’nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri 
haline geldik. Maaş, nöbet ücreti ve döner sermaye 
artışları, atama ve nakilde lehimize iyileştirmeler, 
lisans tamamlama, yıpranma payı, kadro hakkı gibi 
ezberleri bozan birçok kazanımımızla sendikacılık 
tarihine not düştük. 

Elde ettiğimiz kazanımlar bizi daha da 
yüreklendiriyor. Önümüzde daha yapacak çok işimiz 
var. Öncelikle yıpranma payının geriye dönük olarak 
yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyoruz. 
Sağlık alanındaki tüm çalışanlarımızın ve hatta tüm 
sosyal hizmet çalışanlarımızın da istisnasız bu hak 
kapsamasında olmasını istiyoruz. Yıpranma payının 
6 yıla 1 yıl değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatlandırdığı şekliyle 5 yıla 
1 yıl olarak düzenlenmesi gerektiğini şart görüy-
oruz.

Özellikle son sekiz yılda Sayın Genel Başkanımız 
Metin Memiş tarafından ortaya konulan sendikal vi-
zyon sayesinde paydaş kurumlarla geliştirilen güçlü 
iletişimin, toplu sözleşme masasında elde edilen 
tarihi kazanımlarımızın, sendikamız bünyesinde 
geliştirilen bilimsel yayınların ve programların 
Sağlık-Sen için bir dönüm noktası olduğunu ifade 
etmek isterim. Elbette sendikal mücadelemizde 
teşkilatlanma kültürü de son derece önem arz et-
mektedir. Bu amaçla Sayın Genel Başkanımız Me-
tin Memiş öncülüğünde Genel Merkez Yöneticisi 
arkadaşlarımla birlikte Türkiye’nin dört bir tarafında 
teşkilatlarımızla bir araya geldik, deyim yerindeyse 
ayak basmadık yer bırakmadık.

Enerji dolu, sağduyulu, çalışkan ve tecrübeli 
kadrolarımızla yaptığımız teşkilat çalışmalarımızda 
şimdi yeni heyecanlar yaşıyoruz. Son iki ay 
içinde 20’nin üzerinde şubemizde olağan genel 
kurullarımız gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde 
adeta bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Aday olan tüm 
arkadaşlarımızda sendikamız için daha iyisini, daha 
güzelini, daha özelini nasıl yapabiliriz düşüncesinin 
hakim olduğunu görüyoruz.  Büyük imkansızlıklarla 
bugünlere getirdiğimiz sendikamıza duyulan bu ilgi, 
Sağlık-Sen’de hizmet bayrağını göğüslemek için 
yapılan bu heyecanlı yarışlar, dile getirilen özgün 
projeler, gösterilen üstün çabalar bizler için ger-
çekten de büyük bir gurur kaynağıdır. İnşallah önü-
müzdeki 3-4 aylık süreçte de birçok şubemizde yine 
benzer heyecanların yaşanacağını ve nihayetinde 
sağduyunun, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin galip 
geleceğini göreceğiz.     

Asla yılmayacağız ve yorulmayacağız…

Kemal ÇIRAK
Genel Başkan Yardımcısı

(Teşkilatlanma)

Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın be-
raberindeki heyet ile 
birlikte Çalışma, Sos-
yal Hizmetler ve Aile 
Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk’a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.

Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette 
Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberin-
deki heyet Bakan Selçuk’a hayırlı olsun 
temennilerini iletti. Ziyarette gündem 
üzerine de fikir alışverişinde bulunula-
rak, dünya ve Türkiye özelinde çalışma 
alanına dair istişareler gerçekleştirildi. 

Yalçın görüşmede kamu görevlileri-
nin hali hazırda devam eden sorunlarını 
Bakan Selçuk’a aktardı, çözüm konusun-
da gerekli çalışmaların bir an önce yapıl-
masının önemine değindi. 

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek heyete teşekkürlerini iletti. Yeni bir 

dönemin başladığına 
dikkati çeken Selçuk, 
çalışma ve sosyal hiz-
metler alanında yeni 
çalışmaların yapılacağı-
nı ve bu alandaki ilerle-
menin devam edeceği-
ni belirtti. Selçuk, kamu 

görevlilerinin sorun ve taleplerine ilişkin 
de ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi.
Ziyarette Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın’ın yanı sıra, Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Metin Memiş, Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve 
Günay Kaya, Eğitim-Bir-Sen Genel Baş-
kan Vekili Latif Selvi, Büro Memur-Sen 
Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Bem Bir-
Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bayın-
dır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen Genel Baş-
kanı Ömer Budak ve Kültür Memur-Sen 
Genel Başkanı Mecit Erdoğan da hazır 
bulundu.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve 
Aile Bakanı Selçuk’a Ziyaret 

Sağduyu Galip Gelecek!
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Memiş: Vatandaşın Ayağına 
               Sağlık Hizmeti Götüren 

              Bir Dönüşüm Yaşadık 

4/C’den 4/B’ye Geçenler Döner Sermayeden Yararlanacak 

Genel Başkanımız Metin Memiş, EVSAD 
tarafından düzenlenen ve Sağlık-Sen ola-
rak destekleyicileri arasında yer aldığımız 5. 
Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Kongresi'ne katıldı.

Kongrede açılış konuşması yapan Genel 
Başkanımız Metin Memiş, sağlık çalışanlarının 
önemine ve sağlık alanında ülkemizde yaşa-
nan gelişmelere değindi. Son 15 yıl içerisinde 
sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını 
vurgulayan Memiş, “Sağlık kurumları devletin 
ayağına çağırdığı, sıraya soktuğu değil, devle-
tin ayağına gittiği, kapısını çaldığı, elini sıktığı, 
omuzuna dokunduğu, “bir daha yine gelece-
ğim” dediği bir duruma dönüştü” dedi. Hükü-
metin “Önce insan, önce Sağlık” diyerek ilan 
ettiği stratejilerin, eylem planlarının ve sağlıklı 
yaşam programlarının ancak bütün sektörler 
ve toplum tarafından sahiplenilmesi ile başa-
rının yakalana-
bileceğini ifade 
eden Memiş, 
“Bu nedenle 
ben ezberler 
bozarak, ülke 
insanının gön-
lünde taht ku-

ran milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal devlet olmanın 
gereğinin yerine getirilmesi noktasında da 
gösterdiği çaba ve değişen zihniyetler için 
bir kez daha huzurlarınızda şükranla selam-
lıyorum” şeklinde konuştu.  Sağlık emeğini 
ve sosyal hizmet çalışanlarını temsil eden 
Sağlık-Sen olarak üzerimize düşeni yapma 
konusunda güçlü ve samimi adımlar attığımı-
zı söyleyen Memiş, “Sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarımızdan başlayarak bütün toplumu 
sağlıklı yaşam hedefleri doğrultusunda bilinç-
lendirme, sağlığı koruma ve geliştirme, sağlık 
okuryazarlığı, güçlü toplum inşa etme hedef-

lerinin etkin bir paydaşı olmak için yapısal dö-
nüşümler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARIN ÜLKE İNSANIMIZA 
GÖSTERDİĞİ VEFASINA AYRICA 
MÜTEŞEKKİRİZ

Sağlık çalışanlarının geçen yıl 715 milyon 
hastanın sağlığına kavuşması için var gücü ile 
çaba gösterdiğini söyleyen Memiş,  “Hasta-
nelerimizde 4 milyon 800 bin ameliyat ger-
çekleştirildi. 1 milyon 309 bin bebek dünyaya 
“merhaba” dedi. Tüm bu sağlık hizmetlerinin 
ardında sağlık çalışanlarımızın üstün gayreti ve 
alın teri var. Örneğin kamuda; sosyal hizmet 
çalışanlarımız, bin 300 kuruluşta 15 bin çocu-
ğumuza, 144 huzurevinde 13 bin 700 yaşlımı-
za hizmet sundu. Genel anlamıyla geçen sene 
600 bine yakın engelli vatandaşımız ailelerine 

sağlanan destek-
le evde bakım 
hizmetlerinden 
y a r a r l a n ı y o r.  
Elbette bu hiz-
metlerde; yani 
bakıma muhtaç 
engellilerimizin 

sesine kulak vermede de yine sizlerin fedakar-
lığı, çilesi, özverisi var. Bu nedenle sosyal hiz-
met çalışanlarımızın ülke insanımıza gösterdiği 
vefasına ayrıca müteşekkiriz” diye konuştu.

Sağlık-Sen olarak, 4/C’den 4/B’ye geçirilen personelin döner sermaye-
den yararlanmasına yönelik talebimiz hayata geçiyor. Sağlık Bakanlığı, teş-
kilatına gönderdiği bilgi notuyla, 4/C geçici personel statüsünden 4/B söz-
leşmeli personel statüsüne geçenler için belirlenen %20 oranındaki sabit ek 
ödemenin yanı sıra diğer personelde olduğu gibi sabit ek ödeme mahsubu 
yapıldıktan sonra performansa dayalı ek ödeme yapılması gerektiği husus-
ları açıkladı.

Toplu Sözleşme kazanımımız sonrası 30 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete-
de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 4/C geçici personel 4/B sözleşmeli 
statüye geçirilmişti. 

Sağlık Bakanlığı emrinde görev yapan ve 4/C geçici personel statü-
sünden 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilen personellerin, Sağlık 
Bakanlığı'nda çalışan tüm 4/B sözleşmeli personel gibi 209 sayılı Kanun ge-
reği döner sermayeden yararlanması için 03 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı’na yaptığımız müracaat ve girişimlerimiz netice verdi. 

Sağlık Bakanlığı tüm teşkilatına gönderdiği Bilgi Notu ile 4/C geçici per-
sonel statüsünden 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçenler için belirle-

nen %20 oranındaki sabit ek ödemenin yanı sıra diğer personelde olduğu 
gibi sabit ek ödeme mahsubu yapıldıktan sonra performansa dayalı ek öde-
me yapılması gerektiği hususları belirtti. 

Bu bilgi notuna göre, idari büro görevlisi için genel idari hizmetler sınıfı 
personel, idari destek görevlisi için genel idari hizmetler sınıfı personel esas 
alınarak performansa dayalı ek ödeme yapılacak.

MEMİŞ, SASAM ENSTİTÜSÜ HAKKINDA 
BİLGİ VERDİ

2014 yılı itibariyle sağlık politikasında, 
sosyal politikalarda, emek ve iş gücü politi-
kalarında bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek 
amacıyla kurulan Sağlık Sen Stratejik Araştır-
malar Merkezi (SASAM) hakkında bilgi veren 
Memiş, “Enstitümüzün analiz, rapor, çalıştay, 
sempozyum ve kongrelerinin ne denli sisteme 
katkılar sunduğunu hep birlikte görüyoruz. 
Yüzlerce önemli çıktıyı, üzerinde tartışılması 
gereken binlerce konuyu kamuoyu ile paylaşı-
yoruz. Örneğin; yine geçen hafta İş sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürümüz Sayın Orhan Koç 
ile birlikte Ankara’da tertip ettiğimiz kongrede 
çok önemli konuların tartışılması sağladık. Ya-
pılan oturumlar sayesinde sağlık çalışanlarının 
iş sağlığı ve güvenliğini tüm yönleriyle masaya 
yatırdık. Hemen öncesinde ayrıca bir çalıştay 
gerçekleştirdik” dedi. Çok değerli akademis-
yenlerimiz, sağlık çalışanlarımız, çalışma ba-
kanlığından uzmanlarımız ve yöneticilerimiz-
le birlikteydik” diyen Memiş sözlerine şöyle 
devam etti: “SASAM Enstitümüz tarafından 
Türkiye’de ilk kez yapılan bir çalışma. 24 para-
metre ve onlarca alt başlıktan oluşan son de-
rece detaylı bir rehber hazırladık. Daha kolay 
anlaşılması için şöyle söyleyebiliriz; Sağlık Ba-
kanlığı “Sağlık Kalite Standartları” üzerinden 
nasıl ki hastaneleri puanlıyor ve bir rekabet 
ortamı oluşturuyorsa, kaliteli ve nitelikli çalış-
ma ortamlarında sağlık çalışanlarının memnu-
niyetinin de önemsenmesi ve bu konuda elde 
edilecek başarının, sağlık tesisleri için de pozi-
tif bir gösterge olmasını istiyoruz.”
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4. Uluslararası Sağlık Yönetimi 
Kongresi Antalya’da Gerçekleştiridi
Sağlık-Sen, Sağlık-Der ve Sağlık Bakanlığı 

koordinesiyle gerçekleştirilen 4. Uluslararası 
Sağlık Yönetimi Kongresi Antalya’da yapıldı. 
Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Doğan Ünal’ın 
yaptığı programa Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Metin Memiş, Sağlık-Der Genel Başkanı 
Uzm. Dr. Kasım Sezen, Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, İz-
mir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Tokaç, Türkiye-Azerbaycan İş 
adamları ve Sanayicileri Birliği Sağlık Ko-
misyonu Başkanı Doç. Dr. Ramiz Askeroğlu 
Aliyev, Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Sağlık-Sen Şube Başkanları ve 
Sağlık Bakanlığı bürokratları katıldı. 

Konuşmasına, Afrin Harekatı’nda şehit 
olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek 
başlayan Metin Memiş, ülke olarak zor bir 
süreçten geçtiğimizi belirtti. Sağlık-Sen ön-
cülüğünde sağlık alanında faaliyet gösteren 
42 STK ile birlikte “Türkiye Sevdalısı Sağlık-
çılar” mitingini düzenlediklerini kaydeden 
Memiş, sağlık çalışanları olarak terörün kökü 
kurutulana kadar harekâtın sürmesini iste-
diklerini söyledi.

SAĞLIK ALANINDA YÖNETİCİ OKULU 
KURULMALIDIR

Sağlık alanında Türkiye’de yönetici oku-
lu kurulması gerektiğini ifade eden Metin 
Memiş, bu okulun sağlık sisteminin gelişi-
mine önemli katkılar sunacağını ve var olan 
sorunların yıldan yıla azalacağını belirtti. Bu 
anlamda bir proje geliştirdiklerini ve yöne-
tici okulu kurulması için çalışma yaptıklarını 
kaydeden Memiş, sağlık sisteminin geleceğe 
taşınması noktasında bu projeye önem ver-
diklerini söyledi.

Türkiye’de sağlık alanında vatandaş 
memnuniyetinin son yıllarda önemli bir artış 
gösterdiğini ifade eden Memiş, aynı artışın 

sağlığın gerçek kahramanları olan sağlık ça-
lışanları için de olması gerektiğini belirtti. Bu 
kapsamda Sağlık Okur Yazarlığı araştırmasını 
Türkiye’de ilk kez Sağlık-Sen olarak kendileri-
nin yaptığını ve bu araştırmada önemli bul-
gular ortaya çıktığını kaydeden Memiş, araş-
tırmanın en çarpıcı sonuçlarından birinin 
Türkiye’de bilinçsiz bir sağlık tüketimi oldu-
ğunu belirtti. Bu araştırmayı Türkiye’de sağlı-
ğın geleceğinin daha iyi olması için ve vatan-
daş bilincinin geliştirilmesine yol göstermek 
amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Me-
miş, bilinçsiz sağlık tüketimi olmasına karşın 

sağlıkta hasta memnuniyet oranının yüksek 
olduğunu ve bu noktada bu araştırmanın so-
nuçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade 
etti. Yıpranma payı ile ilgili Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına 
verdiği sözün ardından ilgili Bakanlıklar ta-
rafından çalışmaların sürdürüldüğünü ifade 
eden Metin Memiş, “Yıpranma payı sağlık 
çalışanlarının tamamına hakkaniyetli bir şe-
kilde verilmelidir. Sağlık-Sen ve SASAM Ensti-
tümüzün bu konu ile ilgili yaptığı çalışmaları 
özellikle Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyoruz. Sü-
reç bir an önce tamamlanmalıdır” dedi.  

Personel İstihdamı DSÖ Ortalamasına Göre 
Düzenlenmelidir
Uluslararası 4. Sağlık Yönetimi Kongresi “Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi 

ve İstihdam Politikaları” oturumunda Genel Başkanımız Metin Memiş “Sağlıkta 
İstihdam Modelleri ve Sorunları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’de 2017 yılında toplam istihdam edilen kişi sayısının 28 milyon oldu-
ğunu belirten Genel Başkanımız Metin Memiş sağlık sektörünün toplam istih-
dam içindeki payının yüzde 3 olduğunu ancak bu rakımın çok düşük olduğunu 

ifade etti.  Ülkemizde sağlık sektörünün istihdamdaki payının büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Genel Başkanımız Metin 
Memiş buna karşın sağlıkta istihdam oranının gelişmiş ülkelere göre yetersiz düzeyde olduğunu kaydetti. 

Yüz bin kişiye düşen ebe-hemşire sayısının Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde 802, Türkiye için ise 251 olduğunu kaydeden Me-
miş, bu sayının AB ve Dünya Sağlık Örgütü ortalamasının gerisinde olduğunu ifade ederek ülkemiz için bu sayının DSÖ ortalamasına göre 
düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.
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Açılış konuşmalarının ardından TSK’nın gerçekleştirdiği Cerablus ve halen 
devam eden Afrin Harekatı’nda yaralılara başarıyla müdahale eden Kilis 
Devlet Hastanesi, kongre katılımcıları tarafından “Yılın Hastanesi” seçildi. 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in verdiği ödülü Kilis Devlet Hastane-
si adına Başhekim Yardımcısı Dr. Nigar Tepe Karakış, Dr. Alkan Karakış ve Kilis 
Sağlık-Der Temsilcisi Yahya Öztürk aldı.

Yılın sağlık çalışanı ödülü ise iki bacağı diz üzerinden kesilen yaşlı bir hastayı 
sırtında taşıyan Manisa 112 Acil Ambulans Şoförü Çetin Kahramanlar’a ve-
rildi.

Kongrede yılın doktoru ödülünü, açık kalp mitral kapak tamirini kapalı olarak 
kalbi durdurmadan yapan ilk Türk Cerrahı olarak Prof. Dr. Cengiz Köksal aldı.

Kongrede Genel Başkan Yardımcımız ve 
SASAM Genel Koordinatörü Mustafa Örnek, 
"Türkiye'de Sağlık Okuryazarlığı Haritası", "Sağ-
lık Çalışanları Açısından Ek Ödeme Sistemi: So-
runlar, Tespitler ve Çözüm Yolları" ve “Sendikal 
Açıdan Çalışan Sağlığı ve Güvenliği’ne Bakış ve 
Sağlık Çalışanı Dostu Kurumlar” sunumlarını 
katılımcılarla paylaştı.

Genel Sekreterimiz Fatih Seyran "Türkiye’de 
Sağlıkta Şiddet Haritası" konulu sunum gerçek-
leştirdi. Sağlık-Sen olarak sağlıkta şiddetin ön-
lenmesine yönelik pek çok çalışma yaptıklarını 
ve bu çalışmaları ilgili kurumlarla paylaştıklarını 
kaydeden Seyran, bu olumsuz durumun önlen-
mesi için etkin ve caydırıcı tedbirlerin alınma-
sının önemli bir zorunluluk olduğunu söyledi.Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek “Sağlık 

Çalışanlarının Mali ve Özlük Haklarının Korun-
ması” hakkında sunum yaptı.

SASAM Sağlık Politikaları Direktörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan “Göç ve Halk Sağ-
lığı Hizmetleri" konulu sunum yaptı.

SASAM Sağlık Politikaları Direktörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan “Göç ve Halk 
Sağlığı Hizmetleri" konulu sunum yaptı.

Kongrede SASAM 
Enstitüsünün 
standı da yer aldı. 
Kongre katılımcıları 
SASAM standımızda 
yayınlarımızı inceledi. 

Uzmanlarımız SASAM'ın 
çalışmaları hakkında 
kongre katılımcılarına 
bilgi verirken ücretsiz 
dağıtılan yayınlarımız 
büyük ilgi gördü.
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Sağlık-Sen Genel Merkez Kadınlar Komisyonu, sağlıkçı anneler ve 
sağlık çalışanlarıyla birlikte İsrail askerleri tarafından şehit edilen 62 Fi-
listinli için basın açıklaması yaptı ve Atatürk Orman Çiftliği’nde 62 fidan 
dikti. Etkinliğe Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, Himmet Ba-
yar, Mustafa Örnek ve Genel Sekreterimiz Fatih Seyran katıldı.     

Basın açıklamasını gerçekleştiren Sağlık-Sen Genel Merkez Kadın-
lar Komisyonu Başkanı Burcu Gülcan, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan 
ABD’nin, İsrail işgal ve sömürüsüne destek anlamındaki bu adımın kabul 
edilebilir bir durum olmadığını söyledi. “Terörist devlet İsrail ve küresel 
koruyucusu Amerika Birleşik Devletleri’nin, Kudüs’te yaktığı terör ate-
şi hızla büyümekte ve bölgeyi tehdit etmektedir” diyen Burcu Gülcan, 
“3 semavi dinin kutsal kabul ettiği Kudüs’ün; emperyalizm ve Siyonizm 
ittifakıyla Müslümanların yok sayılarak Yahudi işgaline çanak tutulma-
sını asla ama asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” dedi. Emperyalizmin 
ve siyonizmin birbirini tamamladığını belirten Gülcan, “İkisinden birine 
arka çıkanın diğerinde de çıkarı vardır! Tüm dünyanın gözü önünde Em-
peryalist Amerika’nın şımarttığı Siyonist İsrail’le el ele kola kola yeni bir 
işgal girişimi içindedir” ifadelerini kullandı.  

“Bizler; sağlıkçı anneler ve sağlık çalışanları olarak şehitlerimize rah-
met, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerken, saldırıları nefretle lanet-
liyor ve kınıyoruz” şeklinde konuşan Gülcan şunları söyledi: “Terörist 
devlet ve koruyucusunun kustuğu kan, ölüm ve gözyaşına karşılık, mille-
timizin topyekûn gösterdiği tepki, iç ve dış kamuoyunun harekete geçi-
rilmesi açısından son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devlet büyüklerimiz ve siyasi parti 
temsilcilerimizin İsrail ve ABD terörüne karşı gösterdikleri sert tepki, 
uluslararası vicdanı rahatsız edecek niteliktedir. Hükümetimizin, dünya 

kamuoyunu harekete 
geçirmek için başlattığı 
diplomatik girişimleri 
destekliyoruz. Ülkesine 
kovduğumuz sözde el-
çilerini bu topraklarda 
bir daha görmek istemi-
yoruz. Devletimizin tep-
kilerinin devam ederek 
sürmesi en büyük temennimiz-
dir.  Filistin; ülkemiz, milletimiz ve 
İslam dünyasının olduğu kadar, 
insanlığın ortak sorunudur. Ken-
di öz vatanlarından atılmak iste-
nen Filistinliler’in haklı bağımsız 
devlet olma talebinin karşı-
lanması, en temel haklarıdır. 
Kendi vatanlarında yaşayabil-
mek için verilen destansı mü-
cadele, inanıyoruz ki en kısa 
zamanda karşılığını bulacak, 
bütün Filistinliler vatanlarında 
özgürce yaşayacak, Mescid-i 
Aksa tekrar özgür olacaktır.”

Basın açıklamasının ardın-
dan şehit olan 62 Filistinliyi temsilen Atatürk Orman Çiftliğine 62 tane 
fidan dikildi
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Türkiye, vesayet odaklarının, milli irade üzerindeki 
gölgesinden çok çekti. Darbeler, muhtıralar, siyasi yas-
aklar, parti kapatmalar, suikastler, anarşi, terör, inanç ve 
yaşam biçimleri üzerindeki baskılar vesayet odaklarının 
milleti sindirme araçlarıydı. Türkiye, medeniyetlerin 
beşiği bu münbit topraklarda, doğal ve beşeri sermayesi 
ile dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olabilirdi. 
Ancak devlet içine çöreklenmiş zümreler, küresel güçleri 
arkasına alarak, şahsi ikballeri ve iktidarlarının devamı 
için Türkiye’nin gelişim yolculuğunu baltalamaktan geri 
durmadılar.

Türkiye’yi geri bıraktılar, bu milletin geleceğini 
çaldılar. Bu nedenle vesayet girişimlerinin bu milletteki 
karşılığı ihanettir. Vesayet kurma çabaları milletimizin 
her zaman nefretini kazanmıştır. Çünkü vesayetin 
beslendiği kaynak kötülüktür. Silahı; fitnedir, yalandır, 
iftiradır, tehdit, şantajdır, her türlü değeri istismardır. 
Hedefi güce ve iktidara sahip olmaktır ve güç/iktidar için 
her yol mubahtır. Millete söyleyecekleri sözü, karşısına 
çıkacak yüzü olmadığı için, kötülükte derinleşip, şeytansı 
senaryolar peşinde koşarlar. Milletin seçtiği iktidarı, 
derinleştiği yapılar içine hapsetmeye, devletin imkanlarını 
kullanarak kendi güdümünde tutmaya çalışırlar. 
Başaramadıklarında ise 15 Temmuz’da görüldüğü gibi, 
küresel şer odaklarının maşası olarak devletine, milletine 
ihanet edecek seviyelere kadar düşerler.

Milletimizin vesayetle savaşında, çok şükür ki, milli 
irade üstün geldi. Milletimiz 28 Şubat’tan 15 Temmuz 
hain FETÖ darbe girişimine kadar çeşitli yoğunluklarda 
yaşadığımız bütün badireleri, haysiyetli ve inançlı bir 
direniş sergileyerek, sonuçsuz bıraktı.

Bu millet, yaşadığımız bunca acı ve ödediğimiz bunca 
bedelin ardından vesayetin her türünün lügatten silindiği 
bir geleceği hak ediyor.

Bunun gerçekleşebilmesi için ise hayatın bütün 
alanlarını bu hastalıktan arındırmak gerekiyor. Evet ves-
ayetçilik güç sarhoşluğuna yakalanmışlarda sirayet eden 
bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananlar bulundukları 
kurumların değerlerine, teamüllerine adeta savaş açarlar. 
Meşru iradeyi, seçilmişlerin hukukunu yok sayarlar. Aynı 
devlet içinde çöreklenmiş yapıların yöntemleriyle hareket 
ederek, yönetmenin, iktidar elde edebilmenin yollarını 
ararlar.  Kendilerine ait olduğu kitlenin emanetine ihanet 
eden, hırsına yenik düşmüş taşeronlar bulurlar. Bu 
taşeronlar kolay yoldan iktidarın yolunun, kitle üzerinde 
baskı kurabilecekleri siyasi, bürokratik güç odakları 
olduğuna inanırlar.

Vesayetin kölesi olarak haysiyetini ayaklar altına alan 
bu insanların, ait olduğu kitleye söyleyeceği sözü, vaat 
edeceği vizyonu yoktur. Ait olduğu kurumun hedefleri-
yle bağı, ideal birliği kalmamıştır. Kurumun başarısıyla 
sessizliğe gömülür, bir sorun çıktığında ise sorumluluk 
almak yerine avazı çıktığınca bağırır, hemen fitne ve 
dedikodu mekanizmasını harekete geçirir.

Kirli heveslerin vesayet kurma çabaları, belirli dozda 
ve sürede kurumlarda, kitlede etki de uyandırabilir. An-
cak son tahlilde kirli hesaplar vicdan kalesinin duvarına 
toslar.  Vesayetin zulmü değil, Hakkın Adaleti tecelli 
eder.

Bu yola tevessül etmiş insanlar da nihayetinde en 
büyük zararı, hırslarının ve kinlerinin ölçüsü nisbetinde 
kendileri görür.

Himmet BAYAR
Genel Başkan Yardımcısı

(Mali İşler)

Vesayete Ezelden Düşmanız

Sağlık Bakanlığı 
KİK Toplantısı Yapıldı 

Sağlık Bakanlığı Kurum İdari Kurul (KİK) 
Toplantısı, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mustafa Örnek, Himmet Bayar ve Hukuk 
Müşavirimiz Av. Özlem Titrek’in katılımı ile 
yapıldı. Sağlık Bakanlığı adına toplantıya Yö-
netim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 

Dr. İsmail Kaya ve bürokratlar katıldı.

Ekim 2017 KİK taleplerimizin değerlen-
dirildiği toplantıda Sağlık-Sen olarak Nisan 
ayı taleplerimizi Sağlık Bakanlığı yetkilileri-
ne sunduk.  

1. Kilis, Hatay ve sınır ötesinde görevlendirilen sağlık çalışanları asıl kadrolarının olduğu 
yerde özellik arz eden birimlerde görev yapmalarına rağmen görevlendirildiklerinde 
bu ücretten yararlanamadıkları gibi, harcırah ve konaklamada sorun yaşamaktadırlar. 
Hassas olunan bu konularda çalışanların mağduriyetleri giderilmelidir.

2. Süt izninde olan 112 çalışanları gece çalışamayacakları için hastanelerin başta acil ser-
visleri olmak üzere farklı birimlerinde görevlendirilmektedir. Bir çeşit mobbing sayılan 
bu uygulamaya son verilmelidir.

3. Şehir hastanelerinin planlandığı bazı illerde ADSM’lerin şehir hastaneleri bünyesine 
alınacağı söylenmektedir. ADSM’lerin kendi söner sermaye yönetmeliği olduğundan 
şehir hastaneleri kapsamına alınmaları çalışanları döner sermaye ek ödemeleri yönün-
den mağdur edecektir. Bu konuya ADSM çalışanlarını mağdur etmeyecek bir çözüm 
bulunmalıdır.

4. Fiili hizmet süresi zammının uygulanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı ve SGK arasında ko-
ordinasyon eksikliği mevcuttur. Sağlık Bakanlığı bilgileri SGK’ya üst yazı ile gönderirken, 
SGK işlem yapmak için üst yazıyı yeterli görmemekte, döküm istemektedir. Çalışanları 
mağdur eden bu koordinasyon eksikliği giderilmelidir.

5. 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete yapılan değişiklik ile 3713 sayılı Kanun kapsamında 
istihdam hakkından faydalanan malul ve gazilerden “hizmetli” unvanlı kadro ve po-
zisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev yapanların 14/12/2017 tarihi itibarıyla 
kadro ve pozisyon unvanlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın “memur” olarak 
değiştirilmesi sağlanmıştır. Şehit yakınlarının da bu haktan yararlanması sağlanmalıdır.

6. AFAD’a bağlı kampların bulunduğu yerlerdeki sağlık tesislerinde görev yapan sağlık 
çalışanları 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli statüye geçirilmelidir.

7. Tayin talebi onaylanan sağlık çalışanlarının 30 – 45 gün arası ayrılış yapması kurum 
tarafından engellenmektedir. Kurumlara yazılacak bir yazı il ayrılış için net bir süre be-
lirtilmeli ve bu sürenin aşılmaması yönünde illere talimat verilmelidir.

8. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların izinleri ile ilgili sorun en kısa zamanda çözülme-
lidir.

9. Sağlık Bakanlığınca 81 İl Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 22.02.2018 tarihli 
ve 87307621-19-308 sayılı yazı ile sağlık mazereti nedeniyle sağlık kurulu raporuna 
istinaden nöbete girmeyen personelin, Hakem Hastane olarak yetkilendirilen en yakın 
hastaneden sağlık raporlarının yenilenerek ve idare tarafından onaylanarak asıl nüs-
halarının 15 Mayıs 2018 tarihine kadar gönderilmesi istenmiştir. Mezkur yazıda engelli 
raporlarına ilişkin bir talep olmamasına rağmen illerde engelli kamu görevlilerinin de 
Hakem Hastaneye yönlendirildiğine dair sendikamıza şikayetler ulaşmaktadır. Bu hu-
susun netliğe kavuşturularak illerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığından Nisan ayı KİK taleplerimiz:
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Durmuş ve Aslan 14 Mart 
Tıp Bayramı Etkinliğine Katıldı 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DAVALARINI 
BAKANLIK ÜSTLENMELİ

Programda konuşan Genel Başkan Vekili-
miz Semih Durmuş sağlık çalışanlarının yaşa-
dığı sorunlara değindi. Daha adil ve hakkani-
yetli bir döner sermaye yönetmeliği olması 
gerektiğini söyleyen Semih Durmuş, sağlık 
çalışanlarına adaletli bir şekilde hak ettik-
leri ücretin dağıtılmadığını ifade etti. Per-
formans sistemindeki sıkıntıları dile getiren 
Durmuş “Az çalışan çok, çok çalışan az ücret 
alabilmektedir” dedi. Hizmet ücretinde de 
eşitlik olmadığını belirten Durmuş, özellikli 
birimlerin belli olmadığını ve döner serma-
ye havuzunun ayrılması gerektiğini sözlerine 
ekledi.  

İstihdam yetersizliği nedeniyle sağlık 
çalışanlarının daha fazla çalışmak zorunda 

kaldığını söyleyen Durmuş, çalışma saatle-
rindeki uzunluk ve fazla nöbetler nedeniyle 
sağlık personellerinin aile ile iş hayatında 
sorunlar yaşadığını belirtti. Özellikle hekim-
lerin aile birliğini kurmakta zorlandığını ifade 
eden Durmuş, hem iş yükü hem de mecburi 
hizmetlerin hekimlerin ailelerini böldüğünü 
aktardı. Malpraktise bağlı tazminat davala-
rının sağlık çalışanlarının aleyhine açıldığını 
belirten Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının 
kamu hizmeti verdiğini ve doğacak zararın 
bedelinin sağlık çalışanlarına tazminat ola-
rak ödettirilmemesi gerektiğini dile getirdi. 
Hâkimlere açılan davaları Adalet Bakanlığı-
nın üstlendiğini kaydeden Durmuş, hekim-
lerin ve sağlık çalışanlarının davalarını Sağlık 
Bakanlığı’nın üstlenmesi gerektiğini aktardı.  

ŞAHİN: DOKTORLARA GIPTA EDİYORUM
Programda konuşma yapan Vali Vasip Şa-

hin, doktorlara gıpta ettiğini belirtti. Doktor-
luğun çok güzel bir meslek olduğunu dile ge-
tiren Şahin, "Herkesin yaşam hakkı kutsaldır. 
Hele ki sağlıklı yaşam hakkı en önde gelen 
yaşam haklarından bir tanesidir. Bunu bura-
daki topluluk en iyi bilen topluluktur. Bunu 
her gün yaşıyor ve her gün sağlık hizmeti 
bekleyen insanlarla karşı karşıya. Şu kadarını 
arz etmek istiyorum. Öyle güzel bir mesleğe 

sahipsiniz ki siz hastayı iyileştirseniz de, iyi-
leştirmeseniz de hasta şifa Allah'tandır deyip 
her şeye razıdır. Yeter ki sizden bir mütebes-
sim bir yüz görsün. Hasta iyi olmasa da, ferah 
bulmasa da sizlere dua eder. Onun için şans-
lı bir meslek sahibisiniz. Siz doktorlar bizler 
gibi her an vebal yüklenen, hep veballe ya-
şayan bir mesleğe sahip değilsiniz. Bazen siz-
lere gıpta etmiyor değilim. Biz bir şekilde bu 
hizmetin de bir tarafındayız. Dua ediyoruz ki 
sizlere isabet edecek olan o nimetlerden, o 
sevaplardan bizlere de Cenab-ı Hak inşallah 
nasipdar eder. 14 Mart önemli ve anlamlı bir 
gün. Tıbbiye öğrencilerinin, İstanbul'un iş-
galine karşı yaptıkları protestonun günüdür 
aslında. O gün acı bir şeyi protesto eden o 
hareket bugün bizim için bayram olarak kut-
lanmaya değer bir gün olmuştur" dedi.

İstanbul Şubelerimiz ve İstanbul İl Sağlık Mü-
dürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayı-
sıyla bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen geceye 
Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş, Genel 
Başkan Yardımcımız Abdülaziz Aslan, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. 

Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul 1 No’lu Şube Baş-
kanımız Durali Baki, İstanbul 2 No’lu Şube Baş-
kanımız Cesur Öztürk, İstanbul Üniversite Şube 
Başkanımız İsmail Çor, Tekirdağ Şube Başkanımız 
Hamza Öksüz, hastane yöneticileri ve çok sayıda 
sağlık çalışanı katıldı.
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MEMİŞOĞLU: GEÇEN YIL SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI İSTANBUL'DA 130 MİLYON 
İNSANA HİZMET VERDİ

2017 yılında 130 milyon hastaya baktık-
larını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Kemal Memişoğlu ise, "Geçen yıl 130 mil-

yon insanımıza baktık. İstanbul'da 250 binin 
üzerinde doğum gerçekleştirmiş bir sağlık 
çalışanı kitlesi var. Bebek ölümlerinde Türki-
ye ortalamasının yaklaşık 2 puan aşağısında 
olan bir İstanbul var. Aşılamada, bulaşıcı has-
talıkların önünde bir İstanbul var. Bu İstan-

bul 15 milyon nüfusa hizmet eden, hemen 
hemen en az sayıda sağlık çalışanı oranı olan 
illerle aynı seviyede olan bir il. Bu başarıyı 
sizler gibi özverili çalışanlarla sağlayan bir il. 
Ben sizin bir ferdiniz olmaktan da gurur du-
yuyorum" dedi.

BAKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 
İSTANBUL ZOR BİR ŞEHİR

Programda konuşan İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkanımız Durali Baki, İstanbul’un 
sağlık çalışanları için zor bir şehir olduğunu 
ifade etti. Fazla iş yükü nedeniyle sağlık çalı-
şanlarının sorunlar yaşadığını belirten Durali 
Baki, sağlıkta yaşanan istihdam yetersizliği-
ne değindi. Baki, programın hayırlara vesile 
olmasını dileyerek 14 Mart Tıp Bayramını 
kutladı.

ÖZTÜRK:SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
GEREKEN İTİBARI GÖRMÜYOR

İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Cesur 
Öztürk de konuşmasında sağlık çalışanları-
nın 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Sağlık ça-
lışanlarının ve hekimlerin İstanbul’da büyük 
bir özveriyle çalıştığını belirten Cesur Öztürk, 
kutsal bir meslek icra eden sağlık çalışanları-
nın gereken itibarı görmediğini dile getirdi. 
Öztürk, sendika olarak bunun mücadelesini 
verdiğimizi ve sağlıkta şiddetin yarayan bir 
kana olduğunu ifade etti.     

ÇOR: TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI 
KUCAKLAYAN BİR PROGRAM

İstanbul Üniversite Şube Başkanımız İs-
mail Çor, ise Sağlık-Sen İstanbul Şubeleri ve 
İl Sağlık Müdürlüğü birlikteliğiyle tüm sağlık 
çalışanlarını kucaklayan bir Tıp Bayramı prog-
ramı gerçekleştirdiklerini söyledi. Sağlığın en 
kutsal mesleklerden biri olduğunu belirten 
İsmail Çor, sağlık çalışanlarının seçkin insan-
lar olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının her 
zaman devletinin yanında olduğunu aktaran 
Çor, Sağlık-sen olarak terörü lanetlediğimizi 
belirtti. 

Mahkeme, 4/B'li Çalışanın 
Eş Durumu Mazeret 
Tayin Talebini Haklı Buldu

4/B sözleşmeli olarak 
İstanbul’da görev yapan üyemizin 
Bursa’da sigortalı olarak çalışan 
eşinin şirketinin İstanbul’da bu-
lunmaması nedeniyle kendisinin 
eş durumu mazeretinden yarar-
landırılması talebi İdare Mahke-
mesi tarafından haklı bulundu.

İstanbul Bahçelievler Devlet 
Hastanesi’nde 4/B sözleşmeli me-
mur olarak görev yapan üyemiz 
tarafından, eşinin Bursa ilinde 
23.10.2013 tarihinden bu yana 
işçi olarak çalıştığı ve İstanbul ilin-
de eşinin çalıştığı şirketin şubesi-
nin bulunmaması sebebiyle, eş 
durumu mazereti dikkate alınarak 
kendisinin Bursa iline atanmasına 
ilişkin talebinin idare tarafından 

reddedilmesi üzerine bu işlemin 
iptali ve tayininin eşinin yanına ya-
pılması için sendikamız tarafından 
dava açılmıştır.

8. İdare Mahkemesi verdiği 
kararda eşi özel sektörde çalışan 
4/B’li personelin eş durumu ma-
zeret tayini taleplerinde herhangi 
bir hukuki düzenlemenin mevcut 
olmadığı, aile birliğinin korunma-
sı ve kamu yararı ilkeleri dikkate 
alınarak Sağlık Bakanlığı kararını 
iptal etti. Mahkeme 4/B’li üyemi-
zin mazeret tayini hakkının uygun 
olduğuna hükmetti.

İş bu iptal kararı, aynı konulu 
tüm davalar bakımından emsal 
teşkil etmektedir ve açılan dava-
larda emsal gösterilecektir.



20 TEMMUZ 2018

Sağlık hizmetleri sunumu farklı görev tanımları olan 
belirli bir eğitim, deneyim ve ehliyet sahibi kişiler tarafın-
dan verilmek zorundadır. Oldukça karmaşık olan sağlık 
hizmetlerinin üretim süreci ise çok yönlü olduğu kadar, 
kontrol edilebilir ve nitelikli bir sonucu da gerekli kılar. 
Sağlık profesyonelleri “hata yapmak, eksik bırakmak ve 
yeniden denemek” gibi sağlık literatüründe kabul edil-
mesi mümkün olmayan bir terminolojiyi de benimsemek 
zorundadır. Çünkü insanlara sağlığını geri kazandırmak 
için en ince ayrıntıya kadar her şeyi hesaba katmak zorun-
dasınız. O yüzden tıbbi malzemelerin sterilizasyonundan 
kesintisiz enerji kaynaklarına, hasta nakillerinden tabur-
cu hizmetlerine, ilaç depolarından yangın merdivenleri-
nin güvenliğine kadar saymakla bitiremeyeceğimiz çeşit-
lilikteki birbirini tamamlayıcı sorumluluk alanları, sağlık 
hizmetleri üretim süreçlerinin kapsamı içindedir. Peki bu 
süreçlerin tamamının sorumluluğunu sadece hekimler mi 
üstlenmektedir? Elbette mümkün değil… Elbette sağlık 
hizmetleri sunumu bir ekip işidir. Her meslek mensubu-
nun diğerini asiste eden veya her meslek mensubunun 
ortaya koyduğu becerinin diğerini tamamlayan bir yönü 
bulunmaktadır. Özellikle insan sağlığına müdahale eden 
sağlık çalışanlarımız açısından belirli bir uyum ve kural-
lar çerçevesinde,  yüksek motivasyonla, fedakârlıkla ve 
ekip ruhu içerisinde hareket edilmesi gerektiğini söylemek 
zorundayız. Hayat kurtarma peşindeyseniz, dünyanın 
neresinde olursa olsun bu işin gerçeği böyle olacak. Ancak 
ne yazık ki sağlığın kahramanlarını birbirine daha fazla 
kenetlemek yerine onları daha fazla ayrıştıracak düzenle-
meleri gördüğümüzde “One minute!” demek zorundayız.    

Hekiminden hemşiresine, teknisyeninden hizmetli-
sine, memurundan amirine 7 gün 24 saat omuz omuza 
çalışan ve kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanlarımızın, 
mesleklerini icra ederken tıpkı polisler, itfaiyeciler ve ga-
zeteciler gibi yıprandıklarını artık herkesin kabul ettiğini 
düşünüyoruz.

Ekip işi olan sağlık hizmetleri sunumunun bütün me-
kanizmalarının unvan faktörü gözetilmeden yıpranma 
payından geçmişe yönelik faydalanması ekip içinde do-
ğabilecek haksızlığı engelleyeceği gibi sunulan sağlık hiz-
metlerinde hasta memnuniyetinin de yükselmesini sağla-
yacaktır. Bu arada; bahsi geçen tüm ekip arkadaşlarımız 
yıpranma payı çıktığı için yıpranmaya başlamadığına 
göre geçmişten gelen yıpranmışlıklarının da adının kon-
ması gerekecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 2014 yılındaki Sağlık-Sen programımızda 
yaptığı konuşmasında “5 yıla 1 yıl” olması talimatını ver-
diği yıpranma payının “6 yıla 1 yıl” şeklinde yasalaşması 
da er ya da geç lehimize değişmek zorundadır. Yıpranma 
payı hakkını elde etmiş olmamız tüm eksikliklere rağmen 
ezberleri bozduğumuz bir kazanım olarak sendikacılık 
tarihine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte yıpranma payı-
nın eksikliklerinin giderilmesi de sendikal mücadelemizin 
kapsama alanı içinde olacaktır.  

Sağlık çalışanlarına ilişkin pozitif mesajlar içeren be-
yanatlar vermek olumlu ancak yeterli değildir. Alınacak 
kararların tüm kadrolardaki sağlık çalışanlarımızı kapsa-
dığına emin olduğumuz ve herkesi motive edebilecek şe-
kilde hayata geçmesi için önerilerimizi sunmaya ve sendi-
kal çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Sağlık Hizmeti Ekip İşi

Mustafa ÖRNEK
Genel Başkan Yardımcısı
(Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

Toplu sözleşme masasında ve Kurum 
İdari Kurul toplantılarında sendikamız 
Sağlık-Sen tarafından gündeme getirilen 
sözleşmeli personele ilişkin talepler Resmi 
Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan değişikliklerde şu 
şekildedir:

4/B Sözleşmeli Personellerin Mazeret 
İzinleri 4/A devlet memurları ile aynı sevi-
yeye getirildi

Yıllık izinlerin hesaplanmasında 217 
sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin ikinci maddesinde belirtilen 
kurumlarda çalışılan süreler dikkate alına-
cak.

Doğum izinlerinin kullanımında yaşanan 
tereddütler giderildi.  Doğumun erken ger-
çekleşmesi halinde doğum izninin kullanıla-
mayan bölümü de doğum sonrası izin süre-
sine ilave edilecek.

Sözleşmeli personellerin süt izin süreleri 
devlet memurları ile aynı seviyeye getirildi. 
Doğum izninin bitiminden itibaren ilk altı 
ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde 
birbuçuk saat süt izni verilecek.

Babalık izni iki günden 10 güne çıkarıldı, 
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, an-
nesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya 
kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç 
gün ücretli mazeret izni yedi güne çıkarıldı.

Yıllık izin hakkı bulunmayan 4/B sözleş-
meli personellere, bir sözleşme dönemi 
içinde toplamda on günü geçmemek üzere 
yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli 
mazeret izni verilebilecek

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle 
birlikte veya münferit olarak evlat edinen 
sözleşmeli personel ile sözleşmeli perso-
nel olmayan eşin münferit olarak evlat 
edinmesi halinde sözleşmeli personel olan 
eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten 
itibaren sekiz hafta süre ile izin verilecek.

Sözleşmeli personeller refakat izni kulla-
nabilmesi sağlandı. Sözleşmeli personelin, 
bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli 
personel refakat etmediği takdirde hayatı 
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları 
ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçir-
mesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı-
nın bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık 
kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 

istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin ve-
rilecek. Bu düzenleme geçmişte birkaç kez 
dava konusu olmuştu.

Kadın sözleşmeli personellerin, hamile-
liğinin yirmidördüncü haftasından itibaren 
ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği 
dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi 
verilemeyeceği hükme bağlandı. Daha önce 
bu konuda Devlet Personel Başkanlığı’nın 
görüşü bulunmaktaydı.

Engelli sözleşmeli personele isteği dı-
şında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi 
verilmeyeceği hükme bağlandı.

Sözleşmeli personelin doğum sebebiy-
le veya evlat edinme nedeniyle kullanılan 
ücretli iznin bitiminden itibaren en geç iki 
yıl içerisinde ayrıldığı kuruma yazılı talepte 
bulunması halinde tekrardan istihdam edi-
lecek. Daha önceki düzenlemede sadece 
doğum yapan sözleşmeli personelin yeni-
den istihdam edilmesi için bir yıllık süresi 
bulunmaktaydı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığında, Sosyal Hizmet, 
Sosyal Hizmetler, Sos-
yal Çalışmalar, Psiko-
loji, Sosyoloji, Reh-
berlik ve Psikolojik 
Danışmanlık lisans 
bölümlerinden me-
zun olmuş “Aile Des-
tek Personeli” unvanlı 
sözleşmeli personel 
istihdam edilecek. 
Adaylar KPSS puanı ve 
sözlü sınav sonucuna 
göre çalıştırılacak. 
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Türkiye Çalışanlar delegesi ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile beraberindeki 
Memur-Sen heyeti, bu sene 107'ncisi düzen-
lenen ILO Çalışma Konferansı'na katıldı. Yal-
çın burada Türkiye çalışan kesimini temsilen 
yaptığı konuşmada, “İnsanı, onuru, emeği 
korumak, barışı sağlamak ve sürdürmek çok 
daha yorucu ve etkili çalışmalar gerektiriyor. 
‘Diyalog’, ‘Uzlaşma’ ve ‘Dayanışma’yı anah-
tar kavramlar olarak kabul eden bu Genel 
Kurul, üçlü yapısının bütün unsurlarıyla bu 
konuda öncü olmak durumundadır” dedi.

107’nci Uluslararası Çalışma Konferansı 

İsviçre'nin Ce-
nevre kentinde 
gerçekleştirildi. 
Bu yıl Cenevre’de 
Türkiye’nin ça-
lışan kesimini 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk 
hükümet tarafını Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işveren kesimini ise 
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen 
temsil etti. Yalçın burada Türkiye çalışan ke-
simini temsilen yaptığı konuşmada “emek” 
vurgusu yaptı.

İNSANI, ONURU, EMEĞİ 
KORUMAK VE BARIŞI 
SAĞLAMAK İÇİN DAHA 
ETKİLİ ÇALIŞMALAR 
GEREKİYOR

107. Konferansın, 
“daha iyiye, daha güzele, 
daha doğruya ve daha 
adile” dair yol haritası 
oluşturmasını temenni 
ederek sözlerine başlayan 
Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın, “Gerginliğin 
sürekli arttığı bir dünya 
fotoğrafıyla karşı karşıya-
yız. İnsanı, onuru, emeği 
korumak, barışı sağlamak 
ve sürdürmek çok daha 
yorucu ve etkili çalışmalar 
gerektiriyor. ‘Diyalog’, ‘Uz-
laşma’ ve ‘Dayanışma’yı 
anahtar kavramlar kabul 
eden bu Genel Kurul, üçlü 
yapısının bütün unsurla-

rıyla bu konuda öncü olmak durumundadır” 
ifadelerini kullandı.

Ali Yalçın, Mescid-i Aksa’nın işgali, 
Kudüs’ün kötü niyetli bir kararla İsrail’e 
başkent yapılmak istenmesi İstanbul kadar, 
Cenevre’de de gündem olması gerektiğinin 
altını çizdi.

Engelliler Komisyonumuz 10 – 16 Mayıs 
Engelliler Haftası kapsamında Kemal Yurtbilir 
İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu’na ziyaret-
te bulunarak işitme engelli öğrencileri he-
diyelerle sevindirdi. Ziyarete Genel Başkan 
Yardımcılarımız İdris Baykan, Mustafa Örnek, 
Sağlık-Sen Genel Merkez Engelliler Komisyo-
nu Başkanı Kemal Ergün ve Sağlık-Sen Genel 
Merkez Engelliler Komisyonu yönetimi ka-
tıldı. Heyetimize eşlik eden Kemal Yurtbilir 
İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu Müdürü 
Mehmet Uğur Parmaksız öğrenciler ve okul 
hakkında bilgi verdi.  

Sağlık-Sen Genel Merkez Engelliler Komis-
yonu Başkanı Kemal Ergün, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası ne-
deniyle düzenlenen ziyarette, “engellilere karşı duyarlılık” mesa-
jı verdi. Engellilere yaklaşımın toplumun aynası olduğunu ifade 
eden Kemal Ergün, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirtti. 
Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu’nun işitme en-
gelli çocuklar için büyük bir hizmet olduğunu vurgulayan Ergün, 
engelli çocuklara emek veren öğretmenlere teşekkür etti. Engelli-
lere karşı yardımcı ve duyarlı olmamız gerektiğini söyleyen Ergün, 
“Unutmayalım ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır” dedi.

Engelliler Komisyonumuzdan 
İşitme Engelli Öğrencilere Ziyaret 

Genel Başkanımız Metin Memiş de ILO Konferansına Katıldı
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Yıpranma Payı; Sağlık-Sen’in talep ve takibi sonucu          
2 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe girdi. Sağlık çalışanlarının taleplerinin tamamını kar-
şılamayan yasanın, beklentileri ve haklı talepleri de kap-
sayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini bir kez 

daha ifade ediyoruz. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu ekibin 
bütün mekanizmaları yıpranma payından yararlanmak zo-
rundadır. 5510 sayılı kanun, sağlık çalışma alanlarını çok 
tehlikeli alanlar şeklinde tanımlamıştır. İnsan faktörünü bir 
kenara koyarak unvan faktörü üzerinden giderek bir ayrım 
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yapılması hakkaniyete aykırıdır. Ayrıca, yıpranma payının 
geriye dönük olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Özellikle "Sağlıkta Dönüşüm" ile birlikte 2002 yılından 
sonra 4 kat artan iş yükü altında ezilen sağlık çalışanlarının 
yıpranmışlığı  sadece bugün ve sonrasında oluşmadı. Aşırı 

iş yükü, yetersiz istihdam, şiddet gibi bir çok sorunla mü-
cadele eden sağlık çalışanlarının hizmet sınıfı gözetilmek-
sizin tamamına ve geçmişe dönük yıpranma payı verilmesi 
şarttır.  

Bu konudaki mücadelemiz bundan önce olduğu gibi de-
vam edecektir.
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Sağlık-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği 1. Ulusal 
Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Gü-
venliği Kongresi, Ankara’da yapıldı. 2 gün sü-
ren ve 8 oturum ile yapılan kongrede sağlık 
çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ele alındı. 
Programın açılışına Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan 
Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım ve çok 
sayıda davetli ve bürokrat katıldı.

MEMİŞ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ 
RİSKLERDEN KORUNMALI

Programın açılışında konuşan Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık hizmet-
lerinin karışık bir yapıya sahip olduğunu, 
gerek hizmet edilen alandaki çeşitlilik, belir-
sizlik, tehlike ve risklerin yoğunluğu, gerekse 
hizmet alanların olağan dışı tutum ve davra-
nışları sergilemeye açık olmasının görmez-
den gelinemeyeceğini söyledi. Sağlık çalı-
şanlarının çalışma şartlarından dolayı büyük 
mağduriyetler yaşadığını hatırlatan Memiş, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ise, 
‘Önce İş Güvenliği’ diyerek çalışan güvenliği-
ne dikkat çektiğini vurguladı. Hasta güvenliği 
ve daha iyi bir sağlık hizmeti isteniyorsa, va-
tandaşa bu hizmeti sunan sağlık çalışanları-
nın güvenliğinin sağlanması gerektiğini söy-
leyen Memiş, “Sağlık çalışanları hem mesleki 
risklerden hem de meslek hastalıklarından 
korunmalıdır. Olay yerine yetişmek için za-
manla yarışan gencecik paramediklerimi-
zin trafik kazalarında aramızdan ayrılmasını 
yok mu sayalım? Hastasından kan almaya 
çalışırken eline batan iğne ile Kırım Kongo 

              Ulusal Sağlık Hizmetlerinde 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

“Sağlığımız Güvende Olsun!”

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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              Ulusal Sağlık Hizmetlerinde 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

“Sağlığımız Güvende Olsun!”

17-18 NİSAN 2018

AYRIM: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ 
GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım da 
konuşmada, Sağlık-Sen ile böyle bir progra-
mı gerçekleştirmekten memnun olduklarını 
söyledi. Sağlık hizmetlerinin tehlikeli sınıfta 
yer aldığını hatırlatan Ayrım, bu sebeple sağ-
lık çalışanlarının iş güvenliğine ayrı bir önem 
verdiklerini ifade etti.

YALÇIN: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE 
KAMU ÖNCÜ OLMALI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 
konuşmasında, sendikacılığın sadece mu-
halefet etmek olmadığını, hayatın kalitesini 
artırmak için önemli bir oluşum olduğunun 
Sağlık-Sen’in bu çalışması ile bir kez daha or-
taya konulduğunu söyledi. İş sağlığı güven-
liği konusunun, insanı yaşat ki devlet yaşa-
sın felsefesinin hayat bulmuş hali olduğunu 
kaydetti. Çalışanların en fazla şikayet ettikleri 
konunun iş kazaları olduğuna dikkat çeken 
Yalçın, “İş kazaları ve bu kazalarda hayatını 
kaybedenlerin sayısı ürkütücüdür. İş sağlığı 
güvenliği öncelikli konudur. Önemsenme-
si ve ciddiyetle adım atılması son derece 
önemlidir. Kamu, bu konuda özel sektöre de 
öncülük etmelidir. Mevzuat düzenlemeleri-
nin kamuda daha hızlı hayata geçmesi gere-

kir. Kamuda düzenlemelerin hayata geçme-
si, yenileme dönemlerinde öteleniyor” dedi.

İş stresi ve iş sağlığı güvenliğinin sağlık 
çalışanlarında diğer çalışma alanlarına göre 
daha fazla önem arz ettiğini ve risk oluştur-
duğunu söyleyen Yalçın, sağlık çalışanlarının 
iş gereği riske en açık kamu görevlileri ara-
sında yer aldığını belirtti.

kanamalı ateşinden hayatını kaybeden Nazlı 
Hemşire için üzülmeyelim mi? Hastası tara-
fından öldürülen Dr. Ali Menekşe’yi, Hasta 
yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Aslan’ı 
nasıl unutabiliriz” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA
Çalışma şartlarındaki olumsuzluktan do-

layı hemşirelerin anksiyete bozukluğu yaşa-
dıklarını, anestezi çalışanlarının dermatit, 
ebelerin bel fıtığı, laborantların hepatite, 
radyoloji çalışanlarının ise kansere yaka-
landığını belirten Memiş, hekimlerin ise bu 
hastalıkların hepsine yakalandığını kaydetti. 
Bu hastalıkların yanı sıra sağlık çalışanlarının 
karşılaştığı başka sorunlar da olduğuna dik-
kat çeken Memiş, bunların başında ise şid-
detin geldiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının ruhen de bir sal-
dırı yaşadığını ve güvende olmadıkları-
nın altını çizen Memiş, “Güvende değiliz. 

Mobbing, tükenmişlik sendromu, psikolojik 
travmalar… Bunların hepsi, bizim hiç de ya-
bancısı olmadığımız gerçekler. Daha hijyenik 
çalışma ortamlarının oluşturulması gereki-
yor.” Dedi. Yıpranma payı konusuna da de-
ğinen Memiş, bütün sağlık çalışanlarını kap-
sayan yıpranma payı dışındaki seçenekleri 
kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE GÜVENLİĞİ 
KALİTEYİ ARTIRIR

Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Kalite Stan-
dartları üzerinden hastaneleri puanlaması 
gibi, kaliteli ve nitelikli çalışma ortamların-
da sağlık çalışanlarının memnuniyetinin de 
önemsenmesi ve bu konuda elde edilecek 
başarının, sağlık tesisleri için de pozitif bir 

gösterge olması gerektiğini belirten Me-
miş, “Yani, çalışanlar olarak biz de memnun 
edildiğimiz kadarıyla sağlık tesisine bir ave-
raj sağlıyoruz, bu sayede sağlık tesisleri bir 
değer kazanıyor. Sağlık sistemi sadece hasta 
merkezli olmaz, yalnızca hastanın güvenliği, 
rahatı, memnuniyeti, beklentisi karşılanarak 
olmaz. Sürdürülebilir ve başarılı bir sağlık 
sistemi için sağlık çalışanlarımızın da mesleki 
saygınlığını gözetmek, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda gerekli tedbirleri almak, iş tat-
minini sağlamak ve çalışma koşullarını daha 
da ileriye götürmek zorundasınız. Yoksa bu 
sistem sürdürülebilir değildir. Sağlık çalışan-
larımızı ezerek, üzerek, örseleyerek, yeter-
siz istihdam, ağır çalışma koşulları, şiddet, 
mobbing ve tükenmişlik içerisinde hastaları 
daha fazla memnun edemezsiniz.” şeklinde 
konuştu.
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İLHAN: SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK 
VE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ

SASAM Sağlık Politikaları Direktörü ve 
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise ko-
nuşmasında SASAM’ın çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. İlhan, çalışan sağlığı genelinde, 
sağlık çalışanlarının iş güvenliğinin ele alına-
cağı bu kongrede, geliştirilecek çözüm öneri-
lerinin sorunların çözümüne katkı sunacağı-
na inandığını kaydetti.

 KOÇ: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÜ-
TÜN OLARAK ELE ALINMALI

Açılışta konuşan Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürü Opr. Dr. Orhan Koç da konuşma-
sında, bakanlık olarak çalışanların iş güven-
liğine önem verdiklerini kaydetti. Sağlık-Sen 

ile gerçekleştirdikleri bu kongrede de sağlık 
çalışanlarının iş güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik konuların ele alınacağını kaydeden 
Koç, iş sağlığı güvenliği konusunun bir bütün 
olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Oturum başkanlığını ÇSGB, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürü Op. Dr. Orhan Koç’un 
yaptığı birinci oturumda ko-
nuşmacılarımız Çalışan Sağlığı 
ve Güvenliği Uygulamaları ko-
nusunda sunum gerçekleştirdi. 
ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdür Yardımcısı Bur-
hanettin Kurt İSG Kanunu ve 
Yükümlükleri konusunda, Sağ-
lık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü Çalışan Sağlığı ve 
Güvenliği Daire Başkanı Dr. Ah-

met Özlü, Sağlık Kurumlarında 
İş Sağlığı Güvenliği konusunda, 
Genel Başkan Yardımcımız-SA-
SAM Enstitüsü Genel Koordina-
törü Mustafa Örnek STK'ların 
Çalışma Sağlığı ve Güvenliğin-
deki Rolü ve Etkisi konusunda ve 
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı - SASAM Ensti-
tüsü Sağlık Politikaları Direktörü 
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’da 
Üniversitelerin İş Sağlığı Güven-
liğine Bakışı konusunda sunum 
yaptı.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın 
Geliştirilmesi Genel Müdürü 
İbrahim Barbaros Alçakaya’nın 
oturum başkanlığı yaptığı Acil 
Servis, 112 ve ADSM’lerde Ça-
lışan Sağlığı ve Güvenliği temalı 
üçüncü oturumda ise Acil Ser-
vislerde Çalışan Sağlığı ve Gü-
venliği konusunda Adnan Men-
deres Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Acil Tıp AD Doç. Dr. Mücahit Av-
cil, 112 Mobil Hizmetlerde İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusunda 
ATT DER Genel Başkanı Selçuk 
Evren ve ADSM'lerde Çalışan 
Sağlığı ve Güvenliği konusun-
da Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi Baştabip Yardımcısı Dt. 
Eşref Kayıran sunum gerçekleş-
tirdi.

Sağlıkta İş Kazaları ve Meslek 
Hastalıkları ana temalı ikinci otu-
ruma ise SASAM Enstitüsü Sağlık 
Politikaları Direktörü, Gazi Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi 
İlhan başkanlık yaptı. Bu oturum-
da Meslek Hastalıkları konusun-
da ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitü-
sü Başkanlığı Dr. Bülent Gedikli, 
Hastanelerde İş Sağlığı Güvenliği 
Teftişleri konusunda ÇSGB, İş Tef-
tiş Kurulu Başkanlığı - İş Başmü-
fettişi Fatih Kepez, Sağlıkta İş Ka-

zaları ve Meslek Hastalıklarında 
Veri Yönetimi konusunda ÇSGB, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü - İstatistik ve Risk Yöne-
timi Birim Sorumlusu Mustafa 
Tülü, Sağlık Çalışanları Gözüyle 
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 
konusunda Ankara Meslek Has-
talıkları Hastanesi Başhekimi Uz. 
Dr. Mevlüt Karataş ve Çalışan Gö-
züyle İş Kazaları ve Meslek Hasta-
lıkları konusunda Ankara Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
- Uzman Hemşire Günseli Teke 
katılımcılara bilgi verdi.

Dördüncü oturumda Yoğun 
Bakım, Ameliyathane ve Klinik-
lerde Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 
teması ele alındı. Oturum Başkan-
lığını Bülent Ecevit Üniversitesi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
AD. Prof. Dr. Hilal Peri Ayoğlu’nun 
yaptığı bu oturumda Yoğun Ba-
kım ve Ameliyathanelerde Çalı-
şanların Enfeksiyon Riskine Karşı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri 
konusunu Ankara Atatürk E.A.H. 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. 

Bircan Kayaaslan, Anestezi Uz-
manlarının Karşılaştıkları İSG Risk-
leri ve Çözüm Önerileri konusunu 
Prof. Dr. Hilal Peri Ayoğlu, Yoğun 
Bakımlarda Çalışan Sağlığı ve Gü-
venliği konusunu Gülhane Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Dr. Betül 
Tosun ve Kliniklerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Riskleri konusunu So-
rucuoğlu Dr. Sincan Nafiz Körez 
Devlet Hastanesi Sağlık Bakım 
Hizmetleri Müdürü - Uzman Hem-
şire Aynur Yazıcı kongrede anlattı.

1. OTURUM 2. OTURUM

4. OTURUM3. OTURUM
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İkinci günün ilk kongrenin 
5’inci oturumuna Sağlık Ba-
kanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hiz-
metleri Daire Başkanı Uz. Dr. 
Ferzane Mercan başkanlık yaptı. 
Tıbbi Laboratuvarlar ve Radyolo-
ji Ünitelerinde Çalışan Sağlığı ve 
Güvenliği temasının ele alındığı 
oturumda Patoloji Alanında Ça-
lışanlar İçin İş Sağlığı ve Güven-
liği konusunda Patoloji Dernek-
leri Federasyonu Başkanı Prof. 
Dr. Serpil Dizbay Sak, Radyoloji 
Alanında Çalışanlar İçin İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği konusunda Türk 
Radyoloji Derneği Başkanı Prof. 

Dr. Tamer Kaya, Mikrobiyoloji 
Alanında Çalışanlar İçin İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği konusunda Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikro-
biyoloji Referans Labortuvarları 
ve Biyolojik Ürünler Daire Baş-
kanlığı Uz. Dr. Cemile Sönmez, 
Çalışan Gözüyle Tıbbi Labora-
tuvarlarda İş Sağlığı ve Güven-
liği konusunda Eskişehir Yunus 
Emre Devlet Hastanesi Biyolog 
Dr. Özlem Aydın ve Laboratu-
varlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 
ve Tehlikeli Uçucu Maddeler ko-
nusunda İş Sağlığı ve Genel Mü-
dürlüğü - İSG Uzmanı Meryem 
Karabulut sunum gerçekleştirdi.

SASAM Enstitüsü İş Gücü Po-
litikaları ve Sendikal Haklar Di-
rektörü Doç. Dr. Mehmet Merve 
Özaydın’ın başkanlığını yaptığı 
7’inci oturumda Sağlık Çalışma 
Ortamlarının Çalışanlara Psiko-
Sosyal Etkileri konusu ele alındı. 
Gerçekleşen oturumda Sağlıkta 
Şiddet ve Beyaz Kod Uygulama-
ları konusunu Sağlık Bakanlığı I. 
Hukuk Müşaviri Erol Gökdol, Ça-
lışan Dostu Sağlık Kurumları Pro-
jesi konusunu Sağlık-Sen Genel 

Sekreteri Fatih Seyran, Sağlıkta 
Çalışan Güvenliği ve Kalite konu-
sunu SASAM Enstitüsü Sağlık Po-
litikaları Direktörlüğü Danışmanı 
Dr. Hasan Güler, Çalışan Sağlığı 
ve Güvenliğinde Psiko-Sosyal 
Riskler konusunu Hacettepe 
Üniversitesi İİBF  Sosyal Hizmet 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Vedat Işıkhan Çalışan Sağlığı ve 
Güvenliğinde Risk Yönetimi ko-
nusunu UHGSfam Genel Sekre-
teri Bayram Demir anlattı.

Sağlık Tesislerinin Çalışan 
Sağlığı ve Güvenliğine Etki-
si ana temasıyla gerçekleşen 
6’ıncı oturumun başkanlığını 
ise Yıldırım Beyazıt Üniversi-
tesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Aysun BAY 
Karabulut yaptı. Bu oturum-
da Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği hakkında ÇSGB, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü, İSG Uzmanı Ahmet 
Esat Korkut, İnşaat Sektöründe 
Proje Aşamasında İş Sağlığı ve 

Güvenliği hakkında İş Sağlığı 
ve Güvenliği Araştırma ve Ge-
liştirme Enstitüsü Başkanlığı 
İSG Uzmanı Muhammet İkbal 
Kurt, Çalışma Ortamlarında 
Biyolojik Etmenler hakkında 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü İSG Uzmanı Şengül 
Çoşar ve Hasta Bina Sendromu 
hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Ensti-
tüsü Başkanlığı Mühendisi Esra 
Yılmaz katılımcılara bilgi verdi.

Kongrenin 8. ve son oturu-
munun başkanlığını da Genel 
Başkan Yardımcımız ve SASAM 
Enstitüsü Genel Koordinatörü 
Mustafa Örnek yaptı. Çalışan 
Sağlığı ve Güvenliğinde Destek 
Hizmetleri ve Sendikal Bakış 
temasının el alındığı oturumda 
İşçi Sendikaları Açısından Sağlık 
Çalışanlarının İş Sağlığı ve Gü-
venliği konusunda Öz Sağlık İş 
Sendikası Genel Başkanı Devlet 
Sert, İş Sağlığı ve Güvenliğine 
Sendikal Bakış konusunda SA-

SAM Enstitüsü Sendikal Haklar 
ve İşgücü Politikaları Direktör-
lüğü Danışmanı Tarkan Zengin, 
Destek Hizmetlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliğine Özel Sektör Bakı-
şı konusunda EOS Hijyen Sağlık 
A.Ş. Genel Müdürü Özgür Bora 
Yaprak ve Destek Hizmetlerinde 
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği ko-
nusunda Hasta ve Çalışan Hak-
ları Güvenliği Derneği Başkanı 
Salih Akyüz sunumlarını gerçek-
leştirdi.

5. OTURUM

7. OTURUM

6. OTURUM

8. OTURUM
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Çanakkale Savaşlarında, 18 Mayıs'ı 19 
Mayıs'a bağlayan gece Kırmızı sırttan taar-
ruza geçen Türk askerleri arasında bulunan 
şehit tıbbiyeli öğrenciler için Tarihi Gelibo-
lu Yarımadasındaki Eceabat ilçesinde anma 
programı gerçekleştirdik. Bu yıl 8’incisini dü-
zenlediğimiz "Tıbbiyeden Şehadete" anma 
programı iftar ve ilahilerle başladı ve açılış 
konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan Genel Başkanımız 
Metin Memiş, 8 yıldır Tıbbiyeden Şahade-
te anma programını gerçekleştirdiğimizi ve 
Sağlık-Sen olarak vatanımızı kurtarmak için 
şehadet şerbeti içen tıbbiyelileri anmaya 
devam edeceğimizi söyledi. Bu yılki anma 
programımızın ramazan ayına denk geldiğini 
hatırlatan Metin Memiş, ‘Tıbbiyeden Şeha-
dete’ anma etkinliğinin Sağlık-Sen için çok 
değerli bir miras olduğunu belirtti. Sağlık 
çalışanlarının her alanda fedakârca hizmet 
verdiğini ve gerekirse vatan için seve seve 
canını vereceğini vurgulayan Memiş, “Ülke-
mizin bekası için üniversite eğitimini bir ke-
nara bırakarak Çanakkale’de vatan savunma-
sı yapan tıbbiyelilerimize çok şey borçluyuz. 
Onlar bizim bu günleri yaşamamız için büyük 
gayret gösterdiler, inşallah biz sağlık çalışan-
ları da yarınlara ışık tutmaya devam edece-
ğiz. 7 düvele karşı vatanımızın ve milletimizin 
yanında olacağız, bu ülkeyi bölmeye çalışan-
lara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz” dedi.      

TABİP BİNBAŞI MEHMET İSMAİL BEY'İN 
KABRİNİN BULUNMASI ÇOK ÖNEMLİ

Metin Memiş, Tıbbıyeli Şehitleri Anma 
Programı kapsamında Tabip Binbaşı Meh-
met İsmail Bey'in kabrinin bulunmuş olma-
sının önemine vurgu yaptı. “Böyle anlamlı 

bir kabir tespitini bizimle paylaşmasından 
dolayı aynı zamanda Alan Başkanımıza te-
şekkür ederim” diyen Memiş, “İnşallah bun-
dan sonraki süreçte bu alanın düzenlenmesi 
bakımından da sendika olarak katkılarımızı 
sunacağız” dedi. 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağ-
layan gece Kanlı Sırt Mevkii'nde şehadet 
şerbetini içen tıbbiyelilerin ruhunun halen 
sağlık çalışanlarında yaşadığını ifade eden 
Metin Memiş, “Çanakkale’de düşmana karşı 
korku salan ruh 15 Temmuz gecesi bir yan-
sımasını gösterdi ve düşmana bu vatanı ne 
yaparlarsa yapsınlar yıkamayacaklarını bir 
kez daha hatırlattı” şeklinde konuştu. Me-
miş, başta tıbbiyeli şehitlerimiz olmak üzere 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileye-
rek sözlerini noktaladı.

ÖZEN: SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAYATIN HER 
ALANINDA

Çanakkale Şube Başkanımız Suat Özen 
ise “Tıbbiyeden Şehadete” anma programı-
na ev sahipliği yapmanın büyük gururunu 
yaşadıklarını söyledi. Sağlık çalışanlarının 
hayatın her alanında olduğunu ve bunu bir 
kez daha gördüğümüzü söyleyen Suat Özen, 
kanlarıyla bugünlere gelmemize vesile olan 
şehitlerimizi rahmetle andığını söyledi.

Program, Yavuz Bahadıroğlu'nun "Tapı-
nak Şövalyelerinden 15 Temmuz'a Kumpas 
Tarihi" söyleşisiyle sürdü. Törene, Çanakkale 
Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Meh-
met Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi 
Uzman Dr. Ufuk Tali ve çok sayıda sağlık ça-
lışanı katıldı.

“Tıbbiyeden Şehadete" programımız, ka-
tılımcıların Kanlı Sırt Mevkii'nden 57'nci Alay 
Şehitliği'ne kadar süren yürüyüşüyle devam 
etti. Sağlık çalışanları Tekbirler eşliğinde 
57'inci Alay'a geldi. Burada yapılan dualar ve 
sabah namazının eda edilmesiyle program 
sona erdi.

ŞEHİT TABİP BİNBAŞI MEHMET İSMAİL 
KABRİ BAŞINDA ANILDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığı tarafından mezarı tespit edilen 
Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, program 
kapsamında mezarı başında anıldı. Şehit 
Tabip Binbaşı Mehmet İsmail'in, Çanakkale 
Savaşları'nda mezar yeri belli tek şehit dok-
tor olduğu belirtildi. Genel Başkanımız Me-
tin Memiş ve beraberindeki daha sonra Ça-
nakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail 
Kaşdemir’i ziyaret etti.  

Program dahilinde Genel Başkan Yardım-
cılarımız Kemal Çırak, Himmet Bayar, Musta-
fa Örnek ve beraberindeki heyet Çanakkale 
Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Genel Baş-
kan Yardımcılarımız ve beraberindeki heyet 
daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı’yı 
makamında ziyaret etti. Heyet ayrıca sahur 
programında Mehmet Akif Ersoy Devlet 
Hastanesi çalışanlarıyla bir araya geldi ve so-
runlarını dinledi.

8’inci "Tıbbiyeden Şehadete" 
Anma Programımızı 

Gerçekleştirdik 
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Genel Başkanımız Metin Memiş, şehir 
hastaneleri üzerinden provokatif haberle-
rin seçim öncesi yıpratma amaçlı olduğunu, 
bunlara kulak asılmaması gerektiğini söyle-
di. Şehir hastanelerinin sağlıkta dönüşümün 
ikinci aşamasının önemli temel taşlarından 
biri olduğunu söyleyen Memiş, şehir hasta-
neleri ile büyük bir aşama kaydedileceğini 
kaydetti. 

24 Haber Kanalı’na konuk olan ve de-
ğerlendirmelerde bulunan Memiş, 2002 
yılından önce sağlık hizmetinin yanı sıra ilaç 
bile almanın sorun olduğunu, son 16 yılın 
sonunda ise sağlık hizmetlerine yapılan ya-
tırımla vatandaşın yüzünün güldüğünü ifade 
etti. Şehir hastanelerinin ülkemizin gelecek 
vizyonu olduğunu dile getiren Memiş, “Ya-
lan yanlış haberlerle, şehir hastanelerinin 
değersizleştirilmeye çalışılmasını yakıştı-
ramıyor ve doğru bulmuyoruz. Biz sendi-
ka olarak şehir hastanelerini ziyaret ettik. 
Raporlar hazırladık. İnanın, Adana Şehir 
Hastanesi’nin Avrupa’nın en büyüğü oldu-
ğunu gururla gördük. Şehir hastaneleriyle 
vatandaşlarımız daha iyi ortamlarda sağ-
lık hizmeti alırken, sağlık çalışanlarımız da 
daha iyi şartlarda sağlık hizmeti vermekten 
memnun.” şeklinde konuştu.

Hastanelerde 8 kişilik, 10 kişilik odalar-
dan 2 kişilik odalara geçildiğini söyleyen 
Memiş, eleştirilerin seçim sürecine yöne-
lik olduğunun alenen ortada olduğunu, 
hizmetler üzerinden karalama çabasında 

olunulduğunu kaydetti. Şehir hastanelerini 
karalama çabasının, seçime yönelik iktidarı 
karalama çalışması olduğunu söyleyen Me-
miş, bunu yapanların niyetlerinin iyi olmadı-
ğını söyledi. Eksiklerin mutlaka olduğunu ve 
bunların ortadan kaldırılması için hep bir-
likte mücadele ettiğimizi söyleyen Memiş, 
sağlık turizminin de yaygınlaşmasıyla, sağ-
lıkta yeni bir döneme geçileceğini belirtti. 

Sağlık çalışanları açısından şehir hasta-
nelerini değerlendirdiklerinde sağlık çalı-
şanı yetersizliğinin göze çarptığını, ancak 
alınacak sağlıkçı sayısına bakıldığında da bu 
açığın kapatılmasının hedeflendiğinin görül-
düğünü söyleyen Memiş, personel açığının 
giderilmesiyle sorunların ortadan kalkacağı-
nı kaydetti. 

Milletimizin en iyi ortamda sağlık hiz-
meti alma, sağlık çalışanının en iyi ortamda 
sağlık hizmeti sunmayı hak ettiğini belirten 
Metin Memiş, buna başarılı çalışmaları göl-
gelemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini 
dile getirdi. 

Türkiye’nin ilaç ve malzeme bakımın-
dan geçmişte dışa bağımlı bir ülke olduğu-
nu belirten Memiş, son dönemde yapılan 
çalışmalarla dışa bağımlılığın azaldığını, bu 
yönde yapılacak her türlü çalışmayı destek-
lediğimizi söyledi. Yerli aşı, yerli ilaç ve yerli 
tıbbi cihaz üretiminden yana olduğumuzu 
söyleyen Memiş, üretmenin yanında ihraç 
etmenin de önemli olacağını belirtti. 

Memiş: Şehir 
Hastaneleri 

Ülkemizin 
Gelecek 
Vizyonu

SAĞLIKTA 
ŞİDDETE 
BİRLİKTE DUR 
DİYELİM

2002 yılında, 
sağlıkta mem-
nuniyet yüzde 
39’larda iken 
bugün yüzde 
76’lara, vatanda-
şın sağlık hizme-
tine erişiminin 
de yüzde 2,3’ler-
den yüzde 9’lara 
çıktığını belirten 
Memiş, memnuniyet artmasına rağmen şid-
det olaylarının yaşanmasının anlaşılabilir bir 
durum olmadığına dikkat çekti. 

Memnuniyet artmasına rağmen, şiddet 
olaylarının artmasının, sağlık çalışanlarının 
onurlarını kırdığını söyleyen Memiş, “2010 
yılında bakanlığımızla sempozyum yaptık. 
Buradan çıkan sonuçla beyaz kod uygulaması 
başladı. Şiddet kayıt altına alınmaya başlandı. 
Hukuki destek verilmeye başlandı. Daha son-
ra da şiddet uygulayanlara tutuklu yargılama 
çıktı. Ancak CMUK’ta ilgili düzenleme yapıl-
maması sebebiyle bu uygulanmıyor. Sağlık 
çalışanlarına sahip çıkan cumhurbaşkanımı-
zın bu düzenlemeyi de hayata geçireceğine 
inanıyoruz.” dedi. 

Sağlık hizmetlerindeki bu artış ve mem-
nuniyetin sağlık çalışanlarının katkısıyla sağ-
landığını belirten Memiş, “Bu kutsal mesleği 
icra edenlere karşı duyarlı olalım. Sağlık çalı-
şanlarına şiddet uygulanmasın. Vatandaşımız 
empati yapsın. Toplumsal duyarlılıkla şiddeti 
önleyelim ve bitirelim” şeklinde konuştu. 

Memiş ayrıca, seçimlerden sonra, perso-
nel istihdamının artırılmasının yolunu açacak, 
yıpranma payının hayata geçirilmesini sağla-
yacak ve 3600 ek göstergenin diğer kamu 
çalışanlarına da uygulanmasını sağlayacak 
yasal düzenleme beklenti ve çalışmamızı dile 
getirdi.
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Kocaeli'den Dünyaya 
Küresel Emek Çağrısı Yapıldı

Türkiye`nin en büyük emek hareketi 
olan Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü`nü Kocaeli'nde kutladı. On 
binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlama-
ları Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, talep-
ler Kocaeli'nden haykırıldı; tüm dünyaya 
emek, kardeşlik, dayanışma ve birlik me-
sajı verildi. Mitingde küresel emperyalizm, 
siyonizm ve batının faşizan politikaları da 
kınandı.

1 Milyon üyesiyle Türkiye`nin en büyük 
emek hareketi olan Memur-Sen, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü`nü Kocaeli'nde 
kutladı. Meydandan küresel mesaj ve ta-
lepler haykırılırken, 81 ilden kamu görev-
lileri, üzerlerinde “Hak”, “Adalet”, “Emek”, 
“Kardeşlik”, “Huzur”, “Alınteri”, “Özgürlük”, 
“Dayanışma”, “Eşitlik”, “Birlik”, “Saygın İş” 

ve “Merhamet” yazılı atkılarla görsel şov 
yaptı.

Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık'ın se-
lamlama konuşması ile başlayan program, 
Grup Yürüyüş konseriyle ve halkoyunları 
ekiplerinin gösterileriyle devam etti.

Dünya Emek, İnsanlık Adalet Bekliyor
"Dünyada her insanın onurluca yaşa-

yabileceği kaynak var. Sorun kaynak değil; 
sorun adalet, sorun ahlak" diyen Yalçın, bir 
yanda açlık ve susuzlukla boğuşan yüz mil-
yonlarca insanın olduğunu, öte yanda da 
ekmeği ve emeği sömürerek büyüyen dev 
şirketlerin olduğunu kaydetti.

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
"Açgözlüler, kompradorlar yüzünden her 

yıl yüzbinlerce kişi açlıktan ölüyor. Yarım 
milyar insan yetersiz besleniyor. Bunların 
yüzde sekseni çocuk. Dünyada 800 mil-
yon insan temiz suya muhtaç. BM açıkla-
mış; Dünyada kronik açlık çeken 815 mil-
yon kişi var. Dünyadaki ölümlerin temel 
nedeni hastalık değil açlık. Peki, insanlığı 
açlığa, fakirliğe, ölüme mahkum edenler 
kim? Ahmed Arif’in ifadesiyle; “Bunlar 
engerekler ve çıyanlardır Bunlar aşımıza 
ekmeğimize göz koyanlardır.” Bu yüzden 
diyoruz ki, Kapitalizm, bir küresel hırsızlık 
ve gasp sistemidir. Emperyalizm bir cina-
yet şebekesidir. Bunlar; Toprağı, havayı, 
suyu kirleten, Ormanları, nehirleri, gölleri 
yok eden, Gıdamızı, aklımızı ve ruhumuzu 
zehirleyen, Ekini ve nesli ifsad edenlerdir. 
Bu yüzden; Kapitalistlerin “kıt kaynaklar 
sınırsız ihtiyaçlar” teorisine karşı; “Payla-
şırsak hepimize yeter!” diyoruz. “Ömür 
aziz değil, emek azizdir” diyen Yusuf Has 
Hacib’in izinden gidiyor; “Dünya emek, 
insanlık adalet bekliyor!” diyoruz. Bu da 
ancak emeğin ve ezilenlerin hep birlikte 
ayağa kalkmasıyla; “Dünya 5’ten, emek 
sermayeden büyüktür” bayrağını kapi-
talizmin burçlarına dikmesiyle mümkün. 
Kocaeli’nden, bu meydandan dünyanın 
bütün emekçilerine sesleniyoruz: Gelin 
gücümüzü birleştirelim, İnsanın merkeze 
alındığı; emeğin, üretimin, adil paylaşımın 
olduğu yeni bir dünya inşa edelim."
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Nasıl Bir Adalet?
Adalet ve emanetin ehline verilmesi bir toplumu ayak-

ta tutan en önemli emniyet sübaplarıdır. Bunların zedelendiği 
toplumlarda bir çok şey anlamını yitirmekte, güvendiriciliği ve 
inandırıcılığı ortadan kalkmakta, haliyle toplumu birbirine ke-
netleyen harç bozulduğundan ayrışma ve kopmalar yaşanmakla 
beraber geleceğe dair iyi yönde beslenen duygular yerini karam-
sarlığa, kaosa ve dağılmalara bırakabilir.

Aynı durum sosyal hayat için de geçerlidir. Adaletin olma-
dığı veya az olduğu bir ortam sosyal olma niteliğini kaybeder 
ve toplum en küçük parçalarına ayrışır, yani birey veya küçük 
gruplara dönüşür. Bu da beraberinde kaos, şiddet ve yıkım geti-
rir. Adalet kavramının net bir tanımlamasını yapmak, ya da sınır 
ve niteliklerini saptamak zordur. Ancak bu zorlukla baş etmenin 
yolu, sürekli olarak adalet üretmektir. Bilimsel veya teknolojik 
gelişmeler gibi adaletin de sürekli geliştirilmesi bu zorluğu mi-
nimize edebilir. 

Toplumda emanettin ehline verilmemesi, o toplumun kı-
yametinin kopması demektir. Emanet ehline verilmeyince işler 
aksar, toplumda huzursuzluk başlar, şikayet ve kavga artar, top-
lum fertlerinin birbirlerine olan güvenleri ortadan kalkar. İşte bu 
peygamberimiz (S.A.V)’in ifadeleri ile o toplumun kıyametinin 
kopması demektir. 

Kuşkusuz insanı cansız tabiattan ayıran en önemli farklar-
dan biri insanın tercih kullanabilme yeteneğine sahip olmasıdır. 
Bu yetenek bazı durumlarda son derece  olumlu, bazı durum-
larda da son derece olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bir insan 
doğrunun, yanlışın ve adaletin ne olduğunu çok iyi bilmesine 
rağmen bu tercih yeteneği sayesinde hiçbirini gözetmeyebilir. 
Bu durumda adaletin ceza unsuru işletilmelidir. Ancak bu ceza-
nın adalet olabilmesi için kuralların evrensel normlardan hare-
ketle oluşturulması gerekmektedir. İnsandaki değişken yapının 
adaleti olumsuz etkilememesi için evrensel hükümler konsol 
görevini görecektir.

Toplumun yönlendirme ve yönetiminde ehil olmayanların 
ortaya çıkaracakları memnuniyetsizlik, mutsuzluk, kargaşa top-
lum binasını sarsarak en küçük bir sarsıntı ve badirede yerlere 
serilecek ve leş kargalarına yem edecektir.      

Bir toplumu veya bir yapıyı uzun süre ayakta tutmanın en 
etkin yolu adalettir. Toplumu suçlardan uzaklaştıran ana unsur 
çok ceza değil çok adalettir. Bunun sağlanması için öncelikle 
adalet ilkelerinin olabildiğince doğru saptanması gerekiyor. Bu 
saptamaları yaparken insanın doğal biyolojisi ve tabiatın doğal 
fizyolojisinin baz alınması gerekiyor. Uygulamaların başarılı 
olması için de aynı referansları içeren denetim mekanizmala-
rının işletilmesi gerekiyor. Uygulamalarda herhangi bir işi, bir 
sorumluluğu, bir yetkiyi, bir emaneti yahut bir hakkı hak edene 
teslim etmek ve uygun periyotlarla bunu gözden geçirip güncel-
lemek adaletin istikrarı için çok önemlidir.

Hayatımızın tüm alanlarında canla, başla, gayretle, imanla 
mesai harcamak durumundayız. Tüm bunları yaparken çalışma-
larımızdan en azami verimliliği elde etmek, toplum ve ümmet 
olarak her daim diri ve güçlü kalabilmek için her işi de ehline 
vererek emanetleri heba etmemek zorundayız.

Adalet; insan, hayvan, bitki ve cansız tabiatın korunması 
için ortak bir zorunluluktur. Özelde de hayatın değeri ve anlamı 
için son derece gereklidir. Adaletin çok olduğu yerde yaşama 
sevinci, hayat kalitesi, refah düzeyi, gelişim, güven, bütünlük 
ve mutluluk artar,  az olduğu yerde de bütün bunlar aynı oranlar 
dahilinde azalır. Adaletin hiç olmadığı yerde ise kaos, şiddet, 
acı, mutsuzluk, güvensizlik ve dağılma başlar. Bireylerin, top-
lumların ve sosyal yapıların adil olmaları ve adalet konusunda 
duyarlı olmaları, toplum dokusunu onaran en önemli faktörler-
den biridir.

O halde toplum ve ümmet olarak soracağımız, sorgulayaca-
ğımız en önemli husus adalet ve ehliyettir.

SELAM VE DUA İLE...

Abdülaziz ASLAN
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)

Yalçın meydandan kamu görevlilerinin taleplerini de 
şu şekilde sıraladı:

1) İstihdam sadece kadrolu olsun, büyümeden pay verilmemesi yanlışlığı son 

bulsun.

2) Ne performans ölçülsün ne mülakat yapılsın, kariyer ve liyakat esas alınsın. 

Kaliteli kamu hizmetine, verimliliğe evet, Kalite ve verimlilik kılıfında iş güven-

cesinin iptaline, Kamu görevlilerinin incitilmesine, hayır!

3) İş güvencesi kırmızıçizgimizdir! İş güvencemize saygı duyulsun, güvencesiz 

kamu görevlisi ayıbı yok olsun.

4) Kamuda sözleşmeli personel uygulaması kalksın, bütün sözleşmeliler kadroya 

alınsın.

5) Gelir vergisinde mağduriyet giderilsin, maaş kaybı telafi edilsin.

6) Vergide ya matrah artsın ya oran düşsün, vergi yükü adil bölünsün.

7) Artık ertelenmesin; ek göstergeler yükseltilsin.

8) Ek ödeme oranları eşitlensin, ek ödeme emekli maaşına eklensin.

9) Grev ve siyaset yasağı kalksın, 82 model kılık-kıyafet yönetmeliği çöpe atılsın. 

Memursuz siyaset, grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilsin.

10) Kadro-derece sınırlaması kaldırılsın, bütün kamu görevlileri hak ettikleri kad-

ro derecesini alsın.

11) Alın terimiz ve emeğimiz yok sayılmasın, işçilikte geçen süreler hizmetten 

sayılsın.

12) Döner sermaye gelirleri; kazandıranlar arasında bölüşülsün.

13) Kıdem aylığında süre sınırı kalksın, gösterge rakamı artırılsın.

14) Yemek ve giyecek yardımı tutarları artırılsın yardımdan bütün kamu görevli-

leri yararlansın.

15) Emekli olmak kabus olmaktan çıksın, emekli maaşı ve ikramiyesi emeğin hak-

kını verecek düzeye ulaşsın.

16) Yıpranma payında vaatler yerine getirilsin, yıpranma payının kapsamı geniş-

letilsin.

17) Memura evlenme yardımı için bütçeden pay ayrılsın, aileye ilk destek devlet 

tarafından yapılsın.

18) Doğuma dayalı izin süreleri fiili hizmet süresinden sayılsın.

19) Toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika üyelerine artırımlı ödensin, yetkili 

sendikaya dayanışma aidatı ödenmesi hayata geçsin.

20) Toplumun temel direği aileye destek verilsin; eş ve çocuk yardımı yükseltilsin.

21) Personelinden daha az ücret alan yönetici kalmasın.

22) Kıdem aylığı yükseltilsin; Dini bayramlarda ikramiye verilsin!

23) Ya kreş açılsın, ya da kreş yardımı yapılsın.

24) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılsın, kariyer yolu açılsın.

25) Kalkınmada öncelikli bölgelerde istihdamı teşvik edilsin.

26) Kurumlar arası geçişlerde mazeretler kabul edilsin, geçiş kolaylaştırılsın.

27) İş güvencesini bypas edecek, sosyal güvenceyi tırpanlayacak esnek istihdam 

anlayışından uzak durulsun.

28) Toplu Sözleşme yasası da masası da adil bir şekilde yeniden düzenlensin; 

Toplu pazarlık süresi uzatılsın."
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Memur-Sen, Destansı Direnişin Yıl Dönümünde 
İstanbul Şehitler Abidesi Önünde Buluştu 

Memur-Sen Konfederasyonu, 
15 Temmuz destansı direnişin 2’nci 
yıldönümünde İstanbul’da Şehit-
ler Abidesi önünde bir araya geldi. 
Memur-Sen Yönetim Kurulu üyele-
ri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
genel başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri ile Memur-Sen 81 İl Tem-
silcisinin hazır bulunduğu bir basın 
açıklaması gerçekleştiren Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, millet 
olarak şehitlere bir vatan borçlu 
olduklarını kaydetti. Açıklamada 
üzerlerinde 250 şehidin fotoğraf ve 
isimlerinin bulunduğu flamalar taşındı.

Sık sık sloganların atıldığı basın açıkla-
masında teşkilat, “Şehitler Ölmez Vatan 
Bölünmez, Hain Fetö hesap verecek, Va-
tan için öldünüz kalplere gömüldünüz, 
Unutma unutma şehitleri unutma, Affet-

me affetme hainleri affetme” sloganlarını 
attı.

Açıklamanın öncesinde Kur'an tilaveti-
ni ise Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Ali Güzeldal yaptı.

Basın açıklamasında konuşan Memur-

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Memur-Sen olarak o muazzam ira-
denin paydaşı, o karanlık gecenin ay 
ışığı olduk. O gece ‘sen’ ‘ben’ yok, 
sadece ‘biz’ ve milyonlarca nurlu 
yüz vardı. Akif’in ‘Toplu vurdukça 
yürekler onu top sindiremez!’ çağrı-
sına ram olanlar; Darbenin taşeronu 
FETÖ’ye de FETÖ’nün patronu üst 
akıl denen küresel çeteye de zilleti 
yaşattı. O gece istiklal için ‘sela’ oku-
yanlar, ihanet için ‘bela’ okuyanları 
mağlup etti. Çünkü; 15 Temmuz, şe-
hadet davetiydi. 15 Temmuz, diriliş 

gayretiydi. 15 Temmuz, cesareti kuşanmış 
bedenlerin, imana adanmış yüreklerin 
direniş heybetiydi. 15 Temmuz, ‘Türkiye, 
Türkiye’den ibaret değildir’ manifestosuy-
la Anadolu’dan dünyaya sesleniş gecesiy-
di” dedi.
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15 Temmuz hain darbes girişiminde 
şehit olan vatandaşlarımızı unutmadık. 
Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 
şehitliği ziyaret eden Genel Başkanımız 
Metin Memiş ve Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, şehitlerin mezarlarına 
karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim’in okunup, 
duaların edildiği etkinlik sonrası, heyet 15 
Temmuz Gazisi Mustafa Zorova’yı da ziya-
ret etti. Zorova’ya Genel Başkanımız tüm 
sağlık çalışanlarını temsilen Kur’an-ı Kerim 
ve Türk Bayrağı hediye etti.

15 Temmuz’un gördüğümüz en kalleş 
ve alçakça bir darbe olduğunu söyleyen 
Metin Memiş, milletçe bu hain darbeye 
en şanlı direnişi gösterdiğimizi söyledi. 15 
Temmuz FETÖ darbesinin başarılı olama-
masının en büyük sebebinin milletimizin 
ülkesine, milletine ve geleceğine sahip çık-
masının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ‘meydanlara inin’ çağrısı 
olduğunu söyleyen Memiş, “Milletimiz, 
canını ortaya koyarak, hatta canını vere-
rek ülkesine, milletine ve geleceğine sahip 
çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi darbeciler ba-

şarılı olamadıysa, bu 
darbelere ve darbecilere boyun eğmeyen 
ve kendi canını da ortaya koyarak milleti-
mize direniş çağrısında bulunan Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan saye-
sindedir. Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı 
olan Sayın Erdoğan’ın çağrısı, milletimize 
ayrı bir güç vermiş, şanlı direnişiyle unu-
tulmayacak bir zafer ve direnişe imza atıl-
mıştır. Bu onurlu ve dik duruşu sebebiyle 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a bugün bir kez daha teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbesini asla unutmaya-
cağımızı ve unutturmayacağımızı söyleyen 

Memiş, “Milletimiz bir daha böyle bir kal-
kışmaya ve tekrarlanmasına asla müsaade 
etmeyecektir. Unutulmaması ve gelecek 
nesillerin tarihin bu şanlı direnişinden ha-
berdar olması için de elimizden geleni ya-
pacağız. Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanla-
rının 15 Temmuz Destanı’nı kitaplaştırdık 
ve filmini çekerek ölümsüzleştirerek, tari-
he bir not bıraktık. Bu ülkeye, milletimize 
ve geleceğimize sahip çıkma, bize umu-
dunu bağlayan dünya Müslümanları ve 
mağdurları adına, ülkemizi daha ileriye ta-
şımak için elimizden geldiğince çalışmaya, 
mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz Şehit ve 
Gazilerimizi Unutmadık
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24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen 
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği 
Genel Seçimleriyle; milletin, siyasetin tartış-
masız tek hakemi, egemenliğin kayıtsız şartsız 
hakimi olduğunu bir kez daha kayıt altına alın-
mıştır.

Seçim süreci, seçimlere katılım oranı ve se-
çim sonuçlarının ortaya çıkmasından adayların, 
partilerin ve toplumun farklı kesimlerinin seçi-
me ve sonuçlarına dair açıklamaları, Türkiye’de 
demokrasiye olan inancın derinliği, demokrasi 
kültürü noktasında ulaşılan seviye yönüyle de-
mokrasi konusunda kendilerini bize ders vere-
cek konumda gören ülkelere örnek olacak ve 
ders verecek konumda olduğumuz tescillemiş-
tir.

Sandığa gitme oranının 86,5 gibi rekor bir 
düzeyde gerçekleşmesi; 15 Temmuz’da millet 
iradesini ve devlet idaresini korumak için alan-
ları dolduran milletimizin demokratik tercihini 
sandığa yansıtmak, kendisinin onayıyla değişen 
yeni hükümet sisteminin kuruluşuna tercihiy-
le destek olmak konusundaki hassasiyetini de 
yansıtmaktadır.

Diğer taraftan gerek Cumhurbaşkanlığı ge-
rekse milletvekilliği seçimlerinde oluşan tablo, 
Hükümet sistemi değişikliğinin ne kadar ge-
rekli ve önemli olduğunu da ortaya koymuştur. 
Memur-Sen olarak, 16 Nisan referandumunda 
“Türkiye’nin “koalisyon” dayatmalarından kur-
tulması” gerekçesinin de aralarında bulunduğu 
nedenlerle ortaya koyduğumuz “Evet” kararı-
mızın, hem doğruluğunu hem de milletin ira-
desiyle uyumluluğunun bu tablo ortaya koy-
maktadır.

Milletimiz 24 Haziran’da hür ve bağımsız 
bir şekilde sandığa yansıttığı iradesiyle; istikrar-
dan vazgeçmeyeceğini ve “Yeni, Büyük ve Güç-
lü Türkiye” için ter dökenlere yetki vereceğini 
aksi iddia edilemez bir biçimde bir kez daha 
göstermiştir.

24 Haziran seçimlerinin kesinleşmesiyle 
fiilen hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemiyle birlikte “vesayet aparat-

larından arınmış, koalisyon tehdidinden sıyrıl-
mış, yasama ve yürütme arasındaki görev fark-
lılıkları netleşmiş, kuvvetler ayrılığının olması 
gerektiği şekilde inşasını sağlamış Türkiye” ger-
çeğinin üreteceği fırsat ve imkanları, en yüksek 
düzeyde ve en etkin şekilde kullanarak hem 
“Yeni Türkiye” hem de “Dünya 5’ten büyüktür” 
paradigmasını içkin “Yeni Dünya” hedefine 
doğru daha hızlı bir yolculuk gerçekleştirilece-
ğine inanıyoruz.

24 Haziran seçimleri, “döviz kuru, faiz ora-
nı, ihanet tezgahı ve terör örgütlere pazarı” 
gibi farklı şekillerde ve içeriklerle Türkiye’ye 
operasyon yapma peşinde olanların hevesle-
rini kursaklarında bırakmıştır. Millet, “Türkiye, 
Türkiye’den ibaret değildir” gerçeğini kavra-
makta zorlanan ülkelerin, dış güçlerin, küresel 
şebekelerin ve onların tetikçilerinin haddini 
bildirmiş ve hakkı sahibine teslim etmiştir. 24 
Haziran seçim sonuçları; FETÖ’ye destek olup, 
FETÖcüleri koruyanlara, PKK’ya hendek ve tü-
nel kazdıranlara, terörü ve terör örgütlerini pa-
lazlandıranlara, sahne arkasında DAEŞ’le birlik-
te senaryo yazanlara “bu kirli stratejilerden ve 
ikircikli taktiklerden vazgeçin” uyarısıdır.

Milletimiz, son on beş yıllık süreçte ses-
siz devrimlerle, Türkiye’nin yönünü “Yeni 
Türkiye”ye çeviren, kapasitesini “Güçlü 
Türkiye’ye doğru yükselten”, iradesini “Büyük 
Türkiye” olarak deklare eden Recep Tayyip 
ERDOGAN’a 24 Haziran’da bir kez daha güve-
nini deklare etmiştir.

“Türkiye’de kutuplaşma ve kamplaşma var” 
cümlelerinin anlamsızlığı 24 Haziran seçimleri 
sürecine yönelik olarak partiler arasında ku-
rulan ittifaklarla ortaya konulmuştur. Fikirleri, 
tercihleri, partileri ayrı olsa da birlikte yaşama, 
geleceğe birlikte yol alma ve farklılıkları zen-
ginlik hanesine yazma konusundaki tavrıyla 
milletimiz; Anadolu’nun kutuplaşma değil ku-
caklaşma, kamplaşma değil uzlaşma iradesini 
hem sandığa hem de hayatın bütün alanlarına 
yansıtma konusundaki maharetini göstermiştir.

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını “kaza-

nanlar ve kaybedenler” ya da “sevinenler ve 
üzülenler” olarak değerlendirmek yerine her 
aday ve parti kendisine tevdi edilen görevleri, 
kendisinden beklenenleri, kendisi tarafından 
deklare edilenleri en iyi, en doğru ve en hızlı 
şekilde yerine getirmeye dönük muhakeme ve 
istişare süreçlerine zaman ayırmalıdır.

Siyasi partiler ve siyasi özneler, milletin 
sandığa yansıttığı iradenin kendisine dönük 
mesajlarını almalı, 25 Haziran’dan itibaren yü-
rüteceği siyasi faaliyetlerin stratejisini, söylem-
lerini merkezinde millet ve iradesinin olduğu 
bir perspektifle belirlemeyi asli sorumluluğu 
olarak kabul etmelidir.

Milletimizin seçimlerde “seçmen” sıfatıy-
la farklı siyasi partilere ve eğilimlere destek 
vermesini demokratik seçme hakkının gereği 
olarak görmek ve saygı göstermek hem bütün 
siyasi partilerin hem de bütün bireylerin ortak 
eylemi olmalıdır.

Seçim sonuçlarıyla oluşan “millet iradesine 
ve oluşacak tek partili hükümet idaresine saygı 
göstermek” de, demokratik olgunluğun, de-
mokrasi kültürünün gereğidir.

Seçim sürecinde adaylar ve siyasi partiler 
tarafından yayımlanan deklare edilen seçim 
vaatlerinin her birini genelinde millete özel-
de ilgili kesimlere verilen söz olarak görmek 
gerektiği tartışmasızdır. Bu çerçevede, hem 
bütün kamu görevlilerine yönelik hem de bazı 
unvan ve görevler özelinde kamu görevlilerinin 
bir bölümüne verilen vaatlerin ivedilikle ger-
çekleştirilmesine yönelik tutum öncelikli bek-
lentimizdir.

“Güçlü Türkiye” hedefinin güçlü kamu yö-
netimi ve güvenceli kamu personeli sistemi 
ile mümkün olabileceği gerçeğini ıskalama-
yan, “Güçlü Meclis” pratiğinin sivil toplumun 
demokratik katılımıyla hayata geçeceğini 
unutmayan bir yaklaşımın bugünden itibaren 
önümüzdeki beş yıllık süreçte her an ortaya 
konulmalıdır. Bu değerlendirmeler ışığında 
yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temen-
ni ediyoruz.
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İftar ve Sahur Programlarında

Teşkilatımız ile Buluştuk

Adana, Ağrı, Osmaniye, ve Van Şubelerimizin iftar ve sahur programları gerçekleşti. Genel Merkez 
Yönetimimizin katıldığı programlarda sendikamızın çalışmaları değerlendirilirken sağlık ve sosyal ça-
lışanlarının sorunlarına yönelik istişareler gerçekleşti.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana 
Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Genel Başkanımız Metin Memiş 
Adana Şubemizin düzenlediği sahur programına katıldı.

Gündeme dair de konuşan Metin Memiş, istikrar ve güven orta-
mının Türkiye’de devam etmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin is-
tikrarsız yönetildiği dönemde en fazla çalışma hayatının etkilendiğini 
belirten Memiş, çalışma hayatının istikrarın olduğu dönemde ayağa 
kalktığını vurguladı.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcımız 
Himmet Bayar Van Şubemizin iftar programına katıldı.

Program dahilinde Genel Başkanımız Metin Memiş ve beraberin-
deki heyet Van Valisi Murat Zorluoğlu’nu, İl Sağlık Müdürü Dr. Nevzat 
Tandoğan’ı, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli’yi, Van Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak'ı ve Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mustafa Tuncer’i ziyaret 
ederek ildeki sağlık gündemine dair görüşmelerde bulundu. Memiş 
ve berberindeki heyet ayrıca sahur vaktinde 112 çalışanlarını ziyaret 
ederek sorunlarını dinledi.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcımız Ke-
mal Çırak Ağrı Şubemizin düzenlediği iftar programına katıldı.

Programa, Erzurum Şube Başkanımız Abdullah Duman, Kars Şube 
Başkanımız Hasan Yazıcı, AK Parti milletvekili adayları ile kurum müdür-
leri, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve beraberindeki heyet iftar prog-
ramı öncesi Ağrı Şubemizin yeni bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Metin Memiş, Osmaniye Şubemizin iftar progra-
mına katıldı. Metin Memiş, 24 Haziran’da istikrarsızlık yerine istikrarı 
tercih edeceğimizi ifade etti.

Program Eğitim Bir-Sen’in başlattığı “Bir bilenle bilge nesil” ödülle-
rinin gençlere verilmesiyle son buldu.

Program dahilinde Genel Başkanımız Metin Memiş ve beraberin-
deki heyet Osmaniye Valisi Ömer Faruk Çoşkun ve İl Sağlık Müdürü Dr. 
Hasan Öznavruz’u ziyaret etti.
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ANTALYA

BALIKESİR

ERZURUM

ESKİŞEHİR

İSTANBUL VE
İSTANBUL ÜNİVERSİTE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTEBİNGÖL

BURSA

ÇORUM

DENİZLİ

DİYARBAKIR

ADANA

AFYON

AKSARAY

AMASYA

ANKARA 1 NOLU ANKARA 2 NOLU

ANKARA 6 NOLU

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara 1 No'lu, 
Ankara 2 No'lu, Ankara Üniversite, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, 
Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep Üniversite, İstanbul 1 No'lu, İstanbul 2 No'lu, 
İstanbul Üniversite, İzmir 1 No'lu, İzmir 2 No'lu, Kırık-
kale, Kırşehir, Kütahya, Kocaeli, Konya, Malatya, 
Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, 
Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, 
Tunceli ve Uşak Şubelerimizin İl Divan 
Kurulu Toplantıları gerçekleşti. İl 
Divan Toplantılarına katılan 
Sendikamızın Genel Merkez 
Yönetimi şubelerimizin 
taleplerini ve görüş-
lerini alarak gerekli 
çalışmaların ya-
pılacağı bilgisi-
ni verdi.      

Şubelerimizin İl Divan Toplantıları 
Gerçekleştirildi
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DÜZCE

İZMİR 2 NOLU

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

KÜTAHYA

MALATYA

KONYA ÜNİVERSİTE

MERSİN

SİVAS

TOKAT

SAKARYA

KOCAELİ

TUNCELİ

UŞAK

MUĞLA

NİĞDE

ORDU

OSMANİYE

SAMSUN

MUŞ

MANİSA
İSTANBUL 2 NOLU

İZMİR 1 NOLU

Şubelerimizin İl Divan Toplantıları 
Gerçekleştirildi



38 TEMMUZ 2018

Ankara Üniversite, Çorum, Kırşehir, Tokat ve Trabzon Şubelerimizin Olağan Genel Kurulları gerçek-
leşti. Toplantılara katılan Sendikamızın Genel Merkez Yönetimi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 

sorunlarına ve gündeme dair açıklamalar yaptı. 

Şubelerimizin 
Genel Kurulları Gerçekleşti

Ankara Üniversiteler Şubemizin 2.Olağan Genel Kurulu Genel Baş-
kan Vekilimiz Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcılarımız İdris Bay-
kan ve Abdülaziz Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan seçim so-
nunda, Ankara Üniversiteler Şube Başkanımız Ercan Öztürk başkanlığa 
yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kırşehir Şube Başkanlığımızın 1. Olağanüstü Kongresi, Ahi Evran 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda ger-
çekleştirildi. Kongreye Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, İd-
ris Baykan, Himmet Bayar, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Şenol Şahin, 
Kayseri Şube Başkanı M. Faruk Doğan, Nevşehir Şube Başkanı Hakan 
Gündüzpolat ve Kırşehir şube teşkilatımız katıldı.

3 adayın yarıştığı kongrede Yasin Yücesan, Kırşehir Şube 
Başkanlığı’na seçildi.

Tokat Şube Başkanlığımızın 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 
Programa Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek, AK Parti Millet-
vekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Av. 
Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Ordu Şube Başkanımız 
Bilal İnanlı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, Memur-Sen’e 
bağlı sendika şube başkanları ve yönetim kurulları, daire müdürleri ve 
amirleriyle birlikte sağlık çalışanları katıldı.

Şube Başkanı Suat Mantar seçimi kazanarak güven tazeledi.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcımız Ke-
mal Çırak’ın katılımıyla Çorum Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu ger-
çekleşti.  Tek liste ile gidilen seçimde Çorum Şube Başkanımız Ahmet 
Saatci kazanarak güven tazeledi.

Trabzon Şube Başkanlığımızın 4. Olağan Genel Kurulu Genel Başkan 
Yardımcılarımız İdris Baykan ve Abdülaziz Aslan’ın katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Trabzon Şube 4. Olağan Genel Kurulu’na Bayburt Şube Başkanı-
mız Fikret Lökoğlu, Rize Şube Başkanımız İsmail Yılmaz ve Gümüşhane 
Şube Başkanımız Yunus Yılmaz da katıldı.

Trabzon Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu yapılan seçimler sonucun-
da şu isimlerden oluştu: Şube Başkanı İdris Aydın, Şube Başkan Yardım-
cıları: Zafer Çağlar, Çetin Köse, Mustafa Cebeci, Muhammet Ali Yılmaz, 
Kemal Karagüzel, Mustafa Bilgin.
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AĞRI

ANTALYA

BAYBURT

ADIYAMAN

ANKARA 6 NO'LU

BALIKESİR

15 Temmuz Hainliğini Unutmadık, Unutturmayacağız! 
Adıyaman Şube Başkanımız Yasin Barutçu, 15 Temmuz hain darbe giri-

şiminin 2. yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. 15 Temmuz’un bir iman 
manifestosu olduğunu ifade eden Yasin Barutçu, “15 Temmuz’u unutmaya-
cağız, unutturmayacağız” dedi. Barutçu açıklamasında şunları söyledi: “15 
Temmuz bize iki şey hatırlatıyor. Birincisi FETÖ’cülerin ihanetini, ikincisi ise 
kahramanca direnişi, vatana sadakati, şehadeti ve yeniden dirilişi. İhaneti 
de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü gaflete uyuyan 
ihanete uyanır. 15 Temmuz bir şehadet geçididir. Çanakkale’nin kınalı kuzu-
larının, Kafkasların, Sarıkamışların, Yemenlerin hikâyesidir. 15 Temmuz bir 
şehadet şölenidir. 15 Temmuz bir diriliş gecesidir.”

Ankara 6 No’lu Şubemizin Temsilciler Toplantısı Gerçekleşti 
Ankara 6 No’lu Şube Başkanımız Umut Gümüşay, şube yönetimimizin, 

ilçe ve hastane temsilcilerin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıda konuşan Ankara 6 No’lu Şube Başkanımız Umut Gümüşay ör-
gütlü toplumun önemine vurgu yaptı. Örgütlenmenin içerisinde en önemli 
mihenk taşlarından birinin istişare olduğunu altını çizen Umut Gümüşay, 
Sağlık-Sen’in ve Memur-Sen Konfederasyonunun kazanımları noktasında 
bilgi aktarımında bulundu. Yıpranma payının büyük bir kazanım olduğunu 
söyleyen Gümüşay, bu kazanıma sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi. 
Toplantıya katılanlara teşekkür eden Gümüşay, Sağlık-Sen olarak büyük bir 
aile olduğumuzu ifade etti.

Şubemiz, Sağlık Bakanı Yardımcısı Öğütken’i Karşıladı  
Balıkesir’i ziyaretler eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken’i 

Balıkesir Şube Başkanımız Ömer Seyfettin Çelebi ve il yönetim kurulu karşı-
ladı. 

Karşılamada hazır bulunan Şube Başkanımız Ömer Seyfettin Çelebi, 
Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken’e çiçek takdim etti ve sağlık 
çalışanlarının Balıkesir’de yaşadığı sorunları ve taleplerini kendisine aktar-
dı. Karşılamadan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Ahmet Baha 
Öğütken ise sorunlarla ve taleplerle ilgilendiklerini ve sağlık çalışanlarının 
memnuniyetinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Karşılamanın ardından Ah-
met Baha Öğütken Balıkesir’de bir takım ziyaretlerde bulundu.

Sağlık-Sen Bayburt'ta Rekorunu Devam Ettirdi   
Bayburt Şubemiz üye oranını 9 yıldır yüzde 96’’ının altına düşürmeye-

rek rekor kırmaya devam ediyor. En yakın rakibine 33 kat fark atan Bayburt 
Şubemizin Başkanı Fikret Lökoğlu, “Tüm ilçe başkanlarımıza iş yeri temsil-
cilerimize emeği geçen tüm gönüldaşlarımıza ve bizlere güvenerek büyük 
Sağlık-Sen ailemize katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz” dedi. 

Lökoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sizler bize güvendiğiniz sürece 
Sağlık-Sen dünya coğrafyasında emeğin, ekmeğin, alın terinin, din, dil ırk 
ve mezhep gözetmeksizin mazlumun mağdurun hakkını savunmaya devam 
edecektir” şeklinde konuştu.

Antalya Şubemizin Farkındalık Projeleri Hayata Geçti 
Antalya Şubemiz yapmış olduğu projeler ile sendikacılıktaki ezberleri 

bozmaya devam ediyor. Gerçekleştirmiş oldukları Dilek Ağacı Projesi ile Lö-
semili çocuklara moral olup, Engel Tanımaz Aşarız Projesi ile engelli üyele-
rimizi sağlık yöneticileri ile bir araya getirip farkındalık oluşturdu. Antalya 
Şubemiz Zeytindalı Harekâtı sonrası şehitlerimiz için Mevlidi Şerif okutup 
organizasyonun gelirinin tamamı Mehmetçik Vakfına bağışladı. 

Şube Başkanımız Sinan Kuluöztürk, “Yapmış olduğumuz projeler ve et-
kinlikler ile manevi destek sağlamak ve sosyal farkındalığı arttırmayı amaçla-
dık. Bunu teşkilatımız ile el ele vererek gerçekleştirdik. Emeği geçen ve katkı 
sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Ağrı Şubemizin Yeni Bürosunun Açılışı Gerçekleşti 
Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çı-

rak Ağrı Şubemizin düzenlediği iftar programına katıldı. Ağrı Şube Başkanı-
mız Fevzi Mağal ise konuşmasında Ağrı’da Sağlık-Sen’in Bin 102 üye sayısına 
ulaşarak büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Bu başarıda başta temsilciler 
olmak üzere Ağrı Şube yönetiminin imzası olduğunu belirten Fevzi Mağal, 
emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Sağlık-Sen camiasının büyük 
bir aile olduğunu ifade eden Mağal,  “Kutsal bildiğimiz alın terimizle ve var 
gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Genel Başkanımız Metin 
Memiş ve beraberindeki heyet iftar programı öncesi Ağrı Şubemizin yeni 
bürosunun açılışını gerçekleştirdi.
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Haziran Ayı Toplantımızı Gerçekleştirdik 
Bursa Şubemiz haziran ayı temsilci toplantısını yoğun katılım ile gerçek-

leştirdi. Programa AK Parti Milletvekili Aday Uz. Dr. Mustafa Esgin, AID (Ulus-
lararası Doktorlar Birliği) Genel Başkanı Uz. Dr. Mevlüt Yurtseven, AK Parti 
Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk AY, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının yöneticile-
ri, ilçe başkanları ve iş yeri temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Bursa Şube Başkanımız Gökhan Yünkül, programa katılan herkese te-
şekkür ederek 15 Mayıs sürecinde şubemizin üye sayısını arttırarak büyü-
mesinde emeği geçen ilçe başkanlarına, iş yeri temsilcilerine ve ilçe yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür etti. Gökhan Yünkül, toplantıya katılan herkese 
teşekkür ederek hayırlara vesile olmasını diledi.

DENİZLİ

ELAZIĞ

BURSA

ÇORUM

DİYARBAKIR

ÇANAKKALE
Çanakkale Şubemiz Sağlık Çalışanlarıyla Bayramlaştı   

Çanakkale Şubemiz, Çanakkale merkez ve ilçelerde bayramda nöbet tu-
tan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

“Manevi olarak arındığımız, mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, 
sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve ke-
derlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama 
ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz” diyen Çanakkale Şube Başkanımız 
Suat Özen, “Bayram, kalbî duygu ve düşüncelerin dışarıya çıktığı, köpürüp 
her yanı sardığı bir dostluk ve kardeşlik günüdür. Bayram, barışma demek, 
bayram paylaşma demektir. Paylaşmak da kardeşliğin gereğidir. 30 günlük 
Ramazan'ın ardından bahşedilen bayramı adına ve anlamına yakışır şekilde 
kutlama ve yaşama bütün inananların hakkıdır” şeklinde konuştu.

Denizli Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti  
Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak Denizli Şubemizin 5. Olağan Ge-

nel Kuruluna katıldı. Genel Kurul seçimine tek listeyle giren Şube Başkanımız 
Metin Yüksel Koçoğlu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Koçoğlu: En Büyük Gücümüz Temsilcilerimiz ve Üyelerimiz

Genel Kurulda konuşan Denizli Şube Başkanımız Metin Yüksel Koçoğlu 
ise Denizli Şubesinin her zaman sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi 
olduğunu ifade etti. Devamlı büyüyerek ve güçlenerek yollarına devam et-
tiklerini söyleyen Metin Yüksel Koçoğlu, en büyük güçlerinin temsilciler ve 
üyeler olduğunu ifade etti. “Biz Sağlık-Sen olarak her zaman çalışanlarımızın 
yanındayız” diyen Koçoğlu, Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak başta ol-
mak üzere genel kurula katılanlara teşekkür etti.

Elazığ’da Yetki Emin Ellerde  
Toplantıda konuşan Şube Başkanımız Mehmet Karataş, yetki ayın-

da teşkilatın özverili, gayretli çalışmalarından dolayı tekrar tüm ku-
rumlarda büyük farkla yetkili olduklarını ifade etti. Mehmet Karataş, 
sözlerine şöyle devam etti: “Yetkinin emin ellere kazandırılmasında 
emeği geçen başta değerli üyelerimize, yönetim kuruluna, denetle-
me, disiplin kuruluna, temsilcilerimize, kadın kollarımıza ve gençlik 
kollarına teşekkür ederiz. Sağlık-Sen Elazığ Şubesi olarak biz büyük 
bir aileyiz, çalışmalarımızla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının so-
runlarını ve taleplerini gündeme getirmeye devam edeceğiz.” 

Kaybeden Yok,  Kazanan Sağlık-Sen   
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi 

5. Olağan Genel Kurul sonucu yeni dönem için alınan mazbatayla ilgili yap-
tığı açıklamada şunları kaydetti: "Öncelikle 5. Olağan Genel Kurul seçimleri 
sonucunda şahsım ve ekibime verdikleri desteklerden dolayı delegasyona 
teşekkür ediyor, bizlere gösterilen teveccühe layık olmak için şahsım ve 
ekibimin özelde üyelerimizin genelde tüm sağlık çalışanlarımızın emrinde 
olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Her zaman en büyük desteği üyelerin-
den aldıklarını belirten Saatçi, “Sivil toplum örgütleri gücünü üyelerinden 
alır. Üyelerimiz bizleri bugüne kadar hiç yanıltmadı. Bizlerde üyelerimizi ya-
nıltmamak için var gücümüzle çalışacağız. Her seçim döneminde aday olup 
olmama konusunda üyelerimizle, yetkili organlarımızla istişare ederek karar 
aldık.” 

Diyarbakır Şubemizin İl Divan Toplantısı Gerçekleşti   
Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Vekilimiz Semih Dur-

muş, Genel Başkan Yardımcılarımız Himmet Bayar ve Abdülaziz Aslan’la 
birlikte Diyarbakır Şubemizin İl Divan Toplantısına katıldı.

Diyarbakır Şube Başkanımız Nurhak Ensarioğlu da Diyarbakır şubesi-
nin kurulduğu günden bu yana çalışanların, mağdurların ve mazlumun 
sesi olduğunu, 25 üyeyle çıktıkları yolda bugün 5 bine ulaştıklarını vur-
guladı. Diyarbakır’da sağlık çalışanlarının mobbing ve ağır iş yüküyle ne-
deniyle sorun yaşadığını ifade eden Nurhak Ensarioğlu, “Bizim temen-
nimiz o dur ki ehil olmayan ve liyakatsız insanların bir an öne bertaraf 
edilmesidir” diye konuştu.
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GÜMÜŞHANE

KARS

İSTANBUL 2 NO'LU

GİRESUN

HATAY

İZMİR 2 NO'LU

Ebeler, Hemşireler, Anneler Gününe Özel Kahvaltı Programı   
Sağlık-Sen Giresun Şubemiz üyelerimizin birlik beraberliğini pekiştirmek, 

özel günlerini kutlamak amacıyla Ebeler, Hemşireler, Anneler Günü münase-
betiyle 900 kadar üyemize kahvaltı programı ve etkinlik düzenledi. 

Etkinlikte konuşan Giresun Şube Başkanımız Kerim Süral, böyle özel gün-
lerde bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. Sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanlarının kendileri için değerli olduğunu söyleyen Kerim Süral, her zaman 
yanlarında olduklarını belirtti.

Sağlık-Sen Giresun Şubemiz her yıl dağıtımını yaptığı promosyon etkin-
liklerinde bu yıl 2 bin 500 tane fincan seti üyelerimize dağıttı.

Hatay Şubemiz Sendikamızın 23. Yılını Kutlandı   
Hatay Şubemiz sendikamızın 23. yılında kutlama programı düzenledi. 

Programa Ak Parti il ve ilçe teşkilatı, milletvekili adayları, Memur-Sen il 
ve ilçe teşkilatı, Şubemiziz işyeri temsilcileri, Genç Sağlık-Sen, Kadınlar ve 
Engelli Komisyonu katıldı.

Programda konuşan Hatay Şube Başkanımız Feleytun Fatih Gönç, 
“Çeyrek asra yaklaşan tarihimizde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
büyük desteğiyle bugün ezberleri bozan bir sendika olduk ve çeyrek mil-
yon üyeye ulaştık. Elde edilmez denilen kazanımlarla 23’üncü yılımızda 
249 bin üyemizle Türkiye’nin en büyük sendikasından biri haline geldik” 
ifadelerini kullandı.

Geleneksel Piknik Programını Gerçekleştirdik  
İzmir 2 No’lu Şubemizin düzenlediği geleneksel piknik programına Ge-

nel Başkan Yardımcımız Kemal Çırak katıldı. Yoğun katılımın olduğu piknik 
programında konuşan Genel Başkan Yardımcımız Çırak, sağlık çalışanları-
nın sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

İzmir 2 No’lu Şube Başkanımız Ekrem Özdemir ise İzmir’de gerçekleş-
tirdikleri çalışmalardan bahsetti. Ekrem Özdemir, büyük bir özveriyle sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları ile taleplerini gündeme getirdik-
lerini söyledi. Yakaladıkları başarıda bu çalışmaların büyük etkisi olduğunu 
söyleyen Özdemir, büyük ve güçlü bir aile olmak için sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanlarının sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kars Şubemiz Temsilciler Toplantısını Gerçekleştirdi  
Şube Yönetimi, ilçe ve hastane temsilcilerinin katılımıyla Kars Şubemiz 

istişare toplantısı gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda istişareyle hareket 
etmenin, her an iletişim kurmanın ve üyelere nezaketle davranmanın öne-
mi konuşuldu.

Toplantıda konuşan Kars Şube Başkanımız Hasan Yazıcı, istişarenin 
önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
larının sorunlarının çözümü ve taleplerini daha iyi duyura bilmek için bir 
araya geliyoruz. Burada sizlere büyük vazife düşüyor, bulunduğumuz ku-
rumlarda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının dertleriyle dertlenmemiz 
lazım” ifadelerini kullandı. 

İstanbul 2 No’lu Şubemizin İl Divan Toplantısı Gerçekleşti   
Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çı-

rak, Himmet Bayar ve Mustafa Örnek’le birlikte İstanbul 2 No’lu Şubemizin 
İl Divan Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul 2 No’lu Şube Başkanımız Cesur Öztürk ise 
İstanbul’da sağlık alanında yaşanan gelişmelere değindi. İstanbul’un nüfus 
yoğunluğunun her geçen gün arttığını ifade eden Cesur Öztürk, bu nedenle 
hastanelerdeki yoğunluğunda en üst seviyede olduğunu ve sağlık çalışan-
larının yoğun iş yüküne maruz kaldığını belirtti. Öztürk, toplantıya katılım-
larından dolayı başta Genel Başkanımız Metin Memiş olmak üzere Genel 
Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, Himmet Bayar, Mustafa Örnek, katılan 
şube başkalarımıza ve katılan herkese teşekkür etti.

Gümüşhane Şubemiz İstişare Toplantısı Gerçekleşti   
Gümüşhan Şubemiz temsilcilerimizle İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. 

Temsilcilerin sahada daha aktif olması, yapmaları gerekenler ve herkesin 
birbiriyle sürekli iletişim halinde olarak sorunların daha hızlı bir şekilde çö-
züme kavuşturulması adına yapılan toplantıda bilgi alışverişi yapıldı.

Toplantıda konuşan Gümüşhane Şube Başkanımız Yunus Yılmaz, yöne-
tim kuruluna ve temsilcilere hitaben; “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
sorunları ve taleplerini çözme noktasında sizlere büyük görev düşüyor” ifa-
delerini kullandı. İl Yönetiminin yanı sıra, ilçe ve iş yeri temsilcileriyle birlikte 
Kadınlar ve Engelli Komisyonlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir bilgilendir-
me ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. 
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KIRIKKALE

KONYA

MALATYA

KOCAELİ

KÜTAHYA

MANİSA

Cumhurbaşkanlığı ve Başkanlık Sistemi 
Sempozyumu Yapıldı  

Sağlık-Sen Kırıkkale Şubemizin düzenlediği “Cumhurbaşkanlığı ve Başkanlık 
Sistemi Tanıtım Sempozyumu” gerçekleşti. Geniş bir sağlık çalışanı katılımı ile 
gerçekleşen sempozyumda açılış konuşmasını Kırıkkale Şube Başkanımız Recep 
Akdoğan gerçekleştirdi. Recep Akdoğan, “Kıymetli konuklar aslında sendikacılı-
ğın özünde hak arama çalışanların haklarını koruma ve bu yolda çaba sarf etmek 
vardır. Bu aynı zamanda klasik sendikacılığın ana fikrini de oluşturmaktadır. An-
cak Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak bizim sendikacılık anlayışımız da hak ara-
mayı sadece kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarını aramaya indirgeyerek 
daraltmak yoktur. Ülkemiz ve dünya mağdurlarının, mazlumlarının hakkının da 
temsilcisi olan Memur-Sen ve Sağlık-Sen daha geniş kitlelerin gür sesi olmaya 
devam etmektedir” ifadelerini kullandı. 

Kocaeli Üniversitesi Rektörüne Ziyaret  
Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Kocaeli Şube Başkanımız Erdal Yıl-

dırım ve Kocaeli Başkan Yardımcımız Mevlüt Akdere, Kocaeli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'yü ziyaret etti.

Şube Başkanımız Erdal Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesindeki sağlık çalışanlarımızın ve kurumda yaşanan sıkıntıları 
Rektör Hülagü'ye iletti. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyen 
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise sağlık çalışanlarının 
kutsal bir mesleği icra ettiğini ve üniversite olarak yanlarında olacaklarını 
söyledi. Ziyarette karşılıklı samimi duyguların ifade edilmesiyle eksik bilgi-
lerle oluşan önyargılar kırılırken, bundan sonraki ilişkiler açısından sağlam 
adımlar atılması temennisinde bulunuldu.

Konya Şubemizden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli   
Ramazan ayı içerisinde Konya Şubemiz ihtiyaç sahiplerine erzak yardı-

mında bulundu.

Sağlık-Sen’in her zaman üye sendikacılığı, maddiyatla ilgili çalışmalar 
yapan bir sendika olmadığını söyleyen Konya Şube Başkanımız  Zeynel Abi-
din Uysal, “Sağlık-Sen Konya Şubesi olarak önceki yıllarda olduğu gibi bu 
yılda yetimi, mazlumu, muhaciri düşündük. Üyelerimizden aldığımız güçle 
2018 ramazan ayında da mazlumların fakirlerin, yetimlerin yanındaydık. 
Kendi evimize aldığımız gıdaların daha kalitelisini ihtiyaç sahiplerine reklam 
yapmadan dağıttık. Hazırladığımız 200 ramazan paketini ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. Sağlık-Sen Konya şubesi olarak Suriyeli ve Afganlı mülteci ailelerle 
ramazan ayı boyunca iftar açtık” dedi.

Öznur Çalık'tan Malatya Şubemize Ziyaret   
Malatya Milletvekili ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Ak Parti Genel Baş-

kan Yardımcısı Öznur Çalık Malatya Şubemizi ziyaret etti.

Ak Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Öner Özer ve Ak Parti Ma-
latya Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte sendika hizmet binamıza gelen Çalık'ı 
sendikada Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe ve iş-
yeri temsilcileri ve üyelerimiz karşıladı. Ziyaret esnasında konuşma yapan 
Malatya Şube Başkanımız Mehmet Bingöl, “24 Hazirana yaklaştığımız bu 
önemli ve yoğun bir günde bizleri ziyaret etmenizden ötürü sendikam, şah-
sım ve yönetimim adına teşekkür ediyor hoş geldiniz diyorum. Önümüzdeki 
süreçte Milletvekili adaylığınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor 
başarılar diliyor, yolunuz açık olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Şubemizin İl Divan Toplantısı Gerçekleşti  
Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcımız Kemal Çı-

rak Manisa Şubemizin İl Divan Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Manisa Şube Başkanımız Mustafa Irgat ise sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarından aldıkları güçle il genelinde yetkili olduklarını 
ifade ederek çalışanlar için sosyal ve ekonomik hakları elde etmek için ça-
lıştıklarını ifade etti. Mustafa Irgat, “Toplantımıza katılan Genel Başkanımız 
Metin Memiş’e, AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ'a, Genel 
Başkan Yardımcımız Sayın Kemal Çırak'a, AK Parti Manisa İl Başkanımız Sayın 
Berk Mersinli’ye, İl Sağlık Müdürümüz Sayın Necip Yemenici’ye, tüm sağlık 
idarecilerimize ve Sağlık-Sen’imize gönül vermiş tüm temsilcilerimize katı-
lımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi

‘Yetkide İstikrar 10. Yıl Teşkilat Buluşması’ Gerçekleşti   
Memur-Sen Kütahya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Yetkide İs-

tikrar 10. Yıl Teşkilat Buluşması” iftar programında sendika üyeleri bir ara-
ya geldi. Kuran tilaveti ile başlayan İftar programının açılış konuşmasını 
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şube 
Başkanı Fatih Köse yaptı. Programa katılan Kütahya Şube Başkanımız Yücel 
Akgün, “Her zaman için her ortamda üzerimize düşeni yapmakla mükellef 
bir vizyonun taşıyıcısı durumundayız. Bu anlamda ülkemiz adına önemli iş-
ler yaptığımızı, milletin yanında durduğumuzu, millet için millet adına faa-
liyetlerde bulunan herkesin yanında bulunduğumuzu bütün platformlarda 
dile getirdik. Bu anlamda Memur-Sen’in değerini ve önemini artık bütün 
çalışanlarımız da 1 milyonu aşan üye sayımızla ortaya koymuş oldular” dedi.
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Sakarya Şubemiz Hemşireler Haftasını Kutladı  
Sakarya Şube Başkanımız Abdullah Sönmez ve beraberindeki heyet sağ-

lık çalışanlarımızı ziyaret ederek hemşireler haftasını kutladı. 

Ziyaretlerde konuşan Sakarya Şube Başkanımız Abdullah Sönmez, hem-
şirelik mesleğinin bilimsel bir disipline sahip olduğunu belirterek “Bu ne-
denle hemşireliğin yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanması doğru de-
ğildir. Hemşirelik Yönetmeliği ile görev tanımları ve mesleki sınırlılıkları net 
bir biçimde ortaya konulan hemşirelerimize, çalıştıkları kurumlarda mesleği 
ile örtüşmeyen görevler verilmemelidir. 14 yılda 3 kat artan sağlık hizme-
ti varken, istihdam 1 kat bile artmayan sağlık çalışanları yoğun iş yükünün 
altında tükenmiştir. Gerekli istihdamlar yapılarak, başta hemşireler olmak 
üzere sağlık çalışanlarının yükü azaltılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Çalışanlarımız Yalnız Değil  
Sivas’ta hasta yakını tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan diş he-

kimi Alkan Demirkan’a gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Sivas Şubemiz 
adına Şube Başkanımız Efe Zileli basın açıklaması yaptı.

Saldırı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Şube 
Başkanımız Efe Zileli, sağlık çalışanlarına şiddetin gün geçtikçe daha da 
büyüdüğünü belirtti. Efe Zileli, “Birkaç gün önce Sivas Ağız ve Dış Sağlığı 
Hastanemizde Diş hekimi arkadaşımız Alkan Demirkan'ı eşine bağırdığı 
gerekçesi ile sözlü şiddet ve tacizden sonra fiili olarak darp eden O.T adlı 
kişiyi yaptığı bu çirkin saldırıdan dolayı kınıyoruz. Burada bir kez daha 
sesleniyoruz. Sağlık çalışanlarımız yalnız değildir” dedi.

Trabzon Şubemiz 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi  
Trabzon Şube Başkanlığımızın 4. Olağan Genel Kurulu Genel Başkan Yardım-

cılarımız İdris Baykan ve Abdülaziz Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Seçim sonucunda mevcut Şube Başkanı İdris Aydın, 125 oy olarak yeniden 

Şube Başkanı seçildi.
Trabzon Şube Başkanımız İdris Aydın yaptığı teşekkür konuşmasında 2005 

yılında iş yeri temsilcisi olarak başladığı bu davada Trabzon’da yetkiyi almayı he-
deflediklerini ve bu hedefi 2016 yılında gerçekleştirdiklerini ifade ederek bun-
dan sonra daha güçlü bir şekilde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına hizmet 
edeceklerini belirtti. Trabzon Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu yapılan seçimler 
sonucunda şu isimlerden oluştu: Şube Başkanı İdris Aydın, Şube Başkan Yardım-
cıları: Zafer Çağlar, Çetin Köse, Mustafa Cebeci, Muhammet Ali Yılmaz, Kemal 
Karagüzel, Mustafa Bilgin.

Tunceli Şubemizin İl Divan Toplantısı Gerçekleşti  
Gene l Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcılarımız Himmet Ba-

yar ve Abdülaziz Aslan ile birlikte Tunceli Şubemizin gerçekleştirdiği ‘Sağlık Çalı-
şanları Buluşması’ programına ve İl Divan Toplantısına katıldı.

Toplantıda Tunceli Şube Başkanımız Özgür Kırmızıtaş da bir konuşma gerçek-
leştirdi. Yıpranma payı konusunu sağlık çalışanlarının uzun zamandır beklediği-
ni ifade eden Özgür Kırmızıtaş, gereken çalışmaların tamamlanarak personelin 
yüzünün güldürülmesi gerektiğini belirtti. Sağlık-Sen ailesini Tunceli’de en iyi 
şekilde temsil ettiklerini söyleyen Kırmızıtaş, sağlık ve sosyal hizmet çalışanla-
rının dertleriyle dertlendiklerini dile getirdi. Kırmızıtaş, “Desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen başta Genel Başkanımız Metin Memiş olmak üzere Genel Merkez 
Yönetimimize ve bizi yalnız bırakmayarak programımıza katılan herkese teşekkür 
ederim” dedi.

Tekirdağ Şubemiz Eğitim Programı Düzenledi 
Tekirdağ Şubemiz Edirne ve Kırklareli İllerinde görev yapan sağlıkçı-

ların da katıldığı 'İstismar ve İhmal veya Şüpheli Durumda Sağlık Çalışan-
larının Yaklaşımı' temalı eğitim programı düzenledi.

'İstismar ve İhmal veya Şüpheli Durumda Sağlık Çalışanlarının Yakla-
şımı' temalı eğitim programında konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi 
Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı, Uzm. Psk. 
Burcu kılıç, Uzm. Dr. Nicel Yıldız Silahlı ve Namık Kemal Üniversitesi Adli 
Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Naile Esra Saka katıldı. Eğitimin önemine vur-
gu yapan Tekirdağ Şube Başkanımız Hamza Öksüz, sağlık çalışanlarının 
yararlı eğitim programlarıyla bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

15 Temmuz’un 2. Yıl Dönümünde Cumhuriyet 
Meydanındaydık  

Samsun Şubemiz 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 
Samsun Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen kutlamalara katıldı.   

Meydana çadır kurarak demokrasi nöbetine her zaman devam ettiklerini 
söyleyen Şube Başkanımız İlhan Öksüz, 15 Temmuz’un bir dönüm noktası ol-
duğunu ve milletin hainlere karşı büyük bir zafer kanadığını ifade etti. Sam-
sun Şubemizin çadırını AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya, Samsun Valisi 
Osman Kaymak,  Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Sağlık 
Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, Ak Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, 
İlkadim Belediye Başkanı Erdoğan Tok Bey ve Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Turan Kaçır ziyaret etti.

SAKARYA

SİVAS

TRABZON

SAMSUN

TEKİRDAĞ

TUNCELİ



Çeyrek asra yaklaşan tarihimizde sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının büyük desteğiyle 
bugün ezberleri bozan bir sendika olduk ve 
çeyrek milyon üyeye ulaştık. Elde edilmez de-
nilen kazanımlarla 23’üncü yılımızda 249 bin 
üyemizle Türkiye’nin en büyük sendikasından 
biri haline geldik.

Hak mücadelesinde, Hakk yoldan ayrılma-
dan sürdürdüğümüz bu kutlu yolculuğumuz-
da en büyük güç ve desteği başta teşkilatımız 
olmak üzere bütün sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarından alıyoruz. Büyük sevdaların ve 
ideallerin yolu uzun, meşakkatli ve çileli olur. 
Bir avuç inanmış insanın yüreklerinde büyü-
tüp taşıyarak başlattıkları bu tertemiz dava-
mız, bugün salonlara ve meydanlara sığma-
yan büyük Sağlık-Sen ailesinin omuzlarında 
yükselmeye devam ediyor.

Türkiye’de sendikal mücadelenin sadece 
ücretten ve kazanımdan ibaret olmadığını 
gösterdik. Medeniyet değerlerimize sahip çı-
manın, örgütlenmenin ve çözüm odaklı sen-
dikacılığın önünü açtık. Bugünkü başarımızın 
en büyük mimarları sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarıdır. 23 yıldır Sağlık-Sen’in neferleri 
olan biz sağlık ve sosyal hizmet çalışanları her 
zaman göreve hazır ve sorumluluk bilinciyle 
hareket ettik. Sağlık-Sen’in büyük mücade-
le vererek elde ettiği her kazanımın altında 
fedakâr sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının 
imzası vardır.  

Sağlık-Sen, Hak yolunda Hakk’tan ve üye-
lerinden aldığı güçle haksızlıklara karşı yürü-
tülen mücadele demektir.

Sağlık-Sen, karanlığa karşı yakılan bir 
mum, tutulan bir fener demektir.

Sağlık-Sen bir sevda demektir.

Sağlık-Sen büyük bir aile demektir.

Bu ailenin kurulması, büyümesi ve bu-
günlere gelmesine kadar emeği geçen sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarına, bütün genel 
başkanlarımıza, genel merkez yöneticilerimi-

ze, şube başkan ve yardımcılarına, temsilcile-
rimize ve üyelerimize gönülden şükranlarımı-
zı sunuyoruz.

REFORM KAZANIMLARLA EZBERLERİ 
BOZDUK

12 Eylül 2010 referandumuyla anayasal 
hakka dönüşen toplu sözleşme hakkını söke 
söke aldık. Sağlık-Sen'in hizmet sendikacılığı 
farkının en önemli kazanımlarından olan ek 
ödemede aylık mahsuplaşmanın 2010 yılı 
sonu itibariyle yasalaşması için kararlı bir 
mücadele ortaya koyarak, Torba Yasa ile 209 
Sayılı Döner Sermaye Kanununda aylık mah-
suplaşmanın yer almasını sağlandık. Aylık 
mahsuplaşma hakkının yürürlüğe girmesiyle 
birlikte Sağlık çalışanları Ocak 2011 zamları 
da hesaba katıldığında her ay en az 420 TL 
ek ödemeyi garanti gelir olarak almaya hak 
kazandı. 4B pozisyonunda çalışan sözleşmeli 
personelin kadroya alınmasını sağladık. Vekil 
ebe ve hemşirelerimize 2012 yılında kadro 
elde ettik. Döner sermaye sisteminde yaşa-
nan sorunları azalttık. Toplu sözleşme kaza-
nımlarımızdan olan yemek parasının hayata 
geçmesini sağladık. Üst öğrenim sayılmayan 
ön lisans bölümlerini YÖK’ün üst öğrenim 
saydığı bölümlerle ilgili güncelleme yapma-
sıyla birlikte ile çözüme kavuşturduk. Sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanları için hayatı öne-
me sahip olan Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği sorununu çözdük.

2015 yılında elde ettiğimiz lisans tamam-
lama ise bu gün farklı bir anlam kazanmak 
üzere; toplu sözleşmede görüştüğümüz 3600 
ek gösterge AK Parti seçim beyannamesinde 
yer aldı. Buna göre lisans mezunu sağlık çalı-
şanları emekli maaşlarına 450 liralık bir artış, 
emekli ikramiyelerinde ise 17 bin liralık bir 
artış gerçekleşecek.

TERÖRÜN DİLİNİ KUŞANANLARA İNAT 
VATAN DEDİK

Terörü destekleyenlere inat sağlık ve sos-
yal hizmet çalışanları olarak hep devletimiz 

ve milletimiz dedik, demeye de devam ede-
ceğiz;

Çukur kazanlara karşı korkusuz Mehmet-
çiğin,

15 Temmuz’da üzerimize mermiler yağar-
ken kahraman gazilerimizin,

El Bab ve Afrin’de sınır ötesinde destan 
yazan askerlerimizin yanında olduk ve yara-
larını sardık. Vatanımız, milletimiz ve devleti-
miz var olsun, bayrağımız dalgalansın, ezanı-
mız dinmesin diye eşimizden, dostumuzdan, 
evladımızdan helallik alarak cephelere koş-
tuk.

Bizzat ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından ‘Umudun adı’ olarak tanımla-
nan bu kutsal mesleğin hizmetkârları olarak 
daha iyi çalışma şartlarını hak ediyoruz.

Sözü verilen ama devamlı geciktirilen ve 
engellenen yıpranma payının sorumlusu bü-
rokratlara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Sorumluluk almaktan çekinen, 
imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri 
süratle yürütmekte, yeni projeler üretmek-
te yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu 
makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı 
yok, versin istifasını çeksin gitsin” sözleriyle 
cevap vermek istiyoruz. Yıpranma payının 
tüm sağlık çalışanlarına verilmesini engelle-
yen, geciktiren bürokratlara sesleniyoruz: Ve-
rin istifanızı gidin, sağlık çalışanlarının hakkı 
olan yıpranma payının önünde set olmaktan 
beri durun.  

Döner sermaye sisteminde yaşanan ada-
letsizliğe ise bir an önce son verilmeli, çalışan 
barışını sağlayan ve daha adaletli bir döner 
sermaye sistemi için çalışanların mutlu ol-
madığı performans sistemi yeniden düzen-
lenmeli. Sağlık bakanımız Ahmet Demircan 
göreve başladığı zaman katıldığı ilk prog-
ram olan Sağlık-Sen 3. Halk Sağlığı Günleri 
Sempozyumu’nda belirttiği gibi sağlık çalı-
şanlarının memnuniyeti artırılmalı ve daha 
iyi çalışma şartları oluşturulmalıdır.


