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GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Baş-
kan Yardımcımız Abdülaziz Aslan, terörle mü-
cadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Şırnak’ın 
Cizre ve Mardin’in Nusaybin ilçesiyle 

Mardin’de görev 
yapan sağlık çalı-
şanlarını ziyaret 
ederek, sorunları-
nı dinledi. 

GENEL BAŞKANIMIZ, 
CİZRE VE NUSAYBİN’DE 
SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA 
BİR ARAYA GELDİ
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İdris BAYKAN
Genel Başkan Yardımcısı

(Basın ve İletişim)

Sırtı Cübbeli(!) Beyni Hibeliler
Birçoğumuzun malumu “Deli Deli Küpeli” isimli Kemal 

SUNAL filminden ufak bir kesitle yazımıza başlamak istiyorum. 
Filmde, tefeciler, toptancılar,  karaborsacılar halkı sömürüyorlar. 
Sonra bir kişi çıkıp toptancının haksızlık yapmasına itiraz ediyor. 
Toptancı bu durumla başa çıkamayınca dağdaki eşkıyadan(gizli 
ortağından) yardım istiyor ve haksızlığa itiraz eden vatandaşa bir 
yığın sopa vurduruyor. Daha kötüsü kendisi dağda yaşamakta 
olan asıl eşkıya hakkını arayan masum şahsa: “Efendi bir esnafa 
nasıl dil uzatırsın, eşkıya mısın?” diye soruyor ve halkı korkutu-
yor.  Aslında dağdaki eşkıya ile milletin arasındaki tefeci, toptan-
cı, karaborsacı,…  ortak çalışıyor. Bu filmi birçoğumuz defalarca 
izlemişizdir. 

Ülkemizin şu anki durumu buna benzemiyor mu? Eşkıya eş-
kıyalığını sadece dağda durarak yapabilir mi? Halkın arasındaki 
(görünmeyen eşkıya) sıkışınca dağdaki ortağından yardım alıyor 
o da halkın arasında görünüp halkı sömürenden payını fazlasıyla 
alıyor. İşler yolunda gitmezse veya ezilenler senaryoyu farkedip 
beraber hareket ederse beyni üniformalılar(!), cübbeliler(!) devre-
ye sokuluyor yetmedi cana kast… Bu sizlere bir şeyler anımsatı-
yor değil mi?

Siyaset kurumları ve bütün kurumlarımız yıllarca cübbeli(!), 
üniformalı(!) , stk vb isim altında beyinleri üniformalılar tarafın-
dan vesayet altına alınmıştır. (Bugünlerde bu hastalıkları hortla-
yanlara beraber şahid oluyoruz.) Bu vesayet zinciri sayenizde bir 
bir kırılacaktır bundan zerre şüpheniz olmasın

Birbiri ardına uygulanan terör eylemlerinin hedefi ülkemizin 
birlik beraberliğini bozmaktır. Dahası gerek ülkemiz gerekse dün-
ya üzerindeki bir avuç azınlığın dünyanın nimetlerini orantısız bir 
şekilde kullanıyor olmasının sonu gelmek üzeredir. Yani bir avuç 
azınlık bu kadar fazla nimeti kullanıp heba ederken pastada hakkı 
olan çoğunluk artık payını istemektedir. Yani adil paylaşım bir 
avuç azınlığın işine gelmiyor. Bunca kıyametin esbabı bu. 

Bizler sendikacılığı sağ, sol, bölge, şucu bucu  gibi sığ me-
todlarla yapmıyoruz. Bizcesini yani Müslümancasını yapıyoruz. 
Gayretimiz budur. Emek ekmek mücadelemizin etkili ve verimli 
olabilmesinin kadim medeniyet değerlerimize sahip çıkmakla ve 
milletimizin iradesine saygı duymakla olacağına inanıyoruz. En 
temel insan haklarının yok sayıldığı, insanların görüşüne göre 
tasnif  edildiği hattâ risk görüldüğü (gösterilmeye çalışıldığı) şer 
düzenle mücadele ediyoruz. 

İnsanımızı ve kadim medeniyetimizi merkeze alarak yol al-
maya çalışıyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşmakta bariyerleri 
kırmakta kararlıyız. Bunu da sizlerden aldığımız güçle yapıyoruz, 
yapacağız.

Hedefimiz sadece ülkemizde değil bütün dünya üzerindeki 
zulüm ve vahşet sistemini hak, adalet, ve kardeşlik iklimine dö-
nüştürmektir.

Daha adil, daha yaşanılabilir bir dünyanın başaktörü ülke-
mizi ve milletimizi görüyoruz. Adaletin düşmanınız dahi hakkı 
olduğu bilinciyle (geçmişimizde örnekleri çok) Yeniden Büyük ve 
Güçlü Türkiye hedefine hep beraber yürüyoruz.  Bu anlamda 
ceddimiz her kesimin yarasına merhem olmuş, asırlarca adalet 
ve merhametle hüküm sürmüştür. İnsana, insan onuruna, ada-
lete, iyiye ve güzel olan her şeye savaş açanların korkulu rüyası 
olmuştur. 

Üyelerimizi önceleyip önemseyerek,  adaletin düşmanın dahi 
olduğu hakkı prensibiyle hareket edip mağdur olan her kesime 
destek olmaya çalışıyoruz. 

Selâm; adaleti savunan ve Hakkı tutup kaldırma gayretinde 
olanlar üzerine olsun.
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SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİ
GMK Bulvarı Özveren Sok. No:23 

Demirtepe/ANKARA
Tel: 0 312  444 1995

Faks: 0 312 230 83 65 
GSM: 0 506 397 92 92

Sendikamız ve ÇASGEM 
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merke-
zi) arasında üyelerimize özel 
anlaşma yapıldı.

Yapılan anlaşmaya göre 
sendikamız üyeleri ve birin-
ci derece yakınları ÇASGEM 
misafirhanesinde 15 TL kar-
şılığı konaklayabilecekler.

ÇASGEM Misafirhane-
si’nde konaklayacak üyele-
rimiz bağlı bulundukları ilin 
Sağlık-Sen Şube Başkanlığı 
ile irtibata geçebilirler.

TEŞKİLATIMIZA VE 
ÜYELERİMİZE 

HAYIRLI OLSUN…

sagliksen sagliksen SagliksenGenelMerkezisagliksen
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Geleceğimizin 
Teminatı 

Şefkat 
Kahramanları

1 Kasım seçimleri ile yeni bir döne-
me adım attık. Milletimiz iradesiyle adil 
bir temsil tablosunu TBMM’ye yansıta-
rak, siyasal belirsizliğe son verdi. Şimdi 
ise millet olarak önümüzde duran devasa 
sorunlar karşısında siyaset kurumunun in-
san merkezli sağduyusuna ve çözüm gü-
cüne ihtiyacımız var.

İnsanımızın refahını ve ülkemizin 
geleceğini tehdit eden köklü sorunlarımız 
bulunuyor. Küresel gelişmelerden de et-
kilenerek kabuk değiştiren terör bunların 
başında geliyor. İç ve dış odakların güdü-
münde; birliğimizi, dirliğimizi, ekonomik 
ve sosyal kalkınma hedeflerimizi sabote 
etmeye, Türkiye’yi geri bırakmaya çalışan 
terörü yenmek durumundayız.

Cizre ve Nusaybin’e yaptığımız ziya-
retlerde birkez daha teyit ettiğimiz tablo 
şuydu: 

Terör örgütü bölge insanımızın kamu 
hizmetlerinden yararlanmasını engelleye-
rek hayatına kast ediyor. Kendi insanına 
ihanet eden, tehdit eden, hayatına kast 
eden, masum bebekleri, çocukları kat-
leden terör örgütü ve siyasi uzantıları er 
veya geç kazdıkları hendeklerde boğula-
cak. Bölge insanı terör örgütünün baskı 
ve tehditlerinden kurtulmak istiyor. Mille-
timizin bütünü gibi bölge halkı da sağlıklı, 
huzurlu bir gelecek arzu ediyor. İnşallah 
devletimizin gücü, milletimizin iradesiyle 
bu sorunların üstesinden geleceğiz. 

Cizre ve Nusaybin’de bir taraftan so-
kakları terörden arındırmak için mücade-
le eden güvenlik güçlerimizdeki sarsılmaz 
iradeyi, diğer tarafta canı pahasına bölge 
insanına şifa dağıtmaya devam eden sağ-
lık çalışanlarımızı görünce, kardeşlik ve 
huzur ikliminin hakim olacağı günlerinin 
yakın olduğuna daha da inandım. 

Meslektaşlarımızı ziyaret ettiğimde, 
nasıl onurlu bir mesleğin sahipleri olduğu-
muzu bir kez daha hatırladım. Gerçekten, 
eşsiz bir fedakarlık ve sorumluluk örneği. 
Orada gönlümden akan duygularımı, bu 
satırlardan bütün sağlık ailesine ve ülke 
kamuoyuna da paylaşmak istiyorum.

En zor şartlarda, canını hiçe saya-
rak sağlık hizmeti sunan fedakar sağlık 
çalışanlarımızın mesleğine olan bağlılığı, 
insan hayatına verdiği değer, milletimiz 
için büyük gurur vesilesi olmalıdır. Sağlık 
çalışanları sadece terör bölgesinde değil, 
Türkiye’nin dört bir yanında hayata ada-
dıkları hizmetleriyle tertemiz bir vicdanın 
temsilcileri olarak milletimizin umudunu 
ve geleceğini aydınlatmaktadırlar.

Cizre, Nusaybin ve Mardin ziyaretle-
rimizde kardeşlerimde, meslektaşlarımda 
gördüğüm bu vakar ve diğergamlık her 
türlü takdirin üzerindedir. Hiçbir kamu 
hizmetinin verilemediği şartlarda sağlık 
çalışanlarımız görevinin başında. Görev-
lendirme ile Cizre’ye gelen ve haftalardır 
çocuklarının ve eşlerinin yüzlerini göre-
meyen meslektaşlarımız var. Bazıları aile-
lerine Cizre’de çalıştıklarını söylemiyorlar. 
Onca olumsuzluğa rağmen görevlerini 
büyük bir aşkla sürdürmeye devam edi-
yorlar.  UMKE’de çalışmak için kendi rı-
zasıyla bölgeye gelen sağlık çalışanlarımız 
da görev sürelerinin bitmesine rağmen bu 
süreyi uzatmak istediklerini belirtiyor.

Unutmamalıyız ki, sadece terör böl-
gesinde değil yurdun her köşesinde sağlık 
çalışanlarımızın sergilediği bu yüksek ruh, 
devletimizin ve milletimizin bekasının 
teminatıdır. Hak ettikleri saygıyı, hak et-
tikleri güvenli koşulları tesis etmek devle-
timizin üzerine düşen öncelikli bir sorum-
luluktur.

Devletin şefkat elini temsil eden sağ-
lık çalışanlarımız, bu sorumluluklarını na-
sıl layıkıyla yerine getirmek için her türlü 
zorluğa ve fedakarlığa katlanıyorsa, devle-
timiz de vefasını ve hakkaniyet duygusunu 
ortaya koymalı, sağlık çalışanlarının sağlı-
ğını, güvenlik ve huzurunu temin edecek 
tedbirleri ertelemeden hayata geçirmeli-
dir. 

1 Kasım seçimlerinin ardından 
TBMM’ye seçilen milletvekillerine de  bir 
mektup göndererek aynı çağrıyı yaptım. 

Mektup’ta, sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarımızı tehdit eden  fiziksel, psi-
kososyal ve ekonomik tabanlı sorunların 
çözümü ve mesleki tükenmişliği rehabilite 
edecek tedbirlerin, yeni dönemin öncelik-
leri arasında yer alması gerektiğine değin-
dim. Toplumun en zor kesimlerine hizmet 
sunan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları-
mızı; iş yükü, iş sağlığı ve güvenliği, mes-
leki eğitim ve motivasyon gibi başlıklarda 
koruyan ve güçlendiren politikalar geliş-
tirilmesi gerektiğini, özellikle hizmetlerin 
kalite ve sürdürülebilirliğini temin edecek 
düzeyde istihdam sağlanmasının hayati 
önemi bulunduğunu belirttim.

Bütün bu başlıklarda ciddi mücadele-
ler vererek, önemli kazanımlar elde eden 
bir Sendika olarak, yeni dönemde sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarımızın ertelene-
mez taleplerini, siyasetin önceliği haline 
getirmek için bütün gücümüzle çalışaca-
ğız.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın 
başta fedakar sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanlarımız olmak üzere ülkemize ve insan-
lığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın ve Sağlık-Sen Genel Başka-
nımız Metin Memiş, Sağlık-Sen 
Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerimizle birlikte Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu ziya-
ret etti.

 Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’na kabinede yeniden gö-
rev almasından dolayı hayırlı olsun di-
leklerini ileten Genel Başkanımız Metin 
Memiş, sağlık çalışanlarının hali hazırda 
bekleyen sorunlarına ilişkin de Bakan 
Müezzinoğlu’na bir sunum yaptı.

 Sağlık çalışanlarının uzun zaman-
dır beklediği yıpranma payı konusunda 
geçtiğimiz haftalarda oluşturulan bir ku-
rulun çalışmalara başladığını kaydeden 
Memiş, konunun kısa sürede sonuçlan-
dırılmasını istedi.

İŞ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ, 
ÇALIŞANLARA DAHA RAHAT BİR 
ORTAM SAĞLANMALI

İstihdam açığı sorununa dikkat çeken 
Memiş, bununla birlikte doğan iş yükü-
nün hafifletilmesi ve çalışanların daha 
rahat bir ortam sağlanması adına, 2016 
yılında yapılacak olan alımların buna 
göre planlanıp, iş yükünün hafifletilmesi 

hedefiyle çözülmesi gerektiğini vurgula-
dı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EK ÖDEMEYE 
MAHKÛM EDİLMESİN

Döner sermaye konusunda yaşanan 
problemlerin bir an önce çözülmesi ge-
rektiğini belirten Memiş, hastanelerin 
borç yükünün artması sebebiyle çalışan-
ların sabit ek ödemeye mahkum edilme-
ye başlandığını, global bütçe uygulama 
görülmeleriyle bu sorunun çözülmesini 
istedi.

Genel Başkanımız Memiş ayrıca li-
sans tamamlamada yaşanan sorunların 
ve yaşanan intibak sorunlarının da bir an 
önce giderilmesini istedi.

NAKDİ YEMEK YARDIMI ALAMAYAN 
112 ÇALIŞANLARININ SORUNLARI 
ÇÖZÜLMELİ

Toplu Sözleşme kazanımlarımız ara-
sında yer alan, yemek hizmetinden ya-
rarlanamayan 112 Çalışanlarına nakdi 

yemek yardımı yapılmasının 
önündeki yönetmelik engeli-
nin kaldırılmasını isteyen Ge-
nel Başkanımız, bu sorunun 
bir an önce çözülmesini ge-
rektiğini vurguladı.

Mesleki Mali Sorumluluk 
Sigortası uygulamasında yaşanan bir sı-
kıntıya dikkat çeken Genel Başkanımız 
Memiş, Mesleki Mali Sorumluluk Sigor-
tası kapsamında yaklaşık 110 Milyon TL 
prim ödenmesine karşın, sigorta şirket-
lerinin 8 Milyon TL tazminat ödediğini, 
bu sebeple de teminat lerine dokunul-
madan ödenecek sigorta primlerinin 
düşürülmesini istedi. Ek Ödemelerin 
Emekliliğe Yansıtılması konusunun da bir 
an önce hayat geçerek sağlık çalışanları-
nın emeklilikte yaşadıkları mağduriyetin 
giderilmesini isteyen Genel Başkanımız, 
yıpranma payının da 2016 yılında mutla-
ka yasalaşması gerektiğini istedi.

 SÖZLEŞMELİLER KADROYA ALINMALI

Genel Başkanımız Metin Memiş, uzun 
zamandır dile getirdikleri başta vekil ebe 
hemşireler olmak üzere, Kamu Dışı Aile 
Sağlığı Çalışanları ile diğer sözleşmeli 
çalışanların kadroya alınması talebini de 
tekrarladı.

SENDİKAMIZDAN 
SAĞLIK BAKANI MÜEZZİNOĞLU’NA 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ve Sağlık-Sen Genel Başkanımız Metin 
Memiş, Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerimizle birlikte Sağlık Bakanı 
Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan Genel Başkanımız 
Metin Memiş, aile hekimleri için en çok 
mücadele eden ve sorunların çözümü 
için çalışan sendikanın Sağlık-Sen oldu-
ğunu söyledi. Aile hekimliği yasasının 
çıktığı dönemde ve sonrasında sorunla-
rın çözümü için her platformda gerekli 
girişimleri yaptıklarını hatırlatan Genel 
Başkanımız Memiş, “Aile hekimliği ve 
sistemini, aile hekimlerimiz, aile sağlığı 
merkezi çalışanlarımızın yanı sıra bü-
rokrasiden ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinin katıldığı çalıştayda ele al-
dık. Çıkan sonuç bildirgelerini, sorunun 
çözümü için ilgili kurumlara teslim ettik. 
TBMM’de tam gün yasası ve aile hekim-
liğinin ele alındığı komisyon çalışmala-
rında oraya davet edilenler içinde, aile 
hekimlerinin nöbet tutmaması konu-
sunda cümle kuran ve bunu dile getiren 
tek sendika biz olduk. Aile hekimlerine 

nöbet uygulamasının getirilmesinden 
sonra, sürekli olarak nöbete katılmama 
eylem kararı aldık” şeklinde konuştu.

2016 yılını, aile hekimlerinin sorun-
larının çözülmesi yılı olarak gördüklerini 
söyleyen Genel Başkanımız Memiş, aile 
hekimliğinin, sistemin ruhuna uygun şe-
kilde, aile hekimlerinin de dahil olduğu 
bir çalışmayla yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini ifade etti. Diğer sivil toplum 
örgütleri ve sendikaların, aile hekimleri-
ne duymak istedikleri güzel sözleri söyle-
diklerini ancak, bu sözler için bir çalışma 
yapmadığını belirten Genel Başkanımız, 
en etkin mücadeleyi Sağlık-Sen’in yürüt-
tüğünü ifade etti.

Ziyarette, sendikamız tarafından aile 
hekimliği sorunlarının tespiti ve çözüm 
önerilerine yönelik yapılan iki çalıştay ra-
porunun yanı sıra Aile Hekimliği Raporu 

da AHEF heyetine sunan Genel Başkanı-
mız, sadece eleştirmediğimizi, sorunun 
nasıl çözüleceğini bilimsel çalışmalarla 
da ortaya koyarak çözüm odaklı sendika-
cılık yaptığımızı belirtti.

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz 
Erden ise konuşmasında, Sağlık-Sen’in 
çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söy-
ledi. Sorunların belirlenmesi ve çözüm 
önerilerinin oluşturulması için yapılan 
çalışmaların önemli olduğunu söyleyen 
Erden, kendi amaçlarının da aile hekim-
liği sisteminin sorunlardan arındırılması 
ve kendi görüşlerinin de alınarak yeni-
den düzenlenmesi olduğunu ifade etti.

Ziyarette Genel Başkan Yardımcımız 
Mustafa Örnek’in yanı sıra, AHEF Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Dr. Fevzi Turgut ve Dr. 
Hacı Yusuf Eryazgan da hazır bulundu.

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNE 
GEÇİLMESİ İÇİN KANUNLAR 
KARARLILIKLA UYGULANMALI

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çıka-
rılan, ‘Sağlık çalışanına şiddet uygulayan-
ların tutuklu yargılanması’ konusundaki 
kanunun kararlılıkla uygulanmasını iste-
yen Genel Başkanımız Metin Memiş bu 
konuda Adalet Bakanlığı ile de görüşül-
mesini istedi.

 Genel Başkanımız Metin Memiş, İş 
Sağlığı ve güvenliği hususunda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mutaba-
kata vardığımız, ‘Sağlık İdarecileri, Sağlık-
Sen temsilci ve şube yönetimlerine yö-

nelik, İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Mobbing 
konusunda eğitim işbirliği yapılması’ 
anlaşmamızın bir an önce hayata geçiril-
mesini istedi.

 Aile hekimliği sisteminin nöbet uy-
gulamaları dahil, sistemin ruhuna uy-
gun olarak yeniden düzenlenmesini de 
isteyen Genel Başkanımız, ‘Çok Paydaşlı 
Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Prog-
ramı’ kapsamında, sağlık politikalarının 
belirlenmesi ve uygulanmasında hizmet 
kolunda yetkili sendika olarak yer alma-
mız gerektiğini ifade etti. 

 Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzi-
noğlu da konuşmasında, yaşanan so-

runları bildiklerini, çözümü için çalışa-
caklarını söyledi. Sağlık politikalarının 
belirlenmesi ve sağlık hizmetinin sunul-
masında sosyal paydaşların görüşlerinin 
kendileri için de önemli olduğunu belir-
ten Bakan Müezzinoğlu, karşılıklı yapıla-
cak işbirliğinin sorunların çözümüne su-
nacağı katkıya olan inancını dile getirdi.

 Genel Başkanımız Metin Memiş’e 
ziyaretinde, Genel Başkan Vekili Semih 
Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları Ke-
mal Çırak, Himmet Bayar, İdris Baykan, 
Mustafa Örnek ve Abdülaziz Aslan ile 
Genel Sekreterimiz Fatih Seyran da hazır 
bulundu.

AİLE HEKİMLERİ İÇİN 
EN ÇOK SAĞLIK-SEN 
MÜCADELE ETTİ
Aile Hekimleri Dernekleri Fede-
rasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu 
Üyeleri Dr. Yavuz Erden, Dr. Fevzi 
Turgut ve Dr. Hacı Yusuf Eryazgan 
sendikamızı ziyaret ederek, Genel 
Başkanımız Metin Memiş ve yöne-
tim kurulu üyelerimizle görüştü.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
MEMUR-SEN YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
gerçekleştirilen kabulde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile görüştü. Kabulde gün-
deme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Kabulde; Memur-Sen Genel Başkan 
Vekili Metin Memiş, Memur-Sen Genel 

Başkan Yardımcıları; Günay Kaya, Meh-
met Bayraktutar, Mehmet Emin Esen Hacı 
Bayram Tonbul ve Levent Uslu da hazır 
bulundu.

Sağlık-Sen tarafından açı-
lan dava sonucu, nöbetinde 
acile hizmet veren laboranta, 
nöbet ücretinin yüzde 50 ar-
tırımlı ödenmesine karar ve-
rildi.

Olay, Balıkesir’de yaşandı. 
Sağlık-Sen üyesi Uğur Rako-
vet, nöbet tuttuğu saatlerde 
sürekli acil servise hizmet 
verdiğini, bu sebeple de nö-
bet ücretinin % 50 artırımlı 
ödenmesini talep etti. Bu is-
teğin Balıkesir Kamu Hastane-
leri Birliği Genel Sekreterliği 
tarafından kabul edilmemesi 
ve başvurunun reddedilme-
si üzerine, Sağlık-Sen olayı 
yargıya taşıdı. Balıkesir İdare 

Mahkemesi, davacının nöbet-
lerinde (17:00 -08:00 saatleri 
arası) acil servise hizmet ver-
diğinin anlaşıldığından, acil 
servise hizmet verdiği süreler 
kadar % 50 oranında artırımlı 
nöbet ücretinden faydalandı-
rılması gerektiğine karar ver-
di. İdare Mahkemesi ayrıca, 
talebin reddine ilişkin işlemde 
de hukuka uyarlık bulunmadı-
ğına hükmetti.

Türkiye Kamu Hastanele-
ri Kurumu’nun itiraz etmesi 
üzerine başvurduğu Bursa 
Bölge İdare Mahkemesi de 
İdare Mahkemesi’nin kararını 
usul ve hukuka uygun bularak 
onadı.

NÖBETTE ACİLE HİZMET VEREN LABORANT, NÖBET ÜCRETİNİ 
YÜZDE 50 ARTIRIMLI ALACAK
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Değişim ve Gelişim Liderliği
Memur-Sen'in kurucusu Merhum Mehmet Akif  

İNAN sendikal mücadeleyi Türkiye'nin geleceğini 
yeniden inşa edecek "Erdemliler Hareketi" olarak 
tanımlamış olması onun 'ufka' bakan çok büyük bir 
önder olduğunun göstergesidir.

Bu ülkenin petrol ve doğalgazdan daha çok 
Türkiye'yi şaha kaldıracak nitelikli yetişmiş idealist 
insanlara ihtiyacı var.

Mehmet Akif  İnan'dan bu misyonu devralan 
bizler o liderin gölgesine sığınıp kalmak yerine hem 
kendimizi, hem de değişim ve gelişimi sürekli kılacak 
liderleri yetiştirmede gerekli organize yapıyı inşa et-
meliyiz.

Böylece erdemli insanlardan oluşan kadro hare-
keti toplumsal iyiliğin, toplumsal gelişmenin, refahın 
ve ekonomik kalkınmanın itici gücü, katalizör görevi-
ni yerine getirmiş olur.

Necip Fazıl'ın teşkilatımızı ve teşkilatın omuzla-
rındaki yükün büyüklüğünü ifade eden şu dizeleri çok 
anlamlıdır.

 Sen bir devsin, yükün ağırdır senin

Kalk ayağa , dimdik doğrul ve sevin!

Ancak ülkenin bürokraside ve akademik cami-
ada yöneten ve üreten insan yetiştirecek bir plan ve 
programının olmaması Türkiye'nin en temel sorunu-
dur.

Dünya’ya 600 yıl hükmetmiş olan Osmanlı 
İmparatorluğu'nun Enderun gibi üst düzey yönetici 
yetiştiren bir sistemi olmasına rağmen moderniteyi 
esas almış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin üst düzey 
yönetici yetiştirecek bir sisteminin olmaması ülke ve 
millet adına büyük bir eksikliktir.

Hali hazırda her düzeyde yönetici atanmasında-
ki tek tercih nedeni iyi insan olmasıdır ki bu yeterli bir 
referans değildir.

Planlama, Örgütleme, yön verme, koordinasyo-
nu sağlama, karar verme, motivasyon ve yenilik yap-
ma konularındaki yetkinlik yönetici olarak atanacak 
kişilerde kazanılmış özellikler olmalıdır.

Aynı şekilde kamu otoritesine karşı, toplumun 
duygu, düşünce, istek ve arzularına rehberlik yap-
makta olan STK'ların yapı ve stratejilerini değişen 
dünya ile uyumlu halde getirmesi gerekir.

STK'ların ortaya koymuş oldukları önerilerin 
süreç içerisinde değerlendirildiği itibar karneleri ol-
malıdır.

Dün söylediklerinden dolayı almış olduğu karne 
notu bugün söylediklerinin ne derece dikkate alınaca-
ğı ile ilgili önemli bir gösterge olmalıdır.

Devletin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ka-
binenin ve bürokrasinin ülke meselelerine popülist 
yaklaşmaması gerektiği gibi STK'ların da meselelere 
popülist yaklaşmaması gerekmektedir.

Gelecek günlerin ülkemize, milletimize, çalışan-
larımıza refah, huzur, sosyal ve ekonomik kalkınmışlık 
getirmesi temennisi ile bir sonraki yazıda buluşmak 
dileği ile mutlu yıllar...
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Semih DURMUŞ
Genel Başkan Vekili

Toplu sözleşme taleplerimizden olan 
yıpranma payı konusunda oluşturulan 
kurul çalışmalarına başladı. 

Sağlık -Sen'in sağlık çalışanları için 
mücadelesini etkin şekilde sürdürdüğü 
Yıpranma Payı talebi, toplu sözleşme 
metnine 2016 yılında çalışmaların ta-
mamlanması şeklinde kayıt altına alın-
mıştı. Bugün Genel Başkanımız Metin 
Memis'in de katıldığı ilk toplantı ile bilim-
sel çalışmalara başlandı.

İlk toplantıda, kamudaki yıpranma 
payına tabi olacak kadroların belirlen-

mesi için Hacettepe Üniversitesi’nden 
konunun uzmanı akademisyenlerin de 
bulunduğu bu komisyonlara ilgili bakan-
lıklardan temsilcilerin katılarak çalışma 
yapılması kararlaştırıldı. Sağlık-Sen ola-
rak başka üniversitelerden de alanında 
uzman akademisyenlerinde ismini ve-
rerek komisyonda yer alması önerisinde 
bulunduk. 

Yıpranma payını talep eden ve toplu 
sözleşme mutabakat metnine girmesini 
sağlayan Sağlık-Sen olarak, bütün sağlık 
çalışanlarının yıpranma payı alması için 
mücadele edeceğiz.

YIPRANMA PAYI İÇİN 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hekimlerin tıbbi uygulamalar esna-
sında yaşadıkları çeşitli mesleki hatalar 
nedeniyle haklarında açılan tazminat 
davalarında karşılaştıkları yüksek tutar-
daki mali riskleri için 2010 yılında Mali 
Sorumluluk Sigortası getirilmişti.

Son dönemde hekimler aleyhine 
açılan davalarda tazminat bedelleri 
Mali Sorumluluk Sigortası teminat be-
dellerinin üzerine çıkmaktaydı. Yetkili 
sendika olarak teminat bedellerinin 
yükseltilmesi taleplerimiz arasındaydı.

Bugün itibariyle Mali Sorumluluk 
Sigortası’na ilişkin yeni düzenlemeler 
yapılarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

28 Ekim 2015 tarihli  Resmi Gazete-
de yayınlanan tebliğe göre, vaka başı-
na olan 400.000 TL üst tazminat limiti, 
özellikle riski yüksek cerrahi branşlarda 
600.000 TL ve 800.000 TL’ye çıkarıl-
dı. Böylelikle hekimlerin 400.000 TL’yi 
aşan tazminat ödemelerinde limitleri 
%50 ve %100 arttırılarak, mesleki mali 
sorumluluk sigorta güvencelerinin ko-
ruma düzeyi yükseltildi. 

Ayrıca, yıllık limit olan 1.800.000 TL 
de aynı şekilde üst limit olarak uygu-
lanmaya devam edecek. Düzenlemede 
ödenmekte olan primlerde herhangi 
bir artış söz konusu değildir.

HEKİMLERİN MALİ 
SORUMLULUK 

SİGORTASI TAZMİNAT 
LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
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Terörle Mücadele Kararlılıkla Sürmeli
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Kemal ÇIRAK
Genel Başkan Yardımcısı

(Teşkilatlanma)

Ülke olarak çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Yıl-
larca bu milletin kaynaklarını sömüren, can ve mal 
kaybına yol açan, ocaklar söndüren terörle mücadele-
de önemli bir sürece girilmiş durumda. Bölücü terör 
örgütü mensupları şehir şehir, mahalle mahalle, ev ev 
bulundukları yerlerden çıkartılıyor.

 Taşeron bir örgüt olan PKK, yıllarca milletimize 
çok çektirdi. Kamu görevlilerinin bölgede görev yap-
maması için uğraştı, çok sayıda kamu görevlisini kat-
letti. Ambulansları yaktı, sağlık çalışanı arkadaşlarımı 
kaçırdı. Bölgeye yatırım gelmemesi ve bölge halkının 
yoksul kalarak kendisinin kullanabileceği ekonomik 
seviyede olması için, yatırım yapan özel sektör ve ka-
munun araçlarına zarar verdi, çalışanlarını yıldırmaya 
çalıştı. Yıllarca bütçemizin aslan payı savunma sana-
yine gitti.

 Bebek katili olan terör örgütü, Diyarbakır’ın Çınar 
ilçesinde yine bebekleri katletti. Geçmişte ne ise, bugün 
de aynı olduğunu bir kez daha gösterdi.

 Terörle mücadele etkin bir şekilde yürütülürken, 
bir grup akademisyen ve onlara destek olduğunu açık-
layan edebiyatçı, terörle mücadelede devleti suçlayan 
bir bildiriye imza attı. Terör örgütüne hiç laf  etmeyen, 
terör örgütünü kınamayan, ‘silah bırak’ diyemeyenler, 
devletimizi suçlama hadsizliğine düştü. Terör diliyle, 
barış istediler. Terör örgütü PKK’yı masum göste-
rip, devleti suçlayan bir açıklama ile barış isteyenlerin 
amaçlarını anlamak zor değil. Barış isteyen barış dili 
kullansın.

 Ancak, milletimiz ve sivil toplum örgütlerimiz bu 
camiaya hemen haddini bildirdi, gereken dersi verdi. 
Demokratik yollarla tepkilerini gösteren milletimiz, te-
rör örgütünü kınamadan, silah bırakmaya çağırmadan, 
eylemlerine son vermeye çağırmadan yapılan bu söz-
de barış çağrısının kimlerin ekmeğine yağ sürdüğünü 
görmek istemeyen ya da görüp de görmezden gelen, 
anladıkları halde anlamamazlıktan gelenlere gösterdi, 
anlattı.

 

Sağlık-Sen ailesinin değerli mensupları;

 Onun için hep diyoruz; Biz, büyük bir aileyiz. Biz 
ve bizim gibi sivil toplum örgütleri ne kadar büyük 
olursa, sesimiz o kadar gür çıkar. Hakk’ın sesi gür çık-
sın ki, Batıl sussun. Ailemize dahil ettiğiniz bir üye, bize 
sadece sayısal üstünlük sağlamayacak, aynı zamanda 
Hakk’ın savunucusu bir kişi artacak, milli iradeye bir 
fazla destek olacağız, darbelere ve darbecilere bir kişi 
fazla ‘hayır’ diyeceğiz.

 Bizler, üyelerimizin yanı sıra sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanlarının sorunlarını çözmeye, kazanımlar 
elde etmeye devam ediyoruz. Toplu sözleşme kazanım-
larımız yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. İmza altına 
alınıp da, uygulama tebliği henüz çıkmayan konuların 
da takipçisiyiz, en kısa sürede çıkartılması için müca-
dele ediyoruz.

 Bu arada, terörle mücadelenin yürütüldüğü böl-
gelerde sağlık ve sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarımız-
la teşkilatımız da zor şartlar altında görevlerini yerine 
getiriyorlar. Devletin birçok kurumunun hizmet ver-
mediği bölgede, canı pahasına insanlara sağlık hizmeti 
sunmaya çalışan, devletine ve milletine hizmet eden 
arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Memur-Sen Konfederasyonu gençlik 
teşkilatı Genç Memur-Sen Bayırbucak 
Türkmen bölgesine yönelik saldırıları 
ve katliamları kınamak için sahaya indi. 
Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilinde yapılan 
eylemlerin Ankara'daki adresi Rusya Bü-
yükelçiliği, İstanbul'da ise, Rusya Konso-
losluğu oldu. Eylemlere Memur-Sen'e 
bağlı sendikalardan tam destek geldi.

 Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp 
Beyhan, "Zalim Rusya ve Katil Esed'i, 
Bayırbucak Türkmenlerini yok etmeye 
yönelik saldırıları ve katliamlarından 
dolayı esefle kınıyor, lanetliyoruz. Genç 
Memur-Sen olarak, Bayırbucak Türk-
menlerine asimilasyon ve sürgün politi-
kalarıyla zulmedilmesine sessiz kalma-
yacağız, izin vermeyeceğiz. Bayırbucak 
Türkmenlerinin Yanında, Zalimlerin Kar-
şısındayız" dedi.

 Memur-Sen Konfederasyonu gençlik 
teşkilatı Genç Memur-Sen Bayırbucak 
Türkmen bölgesine yönelik saldırıları 
ve katliamları kınamak için sahaya indi. 
Türkiye'nin 7 bölgesi 81 ilinde yapılan 

eylemlerin İstanbul'daki adresi Rusya 
Konsolosluğu, Ankara'da ise Rusya Bü-
yükelçiliği oldu.

 Genç Memur-Sen üyeleri, eşzaman-
lı düzenlediği kitlesel eylemlerde 
Bayırbucak'ta yaşatılan zulmü, Esed reji-
mini ve Rusya'yı sık sık "Zalimlerin Karşı-
sında, Direnişin Yanındayız,  Bayırbucak 
Ebedi Ocak, Bayırbucak Sahipsiz Değil-
dir, Zalim Rusya Suriye'den Defol" slo-
ganlarıyla protesto etti. Ellerinde, "Za-
limlerin Karşısında, Direnişin Yanındayız, 
Suriye'ye Özgürlük Direnişle Gelecek, 
Suriye Halkı Yalnız Değildir, Yaşasın Suri-
ye Direnişimiz, Silahlar Sussun Çocuklar 
Büyüsün" yazılı dövizlerle elçilik önüne 
gelen Genç Memur-Sen üyeleri zulme 
tepki gösterdi.

 Ankara'daki eylemde Rusya Büyükel-
çiliği önünde basın açıklaması yapan 
Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp 
Beyhan, kamuoyuna çağrıda bulunarak, 
Bayırbucak'ta yaşatılan zulme tepki gös-
terilmesi çağrısında bulundu. 

RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE
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İLK ZİYARET 
ÜNÜVAR’A

Genel Başkanı-
mız ve yönetim ku-
rulumuz ilk olarak 
Necdet Ünüvar’ı 
ziyaret etti. Burada 
konuşan Genel Baş-
kanımız, geçtiğimiz 
yasama dönemle-
rinde, TBMM Aile 
ve Sağlık Komisyonu 
Başkanı olarak Sayın 
Ünüvar’la verimli 
bir çalışma dönemi 
geçirdiklerini söy-
ledi. Sağlık çalışan-
larının sorunlarını 
bilmesi ve bürokra-
sideki geçmiş tecrü-
belerinden kaynaklı 
verimli çalışmaların 
yeni dönemde de devam edeceğine olan 
inancını belirten Genel Başkanımız, “Ön-
celikli konularımız sağlık çalışanlarının 
yıpranma payına bir an önce kavuşması, 
ek ödemelerin emekliliğe yansıması, ve-
kil ebe hemşirelerle kamu dışı aile sağlığı 
çalışanlarının kadroya alınmasıdır. Ayrıca 
sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda 
yapılan yasal düzenlemelerin uygulanması 
konusunda desteklerinizi bekliyoruz” şek-
linde konuştu. 

Necdet Ünüvar ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Sağlık-Sen’in 
çalışmalarını yakından takip ettiğini ve 
bilgi sahibi olduğunu söyledi. Sorunların 
çözümüne yönelik her türlü görüşme ve 
öneriye kapılarının açık olduğunu belir-
ten Ünüvar, kendilerinin de sorunlarından 
arınmış, kendisini işine veren sağlık çalışa-
nından memnun olacaklarını ifade etti.

PROF. AKDAĞ: SAĞLIK-SEN ÖNEMLİ 
ÇALIŞMALARA İMZA ATTI

Genel Başkanımız Memiş ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz daha sonra, Sağlık eski 

Bakanı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
(ARGE) Prof. Dr. Recep Akdağ’ı ziyaret etti. 
Genel Başkanımız Memiş, Bakanlığı sürece 
Sayın Akdağ’ın önemli çalışmalara imza at-
tığını belirterek, bundan sonraki çalışma-
larında da başarı diledi.

Recep Akdağ da, ziyaret dolayısıyla 
Sağlık-Sen’e teşekkür etti. Sağlık-Sen’in 
sorunların tespit ve çözümü konularında 
önemli çalışmalara imza attığını belirten 
Akdağ, “Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının 
sorunlarının çözümünün yanı sıra, kamu-
oyu ve farkındalık oluşturma konularında 
da önemli çalışmalar yaptı. Şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da çalışmaları-
nızın başarılı şekilde sürmesini diliyorum.” 
şeklinde konuştu. 

PROF. KAVUNCU: SAĞLIK-SEN’İN 
ÖNERİLERİNİ ÖNEMSİYORUZ

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyon Başkanlığı’na seçilen AK 
Parti Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural 
Kavuncu’yu da ziyaret eden Genel Başka-
nımız ve yönetim kurulumuz Kavuncu’ya 

yeni görevinde ba-
şarılar diledi. 

Sağlık-Sen ola-
rak komisyon çalış-
malarına her türlü 
desteği vermeye 
hazır olduklarını 
ifade eden Genel 
Başkanımız Metin 
Memiş, sağlık ve 
sosyal hizmet çalı-
şanlarının sorunla-
rının çözümü için 
Komisyon Başkanı 
Kavuncu’dan des-
tek istedi.

Z iyaret ler in -
den dolayı Genel 
Başkanımız ve yö-
netim kurulu üye-
lerimize teşekkür 

eden Prof. Dr. Vural Kavuncu Sağlık-Sen’in 
yaptığı çalışmaları bildiklerini ve yakından 
takip ettiklerini ifade ederek Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkan-
lığı olarak Sağlık-Sen’in önerilerini önem-
sediklerini ve bundan yararlanmak istedik-
lerini söyledi.

GÜL: KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

Son olarak Ak Parti Genel Sekreteri ve 
Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül’ü 
ziyaret eden Genel Başkanımız ve yönetim 
kurulumuz, 26. Yasama döneminin hayırlı 
olmasını diledi. Sağlık çalışanlarının sorun-
larının çözümünde, Gül’den destek isteyen 
Genel Başkanımız, sorunların çözümünde 
yapılacak işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Abdülhamit Gül de konuşmasında, Sağlık-
Sen’i yakından tanıdığını, Memur-Sen’le 
birlikte hem sendikacılık anlamında hem 
de milli iradeye yönelik önemli çalışmalara 
imza attığını söyledi. Sağlık çalışanlarının 
sorunlarının çözümünde kapısının daima 
açık olduğunu belirten Gül, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti de dile getirdi.

SENDİKAMIZDAN AKDAĞ, ÜNÜVAR, 
KAVUNCU ve GÜL'E ZİYARET

Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş ile Genel Başkan 
Yardımcılarımız Himmet Bayar ve İdris Baykan, Ak Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
Sağlık eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı ve Kütahya Milletvekili Prof. Dr. 
Vural Kavuncu ile AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül’ü ziyaret etti.
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Genel Başkanımız 
Metin Memiş, Genel 
Başkan Vekilimiz Se-
mih Durmuş, Genel 
Başkan Yardımcılarımız 
Kemal Çırak, Himmet 
Bayar, Mustafa Örnek, İdris Baykan ve 
Abdülaziz Arslan ile birlikte, Memur-Sen 
Onursal Genel Başkanı, Ak Parti Ankara 
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet 
Gündoğdu, Sağlık-Sen Onursal Genel 
Başkanı, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili 
Mahmut Kaçar ve Ak Parti Konya Millet-
vekili Halil Etyemez’i ziyaret etti. 

Ziyaretlerde yeniden Milletvekili se-
çilen Gündoğdu, Kaçar ve Etyemez’e ba-
şarı dileklerini ileten Genel Başkanımız 
Memiş, Memur-Sen ailesinin TBMM’de 
bu şekilde temsil edilmesinden duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi. Sorunları 
ve çözüm önerilerini bilen, daha önce 
beraber sendikacılık yaptıkları isimle-
rin, sorunların çözümünde kendileri için 
avantaj olduğunu belirten Genel Başka-
nımız, “26. Yasama dönemi, kamu gö-
revlileri ve sağlık çalışanlarının gözünün 
üzerinde olduğu bir dönem olacak. Yıp-
ranma payı, ek ödemelerin emekliliğe 
yansıması, sözleşmeli personele verilen 

kadro sözlerinin yerine getirilmesi, aile 
hekimliğinde başta nöbet olmak üzere 
yaşanan sorunların çözümü ve sistemin 
yeniden düzenlenmesi, sağlık çalışanları 
için oldukça önemli konular. Biz, taleple-
rimizin arkasındayız ve takipçisi olacağız. 
Sayın vekillerimizin bu konudaki destek-
lerine olan inancımız tamdır” şeklinde 
konuştu.

Ahmet Gündoğdu ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederken, 
Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in kamu gö-
revlileri başta olmak üzere ülkemiz, 
milletimiz ve dünya mazlumları adına 
önemli görevler üstlendiğini söyledi. 
Bundan sonra da bu misyonun süreceği-
ne olan inancını vurgulayan Gündoğdu, 
sorunların çözümünde ve ilgili platform-
lara taşınmasında her zaman üzerlerine 
düşeni yapacaklarını ifade etti.

Mahmut Kaçar da ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirirken, Genel 
Başkanlığı’nı yaptığı Sağlık-Sen’i,  Onur-

sal Genel Başkan olarak 
TBMM’de temsil etme-
nin kendisini de gurur-
landırdığını ifade etti. 
Sağlık-Sen’in talepleri 
ve sağlık çalışanlarının 

sorunlarına yönelik çözüm önerilerini 
zaten bildiğini ifade eden Kaçar, çalışan-
ların sorunlarının çözülmesinin vatandaş 
memnuniyetin artmasına ve bunun da 
ülkenin değerlerine bir katkı olacağını 
kaydetti. 

Halil Etyemez de Sağlık-Sen’in ziyare-
tinden duyduğu memnuniyeti dile getir-
di. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı 
dönemde, bütün sendikalara kapısının 
açık olduğunu hatırlatan Etyemez, bun-
dan sonra da kendisine iletilen her soru-
nun çözümü için çalışacağını ve konunun 
takipçisi olacağını ifade etti.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, 
ayrıca Ak Parti Grup Başkanvekilleri Ça-
nakkale Milletvekili Bülent Turan ile To-
kat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yanı sıra, 
Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Mi-
roğlu ve İstanbul Milletvekili Ravza Ka-
vakçı Kan'ı ziyaret ederek, yeni yasama 
döneminin hayırlı olmasını diledi.

SENDİKAMIZDAN GÜNDOĞDU, KAÇAR VE 
ETYEMEZ'E ZİYARET
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Her sistem, yapı, kendisini ayakta tutacak değerlere ihti-
yaç duyar. Kapitalizm, sermayenin gücüne inanır. Kapitalizmi 
ayakta tutan ve var olmasını sağlayan kapitaldir.

 Sosyalizm ise, birey yerine, toplumun tamamının fayda 
sağlamasını benimsemiş, siyasi eşitlikle iktisadi eşitliğin birbirini 
tamamlaması gerektiğini kabul etmiştir. 

İslam medeniyeti ise, hak ve eşitlik kavramları üzerine inşa 
edilmiştir.  Değerler sendikacılığı yapan bizler, İslam medeniye-
tinin varisi ve mensuplarıyız. Sendikacılığı üzerine inşa ettiği-
miz Kadim Medeniyet Değerleri de, akıl, adalet, ahlak ve adabı 
içinde barındırır.

 Kadim Medeniyet Değerlerimiz, temelleri bizden önce 
atılmış, hak ve adalet üzerine inşa edilmiş, kaynağını varisi ol-
duğumuz İslam Medeniyeti’nden alan bir anlayıştır.

Biz, değerler sendikacılığı yaptığımızı söylerken, bunu ifade 
ediyoruz.

 Temsil ettiğimiz Kadim Medeniyet Değerlerimiz, vatan 
şairimiz Mehmet Akif ’in şiirinde hayat bulmuştur. Akif;

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım. 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu... Diyor.

Biz, bu değerlerin mirasçısı, uygulayıcısı ve savunucusuyuz.

Burada dikkat çekmek istediğim bir husus da, medeniyetin 
bir değerler sistemi olduğudur. Değer, mekanlarda hapsedildik-
çe bir anlam ifade etmez. Değer olan, mekanlar değil, içeriğidir.

O içeriğin hayat bulması da uygulanmasına bağladır. Uy-
gulanmayan, sadece ağızlarda sakız olan değerler, hayata ge-
çirilmedikçe hamasetten öteye geçemez. Değerlerin uygulan-
maması, savunucuları açısından söylediği ile yaptığı birbirini 
tutmayan, iki yüzlü toplumlar, yapılar meydana getirir.

Biz Sağlık-Sen olarak savunduğumuz ilkeleri hayata geçir-
mek için gece gündüz çalışıyoruz.

Sendikacılık bizim için savunduğumuz değerlerin hayata 
geçmesinde bir araç, zemindir. Temsilcisi olduğumuz sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının hakkını elde etme, refah seviyelerini 
yükseltme, insan onuruna yakışır ortamlarda çalışma ve yaşama 
hakkı için çalışıyoruz.

Toplu sözleşme masasında, Kurum İdari Kurul 
Toplantıları’nda, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda, çalı-
şan arkadaşlarımızın hakları için mücadele ettik. İnancı gereği 
başını örtmek için kullandığı başörtüsü yüzünden eğitim ve ça-
lışma hayatından yoksun bırakılanların hakkını, bahsettiğimiz 
bu değerlerin ışığında elde ettik.

Çok şükür, kadim medeniyet değerlerimiz bizi her zaman 
başarıya taşıdı. Sayısız kazanım elde ettik, yardım taleplerine 
karşılık verdik. Mücadelemize, şimdiye kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da yılmadan, usanmadan devam edeceğiz.

Medeniyet değerlerini gelecek nesillere aktarmamız ve ge-
lecekte de hayat bulmasını sağlamanın yolu, bu değerlerden hiç 
uzaklaşmamak, bize miras bırakıldığı gibi, bizden sonraki nesile 
de miras bırakmaktır. Medeniyet ve değerler, hayata geçirildik-
leri müddetçe yaşarlar. Zihnimizde var olup, uygulamadığımız 
hiçbir değeri geleceğe miras bırakamayız.

 Doğruyu herkes söyler, ama hayata geçiremez. Savunduk-
ları için mücadele edenler kazananlar ve adını tarihe yazdıran-
lardır. Sağlık-Sen olarak bizler, bu değerlerimizi kaybetmeden, 
bu değerlerin kuşatıcılığı içinde birlik ve beraberliğimizden taviz 
vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta bi-
zimle olan, Hakk’ı tutup kaldıran, haksızlık görünce aldıran ve 
ne pahasına olursa olsun haksızlıkla mücadele eden yol arkadaş-
larımıza, ailemizin bütün mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Medeniyet Değerleriyle Sendikacılık
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Himmet BAYAR
Genel Başkan Yardımcısı

(Mali İşler)

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu Başkanlığı'ndan gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelir dağılımı, adil paylaşım, emeğin hakkı ve iş 
güvencesi olmazsa olmazımızdır" dedi.

Toplantıda Memur-Sen'in görüş, beklenti ve taleplerini açıklayan Yalçın, 
"Kamu görevlilerinin beklenti ve taleplerinin, kamu görevlileri sendikaları ile 
konfederasyonlarının görüş, öneri, eleştiri ve tekliflerinin kamuoyuyla ve Kamu 
İşvereni önceliğinde yürütme ve idare ile paylaşılmasına, tartışılmasına ve ni-
hayetinde kazanıma dönüşmesine zemin hazırlayacağına inandığımız 2015 yılı 
ikinci Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını te-
menni ediyorum. Bu çerçevede, 2015 yılının son, yeni Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanımızın ilk Kamu Personeli Danışma Toplantı'sının, kamu görevlilerine, 
ülkemiz çalışma hayatına yeni kazanımların üretileceği bir zemin olacağı inan-
cımı da ifade ederek, Bakanımıza bakanlık görevine atanması nedeniyle büyük 
Memur-Sen ailesi adına tebriklerimizi ifade ediyor. Hayırlı olsun,  hayırla olsun 
ve daima hayırda olsun" dedi.

SAĞLIK-SEN’İN TALEPLERİ

1. 4/B’lilerin, Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı ça-
lışanları ile vekil ebe/hemşirelerin ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığında ek ders karşılığı görev yapan 
meslek elemanlarının kadroya alınması,

2. Aile hekimlerine cumartesi nöbetleri tutturulma-
sından vazgeçilmesi ve verilen ihtar puanlarının iptal 

edilmesi,

3. Kadroya geçirilen sözleşmeli personelden, döner ser-
mayeden memur kadrosuna atananların, maaşları genel 

bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi,

4. Sağlık çalışanlarına, görevi nedeniyle, görevi başında olsun ya da olmasın her-
hangi bir şiddet uygulandığında, şiddet uygulayanın sağlık giderlerinin 6 ay süre 
ile SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayan kişi tarafından ödenmesi,

5. “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yerine “Aile Sağlığı Çalışanı” unvanları kullanıl-
ması,

6. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele yönelik 5 yıllık kurumlararası nakil ya-
sağı kaldırılmalıdır.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının genel sorunları ve çalışma şartlarına yöne-
lik yapılması gereken diğer düzenlemeler ele alınacak.

KPDK YAPILDI:
TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK
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Döner Sermaye bütçesi, Ek ödeme, Global bütçe, SUT fiyatları, Girişimsel 
işlem puanları, Kadro unvan katsayıları, tavan katsayıları gibi birçok karmaşık 
kavram. Evet, döner sermaye en çok konuştuğumuz ama ayrıntılarını en az 
bildiğimiz ve sağlık çalışanlarının gelirlerinin en önemli kısmını oluşturan bir 
kavram.

Kamu sağlık tesisleri de tıpkı özel hastaneler gibi aslında ürettiği hizmeti 
ücretlendirerek karşılığında elde ettiği gelirle hizmetin devamlılığını sağlıyor 
ve hizmetin %95’ten fazlasını da SGK’ya veriyor. Yani SGK’lı hastalara sundu-
ğu hizmetin karşılığında gelir elde ediyor ve bu gelirler döner sermaye bütçesini 
oluşturuyor. 2009’dan bu yana da ortalama sağlık hizmeti verileri dikkate alı-
narak Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve SGK arasında global bütçe pro-
tokolü imzalanarak ücretlendirme yapılıyor. Global bütçe ile Sağlık Bakanlığı 
SGK’ya ne kadar sağlık hizmeti faturası keserse o kadar para değil, ne kadarlık 
bir global bütçe anlaşması yapılmışsa o kadar para tahsil eder hale gelmiştir.

Döner sermaye bütçesi, Sağlıkta Dönüşüm Programının ilk yıllarında 
sağlık tesislerinin giderlerinin bir kısmında ve daha çok sağlık çalışanlarının 
emeğinin karşılığını vermekte kullanılıyorken, bugün gelinen noktada, sağlık 
tesislerinin tüm giderleri ve son yıllarda gelen yeni mali yüklerin tamamı döner 
sermayeye yüklenmiştir.

Son yıllarda hastanelerin gelirleri, sunulan hizmetin sayısal verileri art-
maktayken sağlık çalışanlarının elde ettikleri döner sermaye artamamakta hat-
ta geriye gitmektedir. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi sağlık tesislerinin 
üzerindeki mali yükün artması, diğeri de neredeyse 9 yıldır SUT fiyatlarının 
artmamasıdır. Dağıtılabilir döner sermaye hesabında hastanenin gelir tahak-
kuk tutarı yani hastanenin toplam geliri temel ölçüttür ve bu tahakkuk tutarı 
da mevcut SUT fiyatlarına göre faturalandırma rakamlarından oluşmaktadır. 
Yani SUT fiyatları artmazsa dağıtılabilir döner sermaye tutarı da şimdi olduğu 
gibi çok fazla artamaz. 

Diğer temel neden ise Sağlık tesislerinin Döner sermaye bütçesin-
deki aşırı yüktür. Bunlardan bazıları:          

- Giderek artan hizmet alım giderleri (temizlik, yemek, bilgi işlem, veri giriş vb.)

- Kadroya geçmelerine rağmen Döner Sermaye bütçesinden maaş alan çalı-
şanlar,

- Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve SHÇEK Payı vergileri,

- 375 Sayılı KHK uyarınca ödenen sabit ek ödemeler,

- Sabit ek ödemenin üzerinden ödenen gelir vergileri,

- Özelikle 663 sonrası daha da artan standartlar ve kurumsal performans 
amaçlı hastane altyapı giderleri,

- Nöbet ücreti, fazla mesai giderleri,

- Dava masraf ları,

- Giderek artan tıbbi cihaz, sarf malzeme ve ilaç giderleri vb.

Hastanelerin artan giderek artan bu giderlerinden dolayı çalışanların alın 
teri ile elde edilen döner sermaye bütçesinin önemli kısmı yukarıdaki giderlere 
kullanıldığından döner sermaye ek ödemelerinde istenen ve beklenen artışlar 
gerçekleşememiştir. Bunun yanında 2015 yılında yapılan yönetmelik değişikli-
ği ile Genel Sekreterlere verilen dağıtılabilir döner sermayeye karar verebilme 
yetkisi ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun “Aylık Gelir ve Dağıtılacak 
Ek Ödeme” konulu 21.8.2015 tarihli genelgesi dağıtılabilir döner sermayeyi 
aşağıya çekmiştir.

Bilindiği üzere 2015 Ağustos ayında imza altına aldığımız ve şu ana kadar-
ki en başarılı toplu sözleşme olan 2016-2017 yılları Toplu Sözleşmesinde Döner 
Sermaye katsayıları adına çok önemli artışlara imza attık.  Bu kazanımlarımız 
1 Ocak 2016 itibariyle hayata geçti. Şimdi bu ve diğer kazanımlarımızın en üst 
düzeyde çalışanlarımıza yansıtılabilmesi için döner sermaye bütçemize sahip 
çıkma zamanı. Bu kapsamda önümüzdeki aylarda Sağlık Sen Stratejik Araştır-
malar Merkezi (SASAM) olarak döner sermayeyi masaya yatırarak bu konuyu 
aylık analiz raporlarımızdan birisinin başlığı yapacağız.

Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili acilen alınması gereken önlemler:

- Döner Sermaye bütçesinden maaş alanların genel bütçeye geçirilmesi,

- Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ek ödemelerin genel bütçeden 
ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması,

- Nöbet, fazla mesai yolluk gibi giderlerin genel bütçeden ödenmesi,

- Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve SHÇEK Payı vergilerinin 
kaldırılması,

- Büyük onarım giderlerinin genel bütçeden karşılanması.

gibi önlemlerin acilen hayata geçmesi gerekmektedir. Bunların hayata 
geçmesi sadece sağlık çalışanlarının hak ettikleri ek ödemeyi alması için değil 
şu an borçluluk süreleri 200 günlere ulaşmış kamu sağlık tesislerinin de haya-
tını devam ettirebilmeleri ve sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliği için 
önemlidir.

Döner Sermaye
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Mustafa ÖRNEK
Genel Başkan Yardımcısı

(Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

Genel Başkanımız Metin Me-
miş ve Genel Başkan Yardımcımız 
Mustafa Örnek, SGK Başkanı Dr. 
Mehmet Selim Bağlı’yı ziyaret etti. 
Genel Başkanımız ziyarette, daha 
önce yazılı olarak başvurusunu 
yaptığımız 4/B’li personelin döner 
sermaye ek ödemelerinden mev-
zuata aykırı olarak kesilen sigorta 
primlerinin yargıya gidilmeksizin 
ödenmesini istedi. SGK Başkanı 
Dr. Mehmet Selim Bağlı da, bu ta-
lebe olumlu baktığını, kurum için-
deki görüşme, istişare ve uygun 
görüşlerin alınmasıyla bu talebin 
gerçekleşebileceğini söyledi.

Genel Başkanımız Memiş, SGK 
tarafından yapılan haksız kesin-
tilerin iadesinin talep edildiği, 
yerel mahkemenin çalışanı haklı 
bularak “davayı kabul” ettiğini ha-
tırlattı. Davanın kabul kararının, 
davalı tarafça temyiz edilmesi üze-
rine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesin-
ce (E.2014/14827 K.2015/13963) 
yerel mahkeme kararının onandı-
ğını hatırlatan Genel Başkanımız, 
4/B’li personelin tamamından ya-
pılan kesintinin yapılmaması ge-
rektiğinin yüksek yargı kararı ile 
kesinleştiğini ifade etti.

Genel Başkanımız Metin Me-
miş, yapılan kesintilerin yargı yo-
luyla alınmasının kuruma mahke-
me masrafları, avukatlık ücretleri 
ve yasal faizleri gibi ek yükler ge-
tireceğini belirterek, mahkeme 
kararıyla yapılamayacağı belirtilen 
bu kesintilerin, kurum tarafından 
davasız ödenmesinin hem kuru-
mun zarara uğramasını önleye-

ceğini hem de çalışanların yargı 
süreciyle meşgul edilmemiş ola-
cağını belirtti.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim 
Bağlı da, talebe olumlu baktığını 
açıkladı. Kurum içindeki görüşme-
lerin bitmesi ve uygun görüşlerin 
alınmasının ardından bunun ger-
çekleşebileceğini belirten Bağlı, 
kendilerinin de kurumun ek bir 
yükün altına girmesini istemedik-
lerini kaydetti.

ZİYARETTEN ÖNCE DE YAZILI 
BAŞVURUDA BULUNMUŞTUK

632 sayılı KHK ile kadroya geç-
meden evvel 657 sayılı Kanunun 
4/B maddesine tabi sözleşme-
li personelin döner sermaye ek 
ödemelerinden mevzuata aykırı 
olarak %14 oranında yapılan si-
gorta primi kesintilerinin yargı yo-
luna gidilmeksizin ödenmesi için 9 
Aralık 2015’de SGK’ya başvuruda 
bulunmuştuk.

Başvuru yazımızda, 666 sayılı 
KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen 
Ek 9. maddede “Bu ödeme tutarı 
damga vergisi hariç herhangi bir 
vergi ve sigorta prim kesintisine 
tabi tutulmaz.” hükmüne yer veril-
diğini hatırlattık ve 666 sayılı KHK 
ile yapılan değişiklikten evvel de 
375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesi-
ne göre “Ek ödemenin hak kaza-
nılmasında ve ödenmesinde aylık-
lara ilişkin hükümler uygulanır ve 
bu ek ödeme damga vergisi hariç 
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 
tutulmaz” hükmü bulunduğunu 
vurguladık.

SGK BAŞKANI BAĞLI’DAN 4/B’LİLERİN SGK PRİMLERİNİN 
YARGIYA GİDİLMEDEN ÖDENMESİNİ İSTEDİK
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Sayın Milletvekilim
iz

Milletimiz; Türkiye’nin aydınlık geleceğinden yana güçlü bir ira
de ortaya koyarak, yeni bir dönemin kapısını aralamıştır.

  

Seçmenin yüzde 98’inin tercihinin yansıdığı TBMM, Yeni Türkiye’nin inşa ve ihya yolculuğunun en büyük kazanımı 

olmuştur. Toplumun tercihinin bu haliyle parlamentoya yansımış olması bütün siyasi partile
rce dikkate alınması gereken 

bir basiret örneğidir.

İnsanımızın huzur ve refahı için, siyasi partile
rimiz önümüzdeki süreçte, söylem ve eylemleriyle demokratik ve evrensel 

değerleri Türkiye’de hakim kılmaya katkı sunmalıdır. Bu temelde Türkiye’yi konjonktürlerin, antidemokratik müdahalelerin 

esiri o
lmaktan kurtaracak, Türkiye’nin demokrasi çıtasını daha yükseğe taşıyacak, toplumsal kaynaşma ve ilke birliğini 

tesis e
decek, 1000 yıldan fazla sürede insanlığa barış, a

dalet ve güven tesis e
tmiş m

edeniyet ufkumuzu taşıyacak ve bu 

kimliğiyle dünya nezdinde itibarımızı güçlendirecek bir Anayasa’nın önce bütün partile
rin desteği ile parlamentodan, sonra 

da milletimizin engin vicdanından geçmesi sa
ğlanmalıdır.

Sayın Milletvekilim
iz 

Türkiye’nin geleceğine dair m
illetimizin hissiy

atını temsil eden Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi 

olarak, yeni dönemde sorumlu siyaset bilinciyle sivil anayasa başta olmak üzere işsiz
lik ve yoksulluğun en aza indirgenmesi, 

ülkemizi tehdit eden her türlü teröre ve vesayet odaklarına karşı so
nuna kadar mücadele edilmesi, ü

lkede kardeşlik ve barış 

ikliminin tesis e
dilmesi, eğitim

, sağlık ve insanımıza dokunan bütün sosyal hizmet alanlarında, halkımıza en iyi imkanların 

sunulması amacı doğrultusunda gayret ederek, milletimizin emanetine layıkıyla sahip çıkacağınıza inancımız tamdır.

Sendikamız, demokratik katılım
cılığı önemseyen kimliği ve üretkenliğiyle milletimizin temsilcilerinin destekçisi, p

aydaşı 

ve yeri geldiğinde uyaranı olmaya devam edecektir. B
u noktada yaklaşık 500 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanını temsil 

eden bir se
ndika olarak; sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak, ve çalışanlarımızın 

beklentilerini gerçekleştirm
ek amacıyla hükümet ve siyaset kurumuyla bugüne kadar etkin çalışm

alar yürüttük, reform 

süreçlerinin paydaşı olduk. Bu kapsamda bugüne kadar bilimsellik ve akılcılık temelinde ortaya koyduğumuz taleplerimizden 

bazıları gerçekleşmiş, ancak başta istih
dam yetersizliği olmak üzere ivedilikle çözüm bekleyen pek çok sorun da yeni döneme 

kalmıştır.

Sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyetini artıra
n son 13 yıldaki reform sürecinde, reformun mimarı sağlık 

çalışanlarımıza yansıyan ve üstesinden gelinmesi her gün daha zorlaşan ciddi sorunlar gelişm
iştir.

 Çalışanlarımızı tehdit 

eden  fiziksel, psikososyal ve ekonomik tabanlı so
runların çözümü ve mesleki tükenmişliği rehabilite edecek tedbirler, yeni 

dönemin sağlık alanındaki öncelikleri arasında yer almalıdır. 

Diğer çalışm
a sahamız olan sosyal hizmet politikalarında ise bireyi, aileyi ve dezavantajlı kesimleri, ta

rihsel ve kültürel 

birikimimizden beslenen güçlü bir sis
tem içinde koruma ve güçlendirmek, yeni dönemin reform gerektiren en önemli 

ihtiyaçlarından birisid
ir.

Önümüzdeki süreçte sağlık ve sosyal hizmet alanında devletimizin şu ana başlıklara öncelik vermesi elzemdir: 

Sağlık ve sosyal hizmetlerde hizmetlerin kalite ve sürdürülebilirliğ
ini temin edecek düzeyde istih

dam sağlanmalıdır.

Toplumun en zor kesimlerine hizmet sunan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızı; iş 
yükü, iş 

sağlığı ve güvenliği, 

mesleki eğitim
i ve motivasyonunu gibi başlıklarda koruyan ve güçlendiren politikalar geliştir

ilmelidir. Sağlık ve sosyal 

hizmet politikalarının insan merkezli dönüşüm yolculuğunun başarıyla devam edebilmesinde bütün toplumsal katmanların 

bilinç ve sorumluluk gelişim
lerini sağlayacak yol haritaları oluşturulmalıdır.

Sağlık çalışanları iç
in; yıpranma payı çalışm

alarının tamamlanarak hayata geçirilm
esi ve ek ödemelerin emekliliğe 

yansıtılm
asını son derece önemsediğimizin bilinmesini isti

yoruz.

Devlet/vatandaş iliş
kisindeki geleneksel algının şekillendirdiği hizmetler veya beklentiler; bireyselleşmeyi önleyici, aile 

ve toplum ilişk
ilerinin değerler sist

emi içinde inşasını sağlayacak şekilde dönüştürülmelidir.

Bizler sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin aydınlık yarınları için, üzerimize 

düşen sorumluluğu büyük bir kararlılık
la yerine getireceğimizi, siy

aset ve toplumla ilişk
ilerini güçlü tutarak çözümün ortağı 

olacağımızı ve Yeni Türkiye’nin geleceğinin inşa ve ihya sürecinde ön safta mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez 

daha ifade etmek isteriz.

Bu duygu ve düşüncelerle 26. dönem milletvekilliğine seçilmenizden dolayı şahsınızı kutluyor, m
illetimiz ve aydınlık 

geleceğimiz için hep birlikte hayırlı h
izmetler gerçekleştirm

eyi  diliyoruz.

 
 

 
 

 
 

 
 

Metin MEMİŞ

Memur-Sen Genel Başkanvekili

Sağlık-Sen Genel Başkanı

Sağlık-Sen, 26. Dönem milletvekillerine bir mektup yaza-
rak yıpranma payının en kısa sürede hayata geçmesini istedi. 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş imzasıyla milletvekillerine gönderilen mektup-
ta, yeni döneme ait beklentilerin yanı sıra sendikal taleplere 
de yer verildi. Mektupta, Sağlık-Sen’in, demokratik katılımcılığı 
önemseyen kimliği ve üretkenliğiyle milletimizin temsilcilerinin 
destekçisi, paydaşı ve yeri geldiğinde uyaranı olmaya devam 
edeceğini belirten Memiş, bugüne kadar ortaya koydukları ta-
leplerden bazılarının gerçekleştiğini, ancak istihdam yetersizli-
ği gibi ivedilikle çözüm bekleyen pek çok sorunun çözümünün 
ise yeni döneme kaldığını kaydetti. Memiş, mektubunda “Ça-
lışanlarımızı tehdit eden  fiziksel, psikososyal ve ekonomik ta-

banlı sorunların çözümü ve mesleki tükenmişliği reha-
bilite edecek tedbirler, yeni dönemin sağlık alanındaki 
öncelikleri arasında yer almalıdır. Sosyal hizmet poli-
tikalarında ise bireyi, aileyi ve dezavantajlı kesimleri, 
tarihsel ve kültürel birikimimizden beslenen güçlü bir 
sistem içinde koruma ve güçlendirmek, yeni dönemin 
reform gerektiren en önemli ihtiyaçlarından birisidir.” 
ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde sağlık ve sosyal hizmetlerin kalite 
ve sürdürülebilirliği için yeterli istihdamda bulunul-
ması, çalışanların motivasyonunu artırıcı, iş sağlığı ve 
güvenliğini sağlayıcı uygulamalara gidilmesini isteyen 
Memiş, yıpranma payı çalışmalarının tamamlanarak 
hayata geçirilmesi ve ek ödemelerin emekliliğe yansı-
tılması taleplerini de tekrarladı.

1 Kasım seçimlerinde, millet iradesiyle yeni bir 
dönemin kapısının aralandığını belirten Metin Me-
miş, seçmenin yüzde 98’inin tercihinin yansıdığı 
TBMM’nin, Yeni Türkiye’nin inşa ve ihya yolculuğunun 
en büyük kazanımı olduğuna dikkat çektiği mektup-

ta, “Türkiye’yi konjonktürlerin, antidemokratik müdahalelerin 
esiri olmaktan kurtaracak, Türkiye’nin demokrasi çıtasını daha 
yükseğe taşıyacak, toplumsal kaynaşma ve ilke birliğini tesis 
edecek, 1000 yıldan fazla sürede insanlığa barış, adalet ve gü-
ven tesis etmiş medeniyet ufkumuzu taşıyacak ve bu kimliğiyle 
dünya nezdinde itibarımızı güçlendirecek bir Anayasa’nın önce 
bütün partilerin desteği ile parlamentodan, sonra da milleti-
mizin engin vicdanından geçmesi sağlanmalıdır.” dedi.

Metin Memiş milletvekillerine gönderdiği mektupta anaya-
sa talebinin yanı sıra işsizlik ve yoksulluğun en aza indirgenme-
si, ülkemizi tehdit eden her türlü teröre ve vesayet odaklarına 
karşı sonuna kadar mücadele edilmesi çağrısında da bulundu.

SENDİKAMIZDAN
MİLLETVEKİLLERİNE 

YIPRANMA PAYI 
MEKTUBU

Danıştay 5. Dairesi, patoloji uzmanı bir doktorun acilde nöbet 
tutmasını hukuka aykırı bularak iptal etti. İstanbul Silivri Prof. Nec-
mi Ayanoğlu Devlet Hastanesi’nde 15 yıldır uzman patolog olarak 
görev yapan Yasemin Atalay Sarıoğlu, kendisine acil nöbeti yazıl-
ması üzerine, konuyu Sağlık-Sen aracılığı ile yargıya taşıdı. Konuyu 
görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi, patoloji doktorunun acil 
serviste nöbet tutmaması gerektiğini, ancak idari birimde nöbet 
tutabileceğine karar verdi. Konunun temyiz edilmesi üzerine, Da-
nıştay 5. Daire de, mahkeme kararını onadı.

ACİL HİZMETİ, ACİL UZMANLARINCA VERİLMELİ
Konuyu görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi, ilgili mevzuat 

hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, acil serviste nöbet-
lerin uzman hekimler veya bu konuda özel bir eğitim almış serti-
fikalı pratisyen hekimler tarafından tutulması gerektiğini belirtti. 
Mahkeme, uzmanlık eğitimi alan doktorların eğitim gördükleri 
uzmanlık dalının uygulanmasından sayılmayacak işlerde görev-
lendirilemeyeceğini ve uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman 
uzman nöbeti tutturulamayacağı sonucuna vardı. 

Mahkeme kararında,  Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis 
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 12. 
maddesine atıf yaparak,  uzman tabip sayısı yeterli olan klinisyen 
branşlarda müstakil acil branş nöbeti tutulabileceğini, klinisyen 
olmayan patoloji branşındaki uzman doktorların ancak idari uz-
man tabip nöbetine dahil edilebileceğini belirtti. 

İdari Mahkeme kararında, acil sağlık hizmetinin bu konuda 

donanımlı olan acil servis uzmanı ve özel bir eğitim almış serti-
fikalı pratisyen hekimler tarafından yapılması gerektiğini, ancak 
bu dallarda kadro açığının bulunması halinde de bu açığın gideril-
mesinin idare için kamusal zorunluluk olduğunu vurguladı. İdari 
Mahkeme ayrıca, bunun sosyal devlet olmanın bir gereği oldu-
ğunu aksi halde bu sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından 
her zaman telafisi olanaksız sonuçlara yol açmasının kaçınılmaz 
olduğuna dikkat çekti.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin bu kararını TKHK tarafından 
temyize götürülmesi üzerine Danıştay 5. Dairesi de, mahkeme ka-
rarının onanmasına hükmetti.

PATOLOJİ DOKTORLARI ACİLDE 
NÖBET TUTMAYACAK
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Genel Başkanımız Metin Memiş ve 
Genel Başkan Yardımcımız Abdülaziz As-
lan, terörle mücadelenin yoğun olarak 
yürütüldüğü Şırnak’ın Cizre ve Mardin’in 
Nusaybin ilçesiyle Mardin’de görev yapan 
sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, sorun-
larını dinledi. 

Ziyarete yönelik değerlendirmelerde 
bulunan Memiş, sağlık çalışanlarının gü-
venlik endişeleri olduğunu, ancak umut-
suz olmadıklarını, bölgedeki sağlık çalı-
şanlarının da zor şartlar altında, ülkenin 
ve milletin geleceğine hizmet ettiklerini 
söyledi. 

Hastaneye 22 adet roket atılmasının 
tesadüfi olmadığını söyleyen Memiş, 
amacın sağlık çalışanlarını yıldırarak o 
bölgeden dışarıya çıkarmak olduğunu ifa-
de etti.

Bölge insanlarına sağlık hizmeti sunan 
sağlık çalışanlarına bunun yapılma-
sını anlamanın mümkün olmadığını 
ifade eden Memiş, hastaların da 
endişeli olduğunu, penceresi şehre 
bakan odalarda kalmak istemedik-
lerini kaydetti.

 112 çalışanlarının işinin daha 
da zor olduğunu vurgulayan Metin 
Memiş, “112 çalışanı arkadaşları-
mızla yaptığımız görüşmelerde dış 
sahaya çıkmaya devam ettiklerini, 
gelen çağrılara gittiklerini söyle-

diler. Gittikleri yerde tuzaklama olabilir, 
bomba olabilir. Ya da ambulanstan indik-
leri anda herhangi bir saldırı olabilir. An-
cak oradaki 112’lerde görev yapan genç 
arkadaşlarımızın her şeye rağmen kork-
madan görevlerinin başında olmalarına 
ve bu ülke insanına hizmet ettiklerine 
şahit olduk. Güvenlik endişeleri olmasına 
rağmen bir hastayı evinde bırakmıyor, her 
hastaya müdahale ediyorlar.” dedi.

Ziyaret kapsamında doktorlar ve 
UMKE’de görev yapan sağlık çalışanlarıyla 
da görüştüğünü ifade eden Metin Memiş, 
“Bu arkadaşlarımız 10 günlük görevlen-
dirmelerle gidiyorlar ve o bölgede görev 
yapan arkadaşlarımıza yardımcı olmak ve 
dinlendirmek için çalışıyorlar. Bu arkadaş-
larımızın görev süreleri bitmesine rağmen 
bu sürelerini uzatarak orada kalmaları bizi 
duygulandırdı.” şeklinde konuştu.

 Zırhlı ambulansa o bölgede çalışan 
sağlık çalışanlarının çok olumlu bakmadı-
ğını da söyleyen Memiş, zırhlı ambulansa 
daha çok saldırı olacağı endişesi bulun-
duğunu ifade etti.

 Bölgede görev sağlık çalışanlarının şu 
anda var olan konut sorunlarının terörle 
mücadelenin sonlanmasının ardından 
da yaşanacağına dikkat çeken Memiş, 
“Görev yerleri o bölgeler olan ve şimdiye 
kadar orada ikamet etmiş arkadaşlarımız 
var. Ancak şimdi evleri kullanılamaz du-
ruma gelmiş ya da güvenlik sebebiyle ev-
lerine gidemiyorlar. Ayrıca terörle müca-
delenin yürütüldüğü yerlerde bu sürecin 
kısa bir sürede sonuçlanacağı belirtiliyor. 
Lojman yapılması belki zaman alabilir. Bu 
süreç sonrası bu bölgede görev yapan ar-
kadaşlarımızın kalacağı mekanların mut-
laka yapılması gerekiyor. Ciddi bir mağdu-
riyetlerinin olduğunu gördük.” şeklinde 

konuştu.

Bakanlığın, bölgenin cazip hale 
getirilmesi ve mağduriyetlerin gi-
derilmesine yönelik yaptığı açık-
lamaların önemli olduğunu da 
söyleyen Memiş, bunun önemli 
adımlarından birisinin sadece sa-
bit ek ödeme alan bölgedeki 4 
ilçede görev yapan sağlık çalışan-
larına döner sermayenin tavan-
dan ödenmesi olduğunu kaydetti. 
Sağlık Bakanlığı’nın, yine o bölgede 

GENEL BAŞKANIMIZ, CİZRE VE NUSAYBİN’DE 
SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
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iki yıl çalışanların üçüncü bölge ve altı 
bölgelere tayinle gidebilmesi, 3 yıl çalı-
şanların da birinci bölgeden başlayarak 
istedikleri yere tayinlerinin yapılacağı-
na yönelik açıklamasını da olumlu bul-
duklarını belirten Memiş, şunları söyle-
di: “Biz uzun yıllardır bölgeyi cazip hale 
getirmek için bölgenin şartlarına uygun 
mekanlar oluşturulması ve lojmanlar 
yapılmasını istiyorduk. Bu talebimize 
karşılık, bakanlığın sosyal tesisleri olan 
lojmanlar yapılacağını açıklaması da 
son derece önemli.”

 Ziyareti esnasında, sağlık çalışanları 
ile görüşürken, Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nu telefonla aradığını ve 
telefonun sesini dışarıya verdiğini söy-
leyen Memiş, Bakan Müezzinoğlu’nun 
sağlık çalışanlarına yaptıkları çalışma-
lardan dolayı teşekkür ettiğini, sağlık 

çalışanlarının da taleplerini iletmeleri-
nin yanı sıra, bölgeye yönelik bakanlığın 
çalışmalarından dolayı memnuniyetle-
rini ifade ettiklerini kaydetti.

 Sağlık Bakanlığı’nın bu çalışmaları-
nın sadece o dört ilçeyle sınırlı olmasını 
doğru bulmadıklarını da belirten Me-
miş, bu düzenlemelerin bütün bölgeye 
yönelik yapılması gerektiğini belirtti. 
Lojman çalışmalarının ve maddi iyileş-
tirmelerin bütün bölgeye yapılması 
gerektiğini ifade eden Memiş, maddi 
teşviklerin de ek ödemeyle değil, taban 
maaşlarına yapılacak artışla sağlanma-
sını istedi.

 Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na izle-
nimlerini aktardığını söyleyen Memiş, 
önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı’yla bir araya gelerek sorun-
ları ve çözüm önerilerini detaylı şekilde 
ileteceklerini kaydetti.

VALİ KOÇAK’A ZİYARET

Genel Başkanımız Mardin merkezde 
de bazı ziyaretlerde bulundu. Memiş, 
ilk olarak Mardin Valisi Ömer Faruk 
Koçak’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan 
Başkanımız Memiş, bölgede görev ya-
pan sağlık çalışanlarının hangi şartlar-
da görev yaptığını yerinde görmek için 
bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi ve 
çalışanların talep ve beklentilerini Vali 
Koçak’a iletti.

Yapılan ziyaretin önemli olduğunu, 
sağlık çalışanlarına moral kaynağı ola-
cağına inandığını ifade eden Vali Koçak 
da, bölgede yaşanan ve kendisine ileti-
len olumsuzlukların giderilmesi için her 
türlü çabayı göstereceklerini dile getir-
di.

 Genel Başkanımız Memiş ayrıca 
Mardin 112 Komuta Kontrol Merkezi 
ile Merkez Artuklu 3 No’lu Acil Sağlık 
İstasyonu’nu ziyaret ederek çalışanlarla 
görüştü.

İnsan,  İlı̇m ve Sendı̇kal Değerler
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Abdülaziz ASLAN
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)

Yeryüzünün sorumlusu ve idare edicisi olan insanın en 
belirgin şartı ilahi isimler ve hakikatler ile donanmış olma-
sıdır.

Toplum hayatındaki tüm organizasyonların temel ama-
cı olan insan, sahip olduğu beceri ve yeteneklerle hem bu 
organizasyonları yönetebilme hem de onların sonuçların-
dan yararlanma imkanına sahip olan güçlü bir yaradılışın 
eseridir.

Birey ve toplum düşüncesinde hakim olan materyalist 
bakış açısı, hem maddi hem de mana alanında istenilen, 
beklenilen sonuçların ortaya çıkmasına engel olmuştur.  
Maddi yönden gelişen ve yüksek refah standartlarına ulaşan 
toplumlarda dahi ortaya çıkan eşitsizlikler adalet duygusu-
nu zedelemiştir. Bireylerin ne pahasına olursa olsun kendi 
çıkarlarını kurma ve geliştirme düşüncesi bu imkana sahip 
olmayan kişi ve gruplar arasında büyük bir yıkıma neden 
olmuştur. Dünyanın bir tarafında sürekli büyüyen refah , 
dünyanın başka bölgelerine gözyaşı ve yokluk olarak dön-
müştür. 

Halife (kamil insan) olan insanı; diğer bütün varlıklar-
dan ayıran bir özelliği vardır; bütün varlıklar ya maddi olup 
yeryüzüne aittir veya ilahi olup mücerret (yegane) aleme ait-
tir. Hem maddi olup yeryüzüne tabi fiillerde bulunan hem 
mücerret alemle ilişkisi olan tek varlık halife olan insanı ka-
mildir. Meleklerin yeryüzüne inip insanlar gibi yaşama im-
kanı yoktur. İnsanın dışında da maddeye ait hiçbir varlığın 
meleklerin sathına veya daha yükseğine çıkması mümkün 
değildir. Bu özelliği ile insan evrende eşsiz bir varlıktır İslam 
inanç sitemi bu yaklaşımı ile insanın tek yönlü tanımlama 
yanlışına düşmeden madde ve mana dengesine dayanan bir 
hayat tasavvurunu esas almaktadır. Ancak bu makama her 
insan ulaşamaz çünkü Allahın halifesi olabilmek de ahdi ila-
hidendir ve bu ahid zalimlere ulaşmaz. Yüce Allah Kur'anı 
Kerim'de şöyle buyurmaktadır; ”Ahdim zalimlere ermez. 
Bakara-124”. Dolayısıyla Allahın sevmediği ve kendisini 
ondan beri saydığı bir insanı halifesi olarak görmesi, hiçbir 
suretle mümkün olmaz.

İlimle ve insanın ilmiyle ilgili dikkatlerden kaçmama-
sı gereken bir husus vardır; o da her ilim hilafetin (kamil 
insanın) ölçüsü değildir. Pozitif  bilimler ve İslami ilimler 
sahibini, muvahhit (Allah’ın birliği) yapmıyorsa, kendi il-
minin Allah’ın ilminden neşet ettiğini göremiyorsa, kendini  
Allah’tan bağımsız görüyor ve müstağni ilan ediyorsa o ilim 
hilafet ilmi değildir ve o alim de o hilafetten nasiplenme-
miştir.

Sağlık-Sen olarak amacımız, çalışanlarımıza ve üye-
lerimize medeniyet değerlerimize, insana ve insanlığa sa-
hip çıkma adına birlikte yaşamanın gereklerini bilen ve 
ona uyan; Allah’ ın kendilerine lütfettiği akıl ve düşünme 
gücünü kullanarak sorunlarını analiz eden, söz ve siyaset 
araçlarıyla sorunlarını çözen erdemli ve medeni insanlar 
yetiştirmektir.

Bu bağlamda, Sağlık-Sen Genel Merkezi - SASAM 
(Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi) olarak 09 Ocak 
2016 Cumartesi günü İstanbul da “Değerler Çalıştayı” dü-
zenledik. Çalıştaya ilahiyat, İslam ve medeniyet hukuku, İs-
lam tarihi ve sosyoloji alanlarından uzman akademisyenler 
katıldı. Hak, adalet, eşitlik, özgürlük, meşruiyet ve çalışma 
ahlakı konu başlıklarında verimli bir çalıştay gerçekleştirdik.

Sözü edilen kavramlar bağlamında Sağlık-Sen üyele-
ri ve temsilcilerinin, üstlendikleri emanetin hakkını yerine 
getirebilmelerini; adaletin, hakkaniyetin, kardeşliğin tesisi 
ve yeni bir medeniyetin inşası yönünde söylem ve pratikler 
gerçekleştirerek ilahi hilafeti temsile layık olan çabalar içe-
risinde olmalarını temenni ediyoruz. 

Selam ve dua ile…

Haberin videosu için 
akıllı telefonunuzdan 
kare kodu okutunuz.
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Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
sosyal güvenlik hizmetlerinin niteliğin ar-
tırılması, sistemin sürdürülebilir düzeye 
çıkarılması, sistemik risklerin minimum 
seviyeye indirilmesi için reformlara devam 
edilmesi gerektiğini söyledi.

SGK’nın 4. Olağan Genel Kurulu’nda 
konuşan Memiş, sosyal güvenlik ve sosyal 
güvenlikle doğrudan ilişki içinde olan sağ-
lık ve sosyal yardım alanında önemli me-
safeler alındığını, ancak iyinin daha iyisi ve 
mükemmeli olduğunu ifade etti. 

Hastane ve ilaç kuyruklarının bugün 
tarih olduğunu belirten Memiş, “Dün her 
ilaca erişemiyorduk, bugün her ilaca ra-
hatlıkla ulaşabiliyoruz.  Dün, vefat eden 
hastasını dahi morgdan alamayan vatan-
daşlarımız vardı, bugün bu gayri insani 
tabloyu çok şükür kimse yaşamıyor, kim-
seye reva görmüyoruz. Dün sağlık karne-
leriyle ve vizitelerle zaman kaybediyorduk, 
bugün bu bürokratik engeller ve kırtasi-
yecilik kalktı, her şey elektronik ortamda 
kısa sürede hallediliyor. Sosyal güvenlik ve 
sağlıkta yaşanan değişim ve dönüşümleri, 
gelişmeleri burada saymakla bitiremeyiz. 
Ancak,  biz her zaman olduğu gibi yine 
“yetmez” diyoruz” şeklinde konuştu. 

Bu çerçevede, sosyal güvenlik hizmet-
lerinin niteliğin artırılması, sistemin sür-
dürülebilir düzeye çıkarılması, sistemik 
risklerin minimum seviyeye indirilmesi için 
reformlara devam edilmesi gerektiğini be-
lirten Metin Memiş, kurumun zayıf yönle-
rini güçlendirici, güçlü yönlerini geliştirici 
çalışmaların yapılmasına karşın, orta ve 
uzun vadede Kurumun hizmet alanına yö-
nelik riskler ve tehditlere de odaklanılması 
gerektiğini kaydetti. 

Sosyal Güvenlik Kurumu ve sistemi için, 
savaş, terör, çatışma, iş kazaları, meslek 
hastalıkları, trafik kazaları, boşanmalar, iş-
sizlik önemli risk ve tehditlerin başında gel-
diğini dile getiren Memiş, “Bunlara yönelik 
önleyici iradenin harekete geçirilmesi için 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun konsültasyon 
odaklı işbirliğine ve ortak çalışmalara ihti-
yaç duyması ve bu çerçevede hem kamu 
kurumları hem de sivil toplum kuruluşla-
rıyla kurumsal işbirliklerine yönelmesi el-
zemdir.” dedi. 

Memiş, yakalanan siyasi istikrar sonrası 
yavaşlayan ekonomik büyümeyi hızlandır-
ma ve gerginlik ve çatışmaları bir kenara bı-
rakarak işsizlerimize iş ve aş bulma zamanı 
başladığını kaydetti. Hayatın her alanında 
reform süreçlerinin yeniden başlatılması 
gerektiğini de söyleyen Memiş, “Riskleri 
fırsata, fırsatları kazanıma dönüştürme za-
manı diyoruz. Sosyal güvenlik sisteminin 
güçlü olduğu ülkelerde suç oranları düşük, 
sosyal problemler daha azdır. Bu noktada,  
önleyici sosyal güvenlik ve koruyucu sağlık 
alanına odaklanma zamanı diyoruz.” şek-
linde konuştu.

Sosyal güvenlik ve sağlık sisteminde 

vatandaş memnuniyetinin katlanarak bü-
yümesine karşın, Kurum çalışanlarının 
memnuniyetinin aynı oranda artmadığının 
yapılan araştırmalarla ortaya çıktığını söy-
leyen Memiş, “Hizmet alanları ve hizmeti 
sunanları aynı anda, birlikte ve aynı oranda 
memnun etmek mümkündür. Toplumun 
yarınını güvence altına almakla sorumlu 
olan Kurum, kurumsal başarısının geleceği 
açısından, personelini de güvenceye alma 
konusunda duyarlı ve istekli olmalıdır. Bu 
bakımdan kurum personeline yönelik cid-
di iyileştirmelerin, yeni hak zeminlerinin, 
mevcut haklara ilişkin konu ve sayı odaklı 
kapsam artışlarının mali, sosyal ve özlük 
hakları bağlamında hayata geçirilmesi ge-
rekir. Kurumun gerek merkez gerekse taşra 
birimlerinin hizmet binalarında, otomas-
yon sistemlerinde, hizmete erişim imkan-
larında ortaya konan ciddi değişim Kurum 
personeli bağlamında da ortaya konma-
lıdır. Memur Sen olarak; Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun, toplumun sosyal güvenlik 
noktasındaki ihtiyaç ve beklentilerini kar-
şılama konusunda gösterdiği hassasiyeti 
kendi personelinden esirgemeyeceğine 
inanıyor ve bu konudaki beklentimizi ifade 
ediyoruz.” şeklinde konuştu.

MEMİŞ:
SGK'DA 
REFORMLAR 
DEVAM 
ETMELİ
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M e m u r - S e n 
Genel Başkan Ve-
kili ve Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Me-
tin Memiş, 64. Hü-
kümetin icraat ve 
reformları kapsa-
yan Eylem Planı’nı 
hedefler açısından 
olumlu, beklentile-
ri karşılamayan ko-
nular açısından da 
‘yetmez ama evet’ 
olarak değerlen-
dirdi.

S a ğ l ı k - S e n 
Çankırı Şube 
Başkanlığı’nın da-
vetlisi olarak geldi-
ği ilde açıklamalarda 
bulunan Memiş, Başbakan Ahmet Davu-
toğlu tarafından açıklanan, 64. Hükümet 
2016 Yılı Eylem Planı’nı değerlendirdi. 

Demokratikleşme hamleleri bakımın-
dan eylem planını olumlu bulduklarını 
belirten Memiş, istihdamın artırılması, 
buna kamunun öncülük etmesi, istih-
damda da sözleşmeli personelin kadroya 
alınmasına öncelik verilmesini istedi. Yıp-
ranma payının mutlaka 2016 yılı içinde 
hayata geçmesi gerektiğini de belirten 
Memiş, ek ödemelerin emekliliğe yansı-
masının da öncelikli talepleri içinde yer 
aldığını kaydetti.

KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI 
ÇALIŞANLARINA KADRO VERİLMELİ

Birçok başlık altında açıklanan paketin, 
istikrar umuduyla oy vermiş vatandaşların 
beklentisini karşılaması açısından önemli 
olduğunu söyleyen Metin Memiş, bu se-
beple, paket açıklanmakla kalmamasını, 
kararlılıkla uygulanmasını istedi.

Ülkenin büyümesi, refah payının art-
masının bütün vatandaşlarımızla birlikte 
kamu görevlilerinin de ekmeğini büyüte-
ceğine dikkat çeken Memiş, “İstihdamın 
artırılmasına kamunun öncülük etmesini, 
kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle 
verilmesini istiyoruz. Bu sebeple, kamuya 
alınacağı açıklanan kadrolar daha da ar-
tırılmalı, sağlık alanında bu rakam en az 
30 bin olmalıdır. Bu yapılırken de öncelik, 
şu anda kamuda asıl işi yapan vekil ebe 
hemşire, 4/B, 4/C, Kamu Dışı Aile Sağlığı 
Çalışanları’na verilmelidir. Ayrıca, yıllarca 
atama bekleyen branşlarda da istihdama 
gidilmeli, yetişmiş iş gücü ve emeğin zayi 

olmasının önüne geçilmelidir.” şeklinde 
konuştu.

YIPRANMAM PAYI HAYATA GEÇMELİ

Yıpranma payının, önce sözünü al-
dıkları, toplu sözleşmede de imza altına 
aldırdıkları bir başka öncelikleri olduğu-
nu dile getiren Memiş, “Eylem Planı’nda 
yer almamasını, zaten kabul edilmiş ve 
üzerinde çalışılıyor olmasından kaynaklı 
olduğuna inanıyoruz. Toplu sözleşme-
de yıpranma payı için oluşturulmasını 
sağladığımız Bilim Kurulu çalışmalarına 
başlamış, en kısa sürede de çalışmala-
rını tamamlayacaktır. Sağlık-Sen olarak 
amacımız, bütün sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarını kapsayacak bir düzenle-
menin yapılmasıdır. Bunun yanı sıra, ek 
ödemelerin emekliliğe yansıtılması konu-
sunda da adım atılmalı, eylem planında 
yer almayan bu konu hükümetin icraat 
ajandasında yer almalıdır. Ek ödemeler 
emekliliğe yansıtılarak, sağlık çalışanları-
nın emekliliğinde yaşadıkları mağduriyet 
giderilmelidir.” dedi.  

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE 
KARARLI OLUNMALI

Eylem planında yer alan, sağlık çalı-
şanlarına yönelik şiddetin önlenmesine 
yönelik alınacak tedbirler başlığını önem-
sediklerini de kaydeden Memiş, sonuç ge-
tirici, caydırıcı tedbirlerin alınmasını ve bu 
tedbirlerin yasalarla güçlendirilerek uygu-
lanması gerektiğini kaydetti. Şiddet uygu-
layanların tutuklu yargılanmasına yönelik 
yasa çıkmış olmasına karşın, tutuksuz yar-
gılama yapıldığını söyleyen Memiş, şiddet 
uygulayanların 6 ay süreyle sosyal güven-
lik harcamalarının kurumu yerine, şahsın 

kendisi tarafın-
dan karşılanma-
sının mutlaka ha-
yata geçmesini 
istedi.

Doğum ne-
deniyle ücretsiz 
izinde geçen sü-
relerin memu-
riyet kıdeminde 
değerlendirilme-
sini sağlayacak 
düzenlemeler i 
de olumlu kar-
şıladıklarını söy-
leyen Metin 
Memiş, pakette 
yer alan demok-
ratikleşmeye yö-

nelik adımlardan 
vazgeçilmemesi çağrısında bulundu. Dar-
be dönemlerinden kalan antidemokratik 
hükümlerin kaldırılmasını destekledik-
lerini söyleyen Memiş, bunların yerine 
demokratikleşmenin önünü açacak yeni 
düzenlemeler yapılması gerektiğini, yeni 
vesayet sistemleri oluşturulmaması ge-
rektiğini kaydetti. Memiş ayrıca pakette 
yer alan, temel hak ve hürriyetlere ilişkin 
uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dâhil 
edilmesine devam edileceğinin açıklan-
masının da kendilerini sevindirdiğini dile 
getirdi.

Açıklanan pakette Yeni Anayasa’nın 
olmamasını büyük bir eksiklik olarak de-
ğerlendiren Memiş, demokratikleşmenin 
önünü açacak ve güvencesi olacak yeni 
anayasa için TBMM’de mutabakat sağla-
narak toplumun beklentisinin ortak so-
rumlulukla karşılanması gerektiğini dile 
getirdi.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in 
Çankırı ziyaretine Genel Başkan Yardım-
cısı Abdülaziz Aslan da katıldı. Memiş, 
beraberindeki heyetle bazı sağlık kurum-
larını ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla 
görüştü.

MEMİŞ: EYLEM PLANINA  
"YETMEZ AMA EVET" 



18 ARALIK 2015

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Evi’nde düzenle-
nen çalıştaya Sağlık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Adem Keskin, Sağlık-Sen Ge-
nel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel 
Başkan Yardımcıları Mustafa Örnek, İdris 
Baykan, Abdülaziz Aslan, Hastane Yöne-
ticisi Leyla Mollamahmutoğlu ve kadın 
doğum uzmanı doktorlar katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Semih 
Durmuş ise konuşmasında, Sağlık-Sen’in 

çözüm odaklı, vizyoner bir sendikacılık 
yaptığını, bu çalıştayların amacının da 
sorunların tespit edilerek çözüm öneri-
lerinin sahanın görüşleri doğrultusunda 
hazırlanarak çözüme katkı sunmak oldu-
ğunu söyledi. 

Sağlık-Sen olarak çözüm odaklı sendi-
kacılık anlayışı gereği yıllardır sağlık eme-
ğine bakışta köklü bir değişiminin gerekli 
ve kaçınılmaz olduğunu politika belirle-
yicilere her platformda ciddiyetle ifade 

edip uyarılarda bulunduklarını söyleyen 
Durmuş, şiddetin önlenmesi konusunda 
da hem çalıştay düzenlediklerini, hem de 
TBMM ve bakanlık nezdinde gerekli giri-
şimlerde bulunduklarını ifade etti.

Sağlık mesleğinin icrasında karşılaşı-
lan iş sağlığı ve güvenliği risklerinin be-
lirlenmesi ve çözüm önerilerinin tespit 
edilmesine yönelik “Sağlık Çalışanlarının 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Sorunları Ve Yıp-
ranma Payı Çalıştayı” gerçekleştirdikle-
rini belirten Semih Durmuş, bunun ya-
nında 2014 yılı Kasım ayında Ağız ve Diş 
sağlığı hizmetleri çalışanlarının sorunla-
rını belirlemek ve sorunlara çözüm öne-
rileri geliştirilmesi amacıyla “Kamuda 
Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri Çalıştayı” 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye’de 
ilk olarak sağlık okur-yazarlığı araştırma-
sının da Sağlık-Sen tarafından yapıldığını 
belirten Genel Başkan Vekili Semih Dur-
muş, araştırmanın örneklem açısından 
Türkiye de bir ilk olma özelliği taşıdığını 
kaydetti.

Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü, Hekimlerin Mesleki ve Özlük Sorunları Çalışmaları kapsamında, 
Kadın Doğum Hekimleri’nin mesleki ve özlük sorunlarını tartışmak için çalıştay düzenledi.

KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN 
MESLEKİ VE ÖZLÜK HAKLARI TARTIŞILDI

Semih DURMUŞ
Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili
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Semih Durmuş ayrıca, belirli bir tak-
vim çerçevesinde yapmayı planladıkları 
“Hekimlerin Mesleki Ve Özlük Sorunları 
Çalışmaları” başlığı altında farklı branş 
hekimlerinin sorunlarının ele alınacağı 
çalıştay ve sağlık profesyonellerinin so-
runlarına yönelik araştırmalarının önü-
müzdeki süreçte hız kesmeden devam 
edeceğini dile getirdi.

Toplantının açılışında konuşan Sağ-
lık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Adem 
Keskin, sağlık gibi zor ve ulvi bir görevi 
yürüttüklerini, sağlık yönetiminin, hem 
finansmanı hem de operasyonu bakı-
mından zor bir hizmet alanı olduğunu 
söyledi. Müsteşar Yardımcısı Keskin, 
bu hizmeti yürütmede pay sahibi olan 
bütün saha çalışanlarına teşekkür eder-
ken, “Her kademedeki çalışanlarımız 
fedakarca çalışıyor. Her şeyin başı sağlık 
diyoruz ama, her şeyin başı ekonomiye 
bağlı.  Ekonomik sıkıntılar, çalışanların 
hakkını teslim etmede elimizi kolumuzu 

bağlıyor, kısıtlıyor.” şeklinde konuştu. 

Gece gündüz çalışmalarına rağmen 
şu anda istedikleri ve planladıklarının 
çok azını realize edebildiklerini söyle-
yen Keskin, “Hekimlerimizin iş güvenli-
ği, çalışma şartları, şiddet ve emeklilik 
her zaman masamızın üzerinde duru-
yor. Her torba yasa çalışmasında bunları 
gündeme getiriyoruz. Bir kısmını başar-
dık, bir kısmı halen masamızda duruyor. 
Sendikaların taleplerine önem veriyo-

ruz. Katılımcı demokrasi açısından biz 
bütün paydaşların taleplerini dikkate 
almaya çalışıyoruz. Bunlar bizim karar 
ve politikalarımızla yönlendirici oluyor. 
Bu çalıştayın da konuları içinde yer alan 
yıpranma payı, emekliliklerin biraz daha 
iyileştirilmesi, çalışma şartlarının iyileş-
tirilmesi öncelikli konularımız arasında 
bulunuyor. Fedakarca çalışmalarından 
dolayı bütün sağlık çalışanlarına teşek-
kür ediyorum.” dedi.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hasta-
lıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Yönetici Başhekimi Op. Dr. Leyla Mol-
lamahmutoğlu da yaptığı konuşmada 
Sağlık-Sen’le beraber gerçekleştirdikle-
ri çalıştayın mesleki sorunların tespiti 
ve çözüm önerilerine katkı sunacağına 
inandığını söyledi.

Çalıştayda Özlük Hakları Sorunları, 
Performans Sistemi ve Sorunları, Medi-
kolegal Sorunlar, Kadın Doğum Uzman-
larının Mesleki Saygınlığı, alt başlıklarıy-
la birlikte tartışıldı.Adem KESKİN

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yard.

Op. Dr. Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum EAH 

Yönetici Başhekimi

Haberin detayı için akıllı 
telefonunuzdan 

kare kodu okutunuz.
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MEMİŞ: IRAK VE SURİYE’DEKİ 
OYUN, TÜRKİYE’DE 
SERGİLENMEK İSTENİYOR

Memur-Sen Genel Başkan Veki-
li ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, son zamanlarda yaşanan acı-
ların Türkiye’nin geleceği açısından 
son derece kritik ve tarihi bir eşikte 
olduğumuzu gösterdiğini söyledi. Me-
miş, “Irak ve Suriye’de yaşattıklarını 
Türkiye’de de yaşatmak isteyen şer 

güçlerin en kirli ve insanlık dışı oyun-
larını sahneledikleri günler yaşıyoruz. 
Küresel siyasetin Ortadoğuda ürettiği 
katliamların benzerini Türkiye’ye ya-
şatma hesaplarını görüyoruz” şeklin-
de konuştu.

Sağlık-Sen Genişletilmiş Başkan-
lar Kurulu, Ankara’nın Kızılcahamam 
İlçesi’nde Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın’ın da katılımı ile yapıldı. Top-
lantının açılışında konuşan Metin Me-
miş gündeme yönelik ve sendikal ko-

nularda değerlendirmelerde bulundu.

 Konuşmasında çözüm sürecini, 
Cumhuriyet tarihinin en büyük adım-
larından birisi olarak değerlendiren ve 
ve milletçe sahiplenildiğini ifade eden 
Memiş, eli kanlı terör örgütünün, içteki 
ve dıştaki uzantılarıyla birlikte planla-
dığı haince saldırılarla bu süreci sabo-
te ettiğini belirtti. Son aylarda yaşanan 
terör olaylarının topyekün milletimizi 
hedef aldığını söyleyen Memiş, “Terö-
rün arkasındaki küresel şer odakları

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZ
KIZILCAHAMAM'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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nın amacı; Türkiye’de huzur ve istikrarı 
yok etmektir. Toplumda siyasal, ideo-
lojik ve etnik kamplaşmalar, kutuplaş-

malar derinleştirilmek istenilmek-
tedir. Devletimizi halkını koruma nok-
tasında acz içinde göstermek istenil-
mektedir.  Demokratik kazanımlarımız, 

ekonomik ve sosyal kazanımlarımız, 
herşeyden önemlisi kadim medeniyet 
hamlelerimiz yok edilmek istenilmek-
tedir. Bu nedenle milletimize böylesi 
anlarda düşen, acıyı ve umudu paylaş-
mak, teröre karşı tek ses ve tek yürek 
olmayı başarabilmektir” dedi.

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZ
KIZILCAHAMAM'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

►
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ALİ YALÇIN: BİZİM 
SENDİKACILIĞIMIZDA DEĞER 
VAR, İNSAN VAR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
da konuşmasında, Memur-Sen’in ku-

ruluşunun, 7 Güzel Adam’dan biri olan 
Mehmet Akif İnan’ın; ‘en uzun yolculuk-
lar bir adımla başlar’ ilkesinden yola çı-
karak gerçekleştiğini söyledi. 

Memur-Sen’in sendikacılığı sağın-
dan ya da solundan almadığını, insanla-
rı kamplaştıran ve mecburi istikametler 
içinde bir birleriyle çatıştıran anlamsız 
yapılara inat, sendikacılığa yeni bir ruh 
katmak katmak için kurulduğunu söy-
leyen Yalçın, “Bir yanlışlığı gördüğünde 
mümkünse eliyle, değilse diliyle, o da 
mümkün değilse buğz ederek düzelt-
meyi benimsedik. Sendikacılığı iyiliği 
önermenin, kötülükleri engellemenin iz 
düşümü olarak yapıyoruz. Bizim sendi-
kacılığımızda değer var, insan var, mer-

kezde insan var. Bizim sendikacılığımızın 
bu ülkeye neler kattığını anlamak için 
2000’den sonraki duruşumuza dikkat çe-
kiyorum” şeklinde konuştu.

Erken kalkanın darbe yaptığı süreçle-
rin yaşandığını söyleyen Yalçın, “Darbe 
yapmada aracı olarak kullanılan bazı söz-
de sivil toplum örgütlerine inat, Memur-
Sen darbe yapmak isteyenlerin heves-
lerini kursaklarında bırakmış, birilerinin 
yüreğine oturmuştur.” Dedi.

Gezi olaylarının bir darbe girişimi 
ve küresel operasyonu olduğunu söy-
leyen Yalçın, 17-25 Aralık sürecinin de 
aynı şekilde millet iradesine kurulmuş 
bir komplo olduğunu söyledi. Ali Yalçın, 
Türkiye’yi Suriye yapmak isteyenlerin de 
amaçlarına ulaşamayacağını kaydetti.

Ülke içindeki ihanet şebekeleri ve 
veyaset odaklarının derdest edildiği 
günlerde, küresel ortaklarının başlat-
tığı kirli ve sinsi savaşa maruz kalındı-
ğını belirten Metin Memiş, bu ülkenin 
kaderini şer odaklarının tayin etmesini 
istemiyorsak ve yaşanan acıların daha 
büyükleri ile karşılaşmak istemiyorsak, 
Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi-Sünnisi ile 
bütün vatan evlatları olarak tek yürek 

olmaktan başka bulunmadığını vurgu-
ladı. Türkiye’yi vesayetten demokrasi-
ye taşıyan sivil toplum hareketi olarak, 
medeniyet idealine, sosyal adalet ve 
refah toplumu hedeflerine odaklan-
mış kadrolar olarak, Yeni Türkiye’nin 
inşası ve bekası mücadelesine hayati 
bir sorumluluk olarak baktıklarını ifa-
de eden Memiş, daha sonra şunları 
söyledi: “Memur-Sen olarak Türkiye’yi 
millet iradesinin tecelli edeceği 1 Ka-

sım seçimlerine güven içinde kavuş-
turmak, Türkiye’yi sağduyunun, birlik 
ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu bir 
geleceğe taşımak için gecemizi gün-
düzümüze katacağız.”

“Öncü Medeniyet, Güçlü Memur 
Sen, Büyük Türkiye” diyerek 1 Milyon 
üye hedefi koyduklarını hatırlatan Me
miş, Sağlık-Sen kadrolarının da üstün 
gayreti ile Memur-Sen’in 1 Milyon 
üyeye ulaşacağını kaydetti. 

GENEL BAŞKANIMIZ METİN MEMİŞ 
KAZANIMLARIMIZLA İLGİLİ SUNUM YAPTI

Genel Başkanımız Metin Memiş, toplu sözleşme 
kazanımlarımızın sahada doğru ve anlaşılır bir biçimde 
anlatılabilmesini sağlamak amacıyla bir sunum yaptı.  

Sahadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ve doğru bilginin 
kaynağından sahaya yansımasının amaçlandığı su-
numda 3. Dönem toplu sözleşmesi ile sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanlarının kazanımlarına ilişkin tespitlerde 
bulunan Genel Başkanımız Metin Memiş, bu kaza-
nımların tam anlamıyla sahada duyurulması ve sa-
hada yanlış bilgi vermemeleri açısından bu bilgilerin 
önemine değindi.
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Şube Başkan Vekilleri 
Toplantısı

Şube Başkan Yardımcıları 
(Eğitim ve Sosyal İşler)

 Toplantısı

Şube Başkan Yardımcıları 
(Mali İşler) Toplantısı

Şube Başkan Yardımcıları 
(Mevzuat ve Top. Söz.)

 Toplantısı

Şube Başkan Yardımcıları 
(Basın ve İletişim)

 Toplantısı

Şube Başkan Yardımcıları 
(Teşkilatlanma)

 Toplantısı

Başkanlar Kurulu Toplantısı

BAŞKANLAR KURULU VE BAŞKAN YARIMCILARI 
SEKRETERYA TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu öncesi, Genel Başkan Yardımcılarımız da kendi alanlarındaki şube 
başkan yardımcıları ile toplantı yaparak, değerlendirmelerde bulundu. Toplantılara Genel Başkanımız 

Metin Memiş'te katılarak Şubelerin mevcut durumlarına ilişkin bilgi verdi.  Başkan Yardımcıları 
Toplantılarının ardından Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirilerek sonuç bildirisi yayınlandı.

Başkanlar Kurulu 
Toplantısı Sonuç Bildirisi 
için akıllı telefonunuzdan 

kare kodu okutunuz.
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TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ, GELECEĞİN TÜRKİYESİPANELİ DÜZENLENDİ

SDE BAŞKANI PROF. DR. BİROL AKGÜN: 
TÜRKİYE KAOSA KARŞI DİRENİYOR

SDE Başkanı Birol Akgün son günlerde 
yaşanan olay ve gelişmeleri değerlendirdi-
ği konuşmasında, “Türkiye’ye yaklaşan bir  
kaos var. Türkiye bu kaosa direniyor” dedi.  

 11 Eylül’ün Amerikan hegemonyasını 
bitirdiğini söyleyen Akgün, “ABD ve Batı 
dışındaki bölgelere doğru bir güç kayması 
yaşanıyor. Bunun sonucu küresel yöneti-
şim kriz ortaya çıktı. Daha sonra ise bu kri-
zin yol açtığı yönetişim boşluğu ve Çin ve 
Rusya gibi ülkelerin veto gücünü kullana-
rak bu boşluktan faydalanarak rol kapma-
ya çalışmasına şahitlik ediyoruz” şeklinde 
konuştu. Ankara’da patlayan bombanın 
etrafımızdaki istikrarsız ortama Türkiye’nin 
çekilme girişimi olduğunu ifade eden Prof. 
Akgün, bu coğrafyadaki ülkelerin, kendi 
içlerinden kendileri gibi düşünen yöneti-
cilerin çıkmasının güç olma iddiasındaki 
odaklarca istenmediğini kaydetti. 

Bu güç odaklarının, ilgilendikleri ülkele-
ri AB ve dünya konjonktürüne uygun kişi-
lerin yönetmesini istediğini de dile getiren 
Prof. Akgün, “Müslümanları engellemenin 
yolu olarak, bizim inancımızda ve gelene-
ğimizde olmayan seküler bir hareket orta-
ya çıkardılar” dedi. 

MUSTAFA KARTOĞLU: KİMSE 
SORUMLULUKTAN MUAF DEĞİL

Konuşmasında güncel konuları ele alan 
ve değerlendirmelerde bulunan Star Ga-

zetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, 
Ankara’da bombanın patlamasına neden 
olan olayları daha önce de millet olarak 
yaşadığımızı söyledi. PKK’nin harekete 
geçtiği ve eylemleriyle en çok göze batan 
noktaların zamanında Ermeni olaylarının 
ortayı çıktığı yerlerle aynı olduğunu belir-
ten Kartoğlu, olayların çıkış şekillerinin de 
benzerlik gösterdiğini ifade etti. O zamanki 
Ermeni tehcirinden de devletin sorum-
lu tutulmak istendiğini söyleyen Mustafa 
Kartoğlu, şimdiki olaylardan da devleti so-
rumlu tutma çabası bulunduğuna dikkat 
çekti. Bu tür olayların bazen küçücük bir 
kıvılcımın üflenmesiyle çıktığını söyleyen 
Kartoğlu, kıvılcımın olmadığı hallerde de 
dış güçlerin yaktığı ateşlerin buna sebep 
olduğunu, ateşi yakanların uzaktan seyret-
tiğini dile getirdi.

 Ermeni meselesinin ardında büyük Er-
menistan hayali olduğunu, bugünkü olay-
ların arkasında ise Büyük Kürdistan hayali 
olduğunu söyleyen Mustafa Kartoğlu, o 
zamanın eylemleri ile bugünün eylemleri 
arasında fazla bir fark bulunmadığını ifade 
etti.

 Ülkemizde kimsenin sorumluluk ma-
kamından kaçma konumunda olmadığını 
söyleyen Kartoğlu, “Siyaset kurumu bazen 
olayları tam okuyamıyor, okusa bile ta-
mamını hafızasında tutamıyor, tutsa bile 
tuttuğunun tamamını uygulayamıyor.  Si-

yaset, sadece iktidar partisinden oluşmaz. 
Diğer partilerin ve sivil toplum örgütlerinin 
katkısı olur. Yönetimde olmayanlar, yöne-
timde olanları etkiler. Kimse, sorumluluk-
tan muaf değil. Her ne hal ve şart altında 
olursanız olun, kavga etmeyeceksiniz. Hak-
lı bile olsanız kavga etmeyeceksiniz” şek-
linde konuştu. 

AVNİ ÖZGÜREL: TÜRKİYE KARANLIK 
TÜNELDEN GEÇİYOR, AYDINLIK YAKIN

 Gazeteci-Yazar Avni Özgürel de konuş-
masında, güç odaklarının ülkeyi yönetenle-
ri kontrol etme ve yönlendirme arzusunda 
olduklarını söyledi. Bunu yapmak isteyen-
lerin amaçlarının daha çok para kazanmak 
olmadığını belirten Özgürel, “ Amaç daha 
çok para kazanmak değil, zaten en çok pa-
rayı Ak Parti zamanında kazandılar. Silah 
bırakmaya hazır olan PKK, birden bire ta-
vır değiştirdi. ABD, bölgeden çekileceğini 
açıkladı. İsrail kaygısı var. İsrail’in onlar açı-
sından korunması gerekiyor. 

Mursi’nin Mısır’da kök salması, İsrail’in 
güvenlik merdivenini çökertir. Bunun için 
Mursi gitti. Önce Esed’i göndermek iste-
diler, olmayınca bundan vazgeçtiler. Sonra 
PYD ile anlaştılar. PYD’yi Amerika’nın Orta-
doğu’daki kolordusu ilan ettiler. Türkiye’nin 
maruz kaldığı saldırı, bunların tamamının 
işbirliği yaptığı saldırıdır. Türkiye karanlık 
bir tünelden geçiyor. En kısa sürede aydın-
lığa kavuşacağımızı ümit ediyoruz” dedi.

Sağlık-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nda, ‘Türkiye’nin Geleceği, Geleceğin Türkiyesi 
başlıklı bir panel düzenlendi. Gazeteci İlker Uykal’ın moderatörlüğünde yapılan panele SDE 
Başkanı Prof. Birol Akgün, Gazeteci-Yazar Avni Özgürel ve Star Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Gazeteci-Yazar Mustafa Kartoğlu katıldı. 

AVNİ ÖZGÜRELİLKER UYKAL
PROF. DR. BİROL AKGÜN MUSTAFA KARTOĞLU
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Sağlık-Sen Stratejik Araştırma-
lar Merkezi Enstitüsü (SASAM) ta-
rafından düzenlenen Sosyal Politi-
ka Çalıştayı gerçekleştirildi. İki gün 
süren ve açılışına Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş’in yanı sıra 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Müsteşarı Ebubekir Şahin’in de 
katıldığı çalıştayda sosyal politika-
lar, uygulamalar, toplumdaki karşı-
lığı, sürdürülebilirlik gibi konuların 
yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı çalışanlarının sorunları 
da ele alındı.

Çalıştaya; Başbakanlık, Sağlık 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ASPB, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakan-
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı, TEPAV, Mazlumder, Deniz 
Feneri Derneği, Cansuyu Derneği, 
SYDV temsilcisi, THSK, Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, AFAD, Keçiö-
ren Belediyesi, Adomar Araştırma 
Merkezi, Anadolu Kalkınma Vakfı, 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’ndan uzmanlar ile aka-
demisyenler katıldı. Sonuç Bildirisi 
ise, çalıştay moderatörleri ve katı-
lımcıların katkılarıyla en kısa süre-
de hazırlanacak.

1. OTURUM
Sosyal hizmet ve sosyal yar-

dım uygulamalarının değerlen-
dirilmesinde;
• Yönetim modelleri (merkezi 
yönetim, yerel yönetimler, STK, 
ekonomik ve sosyal konsey, ko-
misyon ve kurullar) tartışmaları 
ve kurumlar arası koordinasyon
• Uluslararası boyut ( göç, in-
san ticareti, uyuşturucu ile mü-
cadele, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlara yönelik hizmetler 
vs.)
• Hizmetlerin sunulduğu ortam 
ve çevre koşulları, 
•Hizmetlere ilişkin memnuni-
yet, gönüllü katkıların ve pay-
daş sorumluluğunun geliştiril-
mesi.
2. OTURUM

- Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Çalışanları Çalışma 
Koşulları 
• Fiziki Şartlar
• Teknolojik Altyapı
• Sosyal Ortam
• Dış Kaynaklı Ortam Riskleri

• Şiddet ve Mobbing
- Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı Çalışanlarının Sorunları
• İnsan Kaynağı İhtiyacı
• Farklı İstihdam Modelleri
• Mesleki İhtisaslaşma
• Mesleki Riskler
• Mali Haklar
• Özlük Hakları
     - Diğer Sorunlar tartışıldı. 

Tartışmalar neticesinde 
katılımcılardan yukarıdaki baş-
lıkların çözümü noktasında 
önemli görüşler elde edildi. 
3. OTURUM

Sosyal politika uygulamala-
rında sosyal hizmet ve sosyal 
yardım algısı (İlgili kurumların 
ve toplumun bakışı)

Sahip olduğumuz tarihi ve 
kültürel birikimin sosyal hiz-
metler ve sosyal yardım uygula-
malarına yansıması,

Mevcut sosyal hizmet ve 
sosyal yardım uygulamalarında;
• Kurumsal yapılanma sorunları
• İnsan kaynakları sorunları 
(eleman temini, çalışanların 
eğitimi, İş doyumu ve tükenmiş-
lik vs.)
• Mevzuat sorunları (Kalkınma 
planları, kalite uygulamaları, 
stratejik plan ve eylem planları-
nı da içeren düzenlemeler)
• Finansman sorunları
• Hedef kitlede tanımlama ve 
erişim sorunları (toplum, aile, 
birey) 
• Hizmet üretim sürecine ilişkin 
sorunlar; 
• Geliştirici değiştirici hizmetler, 
• Koruyucu önleyici hizmetler, 
• Tedavi edici hizmetlerde 
       - Hizmetlerin yaygınlığı, 
       - Hizmetlere erişilebilirlik, 
       - Geri bildirim mekanizmala-
rının işlevselliği.

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞTAYIMIZ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Genel Başkanımız 
Metin Memiş, Antalya, Bitlis, 

Batman, Giresun, Kayseri, Kırşehir, 
Mersin, Balıkesir, Bursa, Batman, Çanak-

kale, Eskişehir, Kütahya, Eskişehir, Kütahya, 
Konya, Gümüşhane, İstanbul Üniversite Şube 
ve Ankara 1 Nolu Şubelerimizin divan toplantı-
larına katıldı. Genel Başkanımız ayrıca Malatya 
Şubemizin yeni bürosunun açılışına da katıldı.

Nevşehir Şubemizin İl Divan Toplantısı’na 
Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş ve Ge-
nel Başkan Yardımcımız Himmet Bayar katılır-
ken, Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak 
ve Abdülaziz Aslan da Muş Şubemizin İl Divan 
Toplantısıyla, Bitlis Şubemizin 2. Olağan Genel 

Kurulu’na katıldıktan sonra da Van’a 
geçerek Şube Başkanımız ve Memur-Sen 

İl Temsilcisi Hikmet Bilgin ve yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya geldiler. Antalya Şubemiz’in 
İl Divan Toplantısı’na Genel Başkan Yardımcımız 
Mustafa Örnek’in yanı sıra Hukuk Müşavirimiz 
Özlem Titrek de katıldı.

Ayrıca Genel Başkan Vekilimiz Semih Dur-
muş ile Genel Başkan Yardımcımız İdris Baykan 
da, Rize Şubemizin İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Konya Şubemizin İl Divan Toplantısı’na Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Himmet Bayar ve 
Mustafa Örnek, Kırşehir Şubemizin İl Divan 
Kurulu’na da Genel Başkan Yardımcılarımız Ke-
mal Çırak ve Abdülaziz Aslan katıldı.

İl divan toplantılarında konuşan Genel Baş-
kanımız Metin Memiş, Toplu Sözleşme kaza-
nımları hakkında bilgi verdi. Genel Başkanımız 
Memiş, bütün kamu görevlilerine; 2016 yılı için 

yüzde 6+5, 2017 için yüzde 3+4 zam elde ettik-
lerini, enflasyon farkı oluşması halinde her iki 
yıl için de fark ödeneceğini ifade etti. Tüm çalı-
şanların emekli maaşlarının ve emekli ikramiye-
sinin artmasını sağlayacak Özel Hizmet Tazmi-
natı yansıtma oranlarının 15 puan artırılmasını 
sağladıklarını da belirten Memiş, bu kazanım 
sayesinde emekli ikramiyesinin 3 bin 800 TL, 
emekli maşlarının 100 TL artırılmasını sağladı-
ğımızı ifade etti. 

Hizmet kolumuza bağlı Sağlık Bakanlığı, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu 
ve Üniversite Hastanelerinde 2005 yılından 
sonra göreve başlayan 300 bin çalışana 1 De-
rece kazandırdığımızı da söyleyen Memiş, bu 
sayede düşülen dereceye göre 250 TL’ye kadar 
ek kazanç elde edileceğini kaydetti. 

Eşi özel sektörde çalışan kamu görevlilerinin 
3 yıl kesintisiz SSK'lı olma şartını, 2 yılda 360 
gün olarak değiştirilerek eş durumu tayin çilesi-
ni sonlandırdığımızı belirten Memiş, toplu söz-
leşme masasında sözünü aldığımız bu değişik-

Şubelerimizin il divan toplantıları coşkuyla 
yapılıyor. Genel Başkanımız Metin Memiş’in 
yanı sıra Genel Başkan Yardımcılarımızın da 
katıldığı il divan toplantılarında sendikal 

duruşumuz, sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarına yönelik elde ettiğimiz 
kazanımlar katılımcılarla paylaşıldı. 
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liğin 25 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti. Hiz-
met kolu kazanımında, I. ve II. Dönemde elde 
edilen 16 maddelik kazanımlara III. Dönemde 
17 madde daha eklediğimizi söyleyen Memiş, 
toplamda 33 maddelik kazanım sağladıklarını 
belirtti.

DÖNER SERMAYE KATSAYILARININ ARTIRIL-
MASINI SAĞLADIK

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında ça-
lışan personelin döner sermaye 
tavan katsayısı-

nın 1.50’den 1.70’e çıkarılması ve hizmet alanı 
kadro unvan katsayılarının 0,05 puan artırılması, 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Üniver-
site Hastaneleri’nde ve Adli Tıp Kurumu’nda gö-
rev yapanların ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar 
olan yıllık izinlerinde döner sermayeden kesinti 
yapılmayacak olması, AFAD’a bağlı kampların 
bulunduğu illerde görev yapan hekim dışı sağlık 
çalışanlarının tavan katsayılarının 1.80’e çıkarıl-
ması, yemek hizmetinden faydalanamayan 112 
personeline nakdi yemek yardımı yapılması gibi 
kazanımların sağlık çalışanlarının yüzünü gül-
dürdüğünü söyleyen Genel Başkanımız Memiş, 
üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık 
personelinin tavan katsayılarının da 1.50’den 
1.70’e çıkarılmasını sağladığımızı dile getirdi.

LİSANS TAMAMLAMA BAŞLADI

Önemli taleplerinden lisans tamamlamanın 
yasalaştığını ve sağlık çalışanlarının lisans ta-
mamlama hakkından faydalandığını söyleyen 
Genel Başkanımız Memiş, “Genel Merkezimiz 
hem başvuru hem tercih hem de yerleşme 

aşamasında ve uygulamanın farklı süreçlerine, 
web, telefonla ve yüz yüze görüşme yoluyla li-
sans tamamlamadan yararlanacak adaylara kı-
lavuzluk etmiştir. İlk uygulama yılı olmasının ge-
tirdiği bazı zorluklar ve mağduriyetler yaşandı. 
Bu sıkıntılar için gerek YÖK gerekse ilgili üniver-
sitelere başvurarak mağduriyetlerin gide-
rilmesini sağladık, sağlıyoruz. Bu 
günlerde Malatya İnö-
nü Üniver-

sitesinde staj uygulamaları mağduriyeti 
ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “Beslenme 
ve Diyetetik” Uzaktan Eğitim Bölümünde yaşa-
nan ağırlıklı yüz yüze eğitim mağduriyeti için; 
YÖK, Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı nezdinde 
görüşmeleri sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kazandığımız dava ile aile hekimlerinin zo-
runlu mali sorumluluk sigortası primlerinin 
yarısının devlet tarafından ödenmesini sağla-
dığımızı da belirten Memiş, girişimlerimiz so-
nucu, Tebliğe eklenen hüküm ile 21 Temmuz 
2010’dan itibaren ödedikleri primlerinin yarısı-
nın da dava açılmasına gerek olmaksızın iadesi-
ni sağladığımızı kaydetti.

65 MODEL 657 SAYILI KANUNU 
DEĞİŞTİRMEYE EVET, İŞ GÜVENCESİNE 
DOKUNMAYA HAYIR

Genel Başkanımız Metin Memiş, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 50 yaşında oldu-
ğunu ifade ederek, “Elbette ki aksak yönleri ola-
bilir. Oturalım bu aksak yönleri giderelim. Ama 

eğer 657'iyi değiştirirken kamu 
görevlilerinin iş güvencesini 
ortadan kaldıracak bir 
adım atarsanız 
buna asla 

müsaade etmeyiz” dedi. 
Genel Başkanımız Metin Memiş, son günler-
de kamuoyunda ‘657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun değiştirilmesi ve iş güvencesinin 
ortadan kaldırılması’ konularının tartışıldığını 
ifade ederek, şunları söyledi: “Şunu açık ve net 
bir şekilde ifade ediyorum, bu 5-6 yıldır konuşu-
lan bir şey. Memur-Sen ailesi olarak öteden beri 
bir kırmızı çizgimiz var. 2012'de Bolu Abant'ta 
yapılan toplantıda açık ve net ifade etmiştik; 
‘Eğer bu toplantıda çalışanların iş güvencesi-
ni tartışmaya açacaksanız biz buna müsaade 
etmeyiz. Burayı terk ederiz ve sabote ederiz’ 
demiştik. Bugün buradan bir kez daha sesleni-
yoruz, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 50 
yaşında, 65 model bir kanun. Elbette ki aksak 
yönleri olabilir. Oturalım bu aksak yönleri gide-
relim ama eğer 657'yi değiştirirken kamu çalı-
şanlarının iş güvencesini ortadan kaldıracak bir 
adım atarsanız buna asla müsaade etmeyiz.”
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Geniş katılımlarla yapılan toplan-
tılarda konuşan Genel Başkanımız 
Memiş, eski Türkiye’nin geri bırakan, 
ötekileştiren tortularını yok etmek için 
çıktıkları yolda, vesayet düzeninin pran-
galarını ve sendikal hayattaki bütün 
kollarını kırdıklarını söyledi. ‘Öncü Me-
deniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye 
için 1 milyon üye’ diyerek tekrar yollara 
çıktıklarını belirten Memiş, Memur-Sen 
olarak geçmişten bugüne demokratik-
leşme ve sivilleşme adına önemli çalış-
malara imza attıklarını ve katkı sunduk-
larını belirtti. 

YOLA ‘HAK’ DİYEREK ÇIKTIK
Bugünleri Allah’ın bir nimeti, Hak 

mücadelesinin rahmeti olarak gördük-
lerini söyleyen Memiş, “Medeniyet de-
ğerleri ışığında hedefine insanlığı alan 
ve bu uğurda filizlenen Yeni Türkiye’ye 
emek veren erdemliler hareketinin 
mensupları olarak yola HAK diyerek çık-
tık. Sabır ve tevekkül erenleri olarak ve-
sayet düzeninin bize vurduğu pranga-
ları hep birlikte kırdık. Eski Türkiye’nin 
bizi geri bırakan, istismar eden, öteki-
leştiren tortularını yok etmek için son 
nefesimize kadar mücadele etmeye 
yemin ettik. Allah’u Teala bu samimi 
hissiyatı elbette karşılıksız bırakmadı. 
Vesayetin sendikal hayattaki bütün kol-
larını kırdık. İşte şimdi bir milyon üye 
hedefini seslendiriyoruz. Öncü Mede-

niyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye için 
1 milyon üye diyoruz” şeklinde konuş-
tu. Demokratikleşme yolunda ülkemiz 
ve milletimizin büyük bedeller ödedi-
ğini söyleyen Metin Memiş, 27 Mayıs 
darbesi, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül 
darbesi, 28 Şubat’ın milli iradeye karşı 
yapılan darbeler olduğunu ifade etti. 28 
Şubat’ta örselenen, önü tıkanan, dayak 
yiyen sivil siyasetin sözcülerinin millet 
egemenliği ile 2002 yılında işbaşı yaptı-
ğını belirten Memiş, darbeci zihniyetin 
bu tarihten sonra tekrar iş başı yaptı-
ğını kaydetti. Cumhuriyet Mitingleri, 
27 Nisan e-muhtırası, 367 krizi, iktidar 
partisine “laikliğe aykırı fiillerin odağı 
haline geldiği” iddiasıyla açılan kapat-
ma davasının bu süreçte demokrasi-
nin önüne çıkarılan engeller olduğunu 
ifade ederek, “12 Eylül 2010 tarihinde 
milletin onayına sunulan paket, sessiz 
devrimler tarihine altın harflerle ya-
zıldı. 12 Eylül referandumunda millet 
iradesinden yana taraf olduk. “Toplu 
Sözleşmeye de Toplumsal Sözleşmeye 
de Evet” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz 
“evet kampanyası” ile demokratik ana-
yasa paketinin yüzde 58 gibi rekor bir 
destek almasında büyük paydaş olduk. 
Milletin onay verdiği Anayasa değişikliği 
paketi, vesayetin tasfiyesini sağlarken,  
sivil siyasetin hakim olduğu demokratik 
Türkiye’nin inşasına dair süreci de hız-

Genel Başkanımız Metin Memiş, 
Memur-Sen tarafından ülke gene-
linde başlatılan ‘Öncü Medeniyet, 
Güçlü Sendika, Büyük Türkiye için 
1 Milyon Üye’ çalışması kapsa-

mında, Adana, Amasya, Bursa, 
Çanakkale, Çorum, Erzurum, 
Sivas, Tokat illerinde düzen-
lenen programlara katıldı. 

ADANA

AMASYA

BURSA

ÇANAKKALE
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landırdı. Başta kadınlara ve dezavantajlı 
kesimlere pozitif ayrımcılığın da yer al-
dığı anayasa değişikliğiyle, Cumhuriyet 
tarihinde kamu görevlileri ilk kez  toplu 
sözleşme hakkını elde etti. Bu, Memur-
Sen’in başarısıdır. 3. Dönem Toplu Söz-
leşmelerde elde ettiğimiz sosyal devrim 
niteliğindeki kazanımlar bu çileli yolcu-
luğun ürünleridir” şeklinde konuştu.

NİÇİN 1 MİLYON ÜYE?
Genel Başkanımız Metin Memiş, 

niçin 1 Milyon Üye dediğimizi ise şu 
şekilde açıkladı: 1 Milyon üye diyoruz;  
Çünkü herkes için kazanan sendikal 
duruşun herkesi kazanabileceğine ina-
nıyoruz. 1 milyon üye istiyoruz; Çünkü 
daha gür bir sesle haksızlıkları, zulmü 
haykırmak istiyoruz. 1 milyon adanmış 
insan hedefliyoruz; Çünkü Filistin’de, 
Arakan’da, Suriye’de yardım bekleyen 
ve adalet isteyenlere daha fazla el uzat-
mak istiyoruz. 1 milyon inanmış insanın 
kardeşliğini önemsiyoruz; Çünkü terö-
rü, teröristi, terör örgütlerini hayatımız-
dan çıkarmak istiyoruz. 1 milyon hak 
aşığını önemsiyoruz. Çünkü hakikatin 
ışığından herkesin yararlanması gerek-
tiğine inanıyoruz. 1 milyon Memur-
Sen’li diyoruz; Çünkü büyük Memur-
Sen ailesinin büyüklenmeden daha da 
büyümesini istiyoruz. 1 milyon medeni-
yet paydaşı hedefliyoruz; Çünkü mede-
niyetimizin bütün insanlığa huzur, kar-

deşlik ve refah getireceğini biliyoruz. 1 
milyon yeniden büyük Türkiye sevdalısı 
istiyoruz; Çünkü yeni Türkiye’nin, bü-
yük Türkiye’nin sadece millet için değil 
ümmet için, mazlumlar için, mağdurlar 
ve mazlumlar için daha güçlü Memur-
Sen’in öncülüğüne ihtiyaç duyduğunu 
idrak ediyoruz. 1 milyona ulaşacağımı-
za inanıyoruz;  Çünkü Memur-Sen’in 
büyümesinde sınır olmadığına, yeni 
ufuklara yolculuğumuzun engellene-
meyeceğine inanıyoruz.”

YETKİ MÜCADELESİNDE 
11’DE 11 YAPTIK

Yetki mücadelesinde 11’de 11 ya-
parak Cumhuriyet tarihinde ilk kez tüm 
hizmet kollarında yetkili olan konfede-
rasyon unvanını aldıklarını hatırlatan 
Memiş, Memur-Sen’in büyük ölçüde 
kurumsallaşmasını tamamladığını, 
Türkiye’de ve dünyada bütün yönleriyle 
takip edilen lider ve marka konfederas-
yon olduğunu ifade etti. Şimdi de ‘öncü 
medeniyet, güçlü sendika, büyük Türki-
ye için hedef 1 milyon üye’ dediklerini 
hatırlatan Memiş, bunun yanı sıra ulus-
lararası örgütlenmeye hız verilmesi, 
dünya ölçeğinde federasyonlar kurmak 
için çalışmalara başlanması, grev ve si-
yaset hakkının elde edilmesi gibi ulus-
lararası ve ulusal hedeflerinin varlığına 
da dikkat çekti.

HEDEFM
İLYON
ÜYE

ÇORUM

SİVAS

ERZURUM

TOKAT
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850 bin üyesiyle Türkiye'nin en bü-
yük emek hareketi olan Memur-Sen, 
"Millete Vefa Yolunda 20 Yıl" programını 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
katılımıyla Ankara Arena Spor Salonunda 
gerçekleştirdi. On binlerce kişinin katıldı-
ğı programa, eski genel başkanlar, genel 
merkez yöneticileri, il temsilcileri ve sen-
dika yöneticileri iştirak etti. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: A. 
İNAN’IN FELSEFESİNİ ANLAYAMAYAN, 
YOLDA TAKILIP KALIR

Programda konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Memur-Sen'in kurucusu mer-
hum Akif İnan'ı rahmetle anarak, sen-
dikanın bugünlere gelmesinde emeği 
geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, "850 
binin üzerinde üyesiyle Memur-Sen, 

Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütle-
rinden biri konumuna yükseldi. Merhum 
Akif İnan tüm baskılara rağmen burayı 
kurdu. Eğer Memur-Sen olmasaydı, 28 
Şubat'ı çok daha ağır yaşayabilirdik. Eğer 
Akif İnan ve arkadaşlarının temel felsefe-
sini anlayamazsanız, bu yolda takılıp kalır-
sınız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bereketini tüm dünyaya 
gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti: "Bize birta-
kım örgütleri 'Sivil budur, sivil toplum 
örgütü budur' diye yutturmak istediler, 
bize sahtekarları, şaklabanları, şarlatan-
ları, insanların hem inançlarını, hem de 
alın terlerini sömürenleri 'Din alimi bu-
dur, hoca budur' diye yutturmak istediler. 
Kardeşlerim, geçen de açıkladım. Tabanı 
ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan-
ları bize bu şekilde anlattılar. İşte biz en 
başta bu kirli oyunu bozduk. Bu toprakla-
rın çorak olmadığını, bu toprakların tam 
tersine son derece bereketli olduğunu 
hem Türkiye'ye, hem dünyaya gösterdik. 
Göstermeye de devam edeceğiz."

"HEPSİNİN DE HEDEFİ YENİ TÜRKİYE"

Pensilvanya medyası ile PKK medyası-
nın aynı dili kullandığına dikkati çeken Er-
doğan, şunları kaydetti: “Bölücü terör ör-
gütü, güvenlik birimlerimize karşı alçakça, 
haince saldırılar düzenliyor, bu ülkenin 
bir siyasi partisinin, hem de cumhuriyetle 
yaşıt olmakla, Atatürk'ün kurmasıyla övü-
nen bir siyasi partinin genel başkanı çıkıp, 
'PKK niye silah bıraksın' diyebiliyor. Dikkat 
edin, Pensilvanya medyası ile PKK med-
yası aynı dili kullanabiliyor. PKK ile DEAŞ 
aynı istikamet doğrultusunda hareket 
edebiliyor. Neden? Çünkü hedefler aynı. 
Hepsinin de hedefi yeni Türkiye. ”

YALÇIN: 1 MİLYONA GÜN SAYIYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ise konuşmasında, "Biz Memur-Sen ola-
rak; “İnsanın dünyadaki imtihanı ahde 
vefa’da gayrettir” anlayışıyla yola çıkan, 
“Hak yolunda feda” olmanın hakkını ver-
me gayretiyle ter akıtan, akıttığı terle, 
cefaya talip oluşuyla berekete mazhar 
olan ve 850 bin üyesinin güvenini güce, 

MİLLETE VEFA YOLUNDA 20. YIL'A 
MUHTEŞEM KUTLAMA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 

AKİF İNAN’IN FELSEFESİNİ 

ANLAYAMAYAN, 

YOLDA TAKILIP KALIR
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gücünü kazanıma dönüştüren teşkilat 
olarak; bugün kuruluşumuzun 20. Yılını 
yaşıyor ve Rabbime şükürler olsun ki 20. 
Yılımızda 1 Milyona koşuyoruz.  “Öncü 
Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türki-
ye”  Hedef 1 Milyon diyor ve 1 Milyona 
gün sayıyoruz.  1 Milyon; yeni başlangıç-
lara, yeni kazanımlara, yeni ufuklara, yeni 
umutlara, Kararlı Adımlarla Güvenli Ya-
rınlara, Yeniden Büyük Türkiye’ye ve  Adil 
Bir Dünya’ya hizmet etsin, vesile olsun is-
tiyoruz. Türkiye’nin en büyük emek hare-
keti olarak varlık nedenimizi; Bütün kamu 
görevlilerini, emeğin ve ekmeğin değeri-
ni bilen herkesi davasına ortak eden, yan 
yana duran, kol kola giren, bereket ve 
heybeti oluşturan, ülkeyi ve dünyayı dö-
nüştüren bir Memur-Sen olarak görüyo-
ruz. Zirveyi; değerlerimiz üzerinden anı, 
çağı, insanı ve insanlığı ihya olarak görü-
yoruz. Bu salondaki heyecan, heyecanı 
yüreklerinde taşıyan yüz binlerce insan, 
başarıya olan inancımızı artırıyor ve yolu-
muzu kolay kılıyor" dedi.

BİZ UNUTMAYANLARIZ

“Bugün vefa için buradayız” diyen 

Yalçın, “Bizim medeniyetimizde, bizim 
inanç iklimimizde Vefa; hatırlamak değil 
unutmamaktır.  Biz, rabbimden rahmet 
dilediğimiz; kurucu genel başkanımız Akif 
İnan’ı,  Sendikalarımızı ve Konfederas-
yonumuzu kuranları, Ahrete irtihal eden 
Ahmet Yıldız’ı, İbrahim Keresteci’yi, Ser-
dar Güllüoğlu’nu, Tahsin Suda’yı,  Erol 
Battal’ı, Zekeriya Ceyhan’ı unutmadık/
unutamadık/ unutmayacağız. Unutul-
mazlarımıza Rabbimden rahmet 
diliyorum. Memur-Sen’imizin li-
derliğini yapmış Zübeyir Yetik Ağa-
beyimizi, Fatih Uğurlu ve Ahmet 
Aksu başkanlarımızı ve Ahmet 
Gündoğdu başkanımızı unutma-
dık/unutturmadık/unutturmaya-
cağız. Bizi sivil toplumun en büyük 
ailesi haline getirenleri, bu yolcu-
lukta yitirdiğimiz ağabeylerimizi 
ve isimsiz nice saygı ve minnetle 
anıyorum” şeklinde konuştu.

İYİ Kİ BİZİMLESİNİZ
Memur-Sen’in millete vefa yolunda 

20. yılını kutlamak için bir araya geldikle-
rini vurgulayan Yalçın, sözlerini şu şekil-
de sürdürdü: "Biz, milletimize, ülkemize, 
ümmete ve insanlığa vefadan hiç vazgeç-
medik. Hiç vazgeçmeyeceğiz. Ümmetin, 
mazlum ve mağdurların vefa beklentisi-
ne hiç kulak tıkamadık, hiçbir zaman sırt 
dönmedik/dönmeyeceğiz. “Dünya Beş-
ten Büyüktür”  haykırışını hissiyatımızın 
ve isyanımızın ifadesi olarak gördük gör-
meye devam edeceğiz. 1 Milyon Üye'ye 
yürüyen Büyük Memur-Sen ailesi adına 
saygılarımı sunuyorum.”

Programın sonunda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, içinde Mehmet Akif İnan'ın 
şiirlerinin bulunduğu Mescid-i Aksa işlemeli plaket hediye etti.

Memur-Sen Eski Genel Başkanları 
Ahmet Gündoğdu, Ahmet Aksu, 

Fatih Uğurlu, Zübeyir Yetik'e 
plaketlerini ise Cumhurbaşkanı 

Erdoğan takdim etti.

MİLLETE VEFA YOLUNDA 20. YIL'A 
MUHTEŞEM KUTLAMA
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GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 
DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EN KISA SÜREDE 
YAPILMALI

Genel Başkanımız Metin Memiş, zi-
yarette ilk olarak Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı’nda yapılmayan görevde 
yükselme ve unvan değişikliği sınavının 
yapılmasını istedi. Uzun süre Çerçeve 
Yönetmelik’in çıkmasının beklendiği-
ni belirten Genel Başkanımız, Çerçeve 
Yönetmelik’in yayınlanmasının ardın-
dan, ASPB’nin kendi yönetmeliğini ya-
yınlamasına karşın sınav açmadığını 
ifade etti. Sınavın yıllardır yapılmaması 
sebebiyle çalışanların büyük bir kısmı-
nın bu sınavı beklediğini belirten Ge-
nel Başkanımız, hizmet kalitesinin de 
artması için sınavın en kısa 
sürede yapılması gerektiğini 
ifade etti.

EK DERS KARŞILIĞI GÖREV 
YAPANLAR KADROYA 
ALINMALI

Genel Başkanımız Me-
miş ziyarette ayrıca, ek ders 
karşılığı görev yapan sosyal 
hizmet elemanlarının kad-
roya alınması gerektiğini 
dile getirdi. Toplumun de-
zavantajlı bir kesimine hiz-
met sunan sosyal hizmet 
çalışanlarının sorunlarının 
çözümünün, politikaların 

sürdürülebilirliğine de yapacağı katkıyı 
dile getiren Memiş, “Yoğun bir şekilde 
fedakarca çalışan sosyal hizmet görev-
lisi arkadaşlarımızın sorunları çözülme-
li, kadro beklentileri karşılanmalıdır.” 
şeklinde konuştu. Genel Başkanımız 
ayrıca, sosyal hizmet çalışanlarının 
da yıpranma payı alması için, Bakan 
Ramazanoğlu’ndan destek istedi.

SOSYAL POLİTİKANIN TARAFLARINI 
BİR ARAYA GETİRDİK

Genel Başkanımız Metin Memiş, 
kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz Sos-
yal Politika Çalıştayı hakkında da Bakan 
Ramazanoğlu’na bilgi verdi. Memiş, 
“Bakanlığımızın yaklaşık 3 yıllık icraat 
döneminde, aile politikaları başta ol-

mak üzere sorumluluk alanlarında uy-
guladığı politikaları takip ettik, tespit, 
eleştiri ve öneriler geliştirdik. Bu rapor 
da, sosyal kalkınma hedefleri ölçeğin-
de en kritik konumda bulunan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı uygulamala-
rını; bireyi, aileyi ve toplumu koruma, 
nitelikli yaşam koşullarını oluşturma 
temelinde değerlendirmek, yaşanan 
sorunları tespit ederek çözüm önerile-
ri geliştirmek niyetiyle gerçekleştirdiği-
miz sosyal hizmet ve sosyal yardımlar 
çalıştayımızın sonuçlarını içermektedir. 
Çalıştayda sosyal hizmet ve sosyal yar-
dım kavramlarıyla ilgili bütün kurum ve 
kuruluşlar ile bilimsel çevreleri bir ara-
ya getirdik.” dedi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI 
DR. SEMA RAMAZANOĞLU’NA ZİYARET

Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu’nu ziyaret etti. Genel Başkanımız ziyarette, ASPB 

çalışanlarının sorunlarını Bakan Ramazanoğlu’na iletirken, kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz 
Sosyal Politika Çalıştayı’nın Sonuç Raporu’nu da paylaştı.
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Burası Çanakkale…
Burada şühedanın şehadeti kokuyor…

Ecdat kokuyor, evlat kokuyor buralarda…
Öpüyor ılık bir rüzgâr Mehmet’in alnından…

Abdullah burada…
Anasından helallik alan Osman burada…

Diyarbakırlı Ahmet, Van’dan Salih, Sivas’tan 
Hüseyin, Bursa’dan Halil omuz omuza…

Çarpışıyorlar cephede… Soğuk biraz, 
biraz soğuk; ölüm gibi… 

2 Haziran 1916’da Kolağası (Yüzbaşı) Mehmed Tevfîk, 
Çanakkale Harbi’nde bir İngiliz mermisi ile yaralanmış ve 
şehîd olmadan önce şu mektubu yazmıştı:

Ovacık yakınlarındaki Ordugâhtan 18 Mayıs 1331 Pa-
zartesi (1916)

Sebeb-i hayatım, feyz-i refîkım,

Sevgili babacığım ve vâlideciğim,

Arıburnu’nda ilk girdiğim müthiş muhârebede sağ ya-
nımdan ve pantolonumdan hâin bir İngiliz kurşunu geç-
ti. Hamdolsun kurtuldum.Fakat, bundansonra gireceğim 
muhârebelerden kurtulacağıma ümîdim olmadığından, bir 
hâtırâ olmak üzere, şu satırları yazıyorum.

Hamd ü senâlar olsun Cenâb-ı Hakk’a ki, beni bu rüt-
beye kadar ulaştırdı. Yine mukadderât-ı ilâhiyye olarak beni 
asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla, beni vatan 
ve millete hizmet etmek için nasıl yetiştirmek lâzımsa öylece 
yetiştirdiniz. Sebeb-i feyz-i refîkım ve hayatım oldunuz. Hakk 
Teâlâ Hazretleri’ne nihâyetsiz hamd ve sizlere sonsuz teşek-
kürler ederim. Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bu-
gün hak etmek zamânıdır. Vatanıma olan mukaddes vazîfemi 
yerine getirmeye çalışıyorum. Şehîdlik rütbesine kavuşursam, 
Cenâb-ı Hakk’ın en sevgili kulu olduğuma kanâat edeceğim. 
Asker olduğumdan, bu her zaman benim için pek yakındır.

Sevgili babacığım ve vâlideciğim! Gözbebeğim olan 
hanımım Münevver’i ve oğlum Nezihciğimi önce Cenâb-ı 
Hakk’ın sonra sizin himâyenize bırakıyorum. Onlar hak-
kında ne mümkün ise lütfen yapmaya çalışınız. Servetimizin 
olmadığı mâlûmdur. Mümkün olandan fazla bir şeyi isteye-
mem. İstersem de boşunadır. Refîkama (hanımıma) hitâben 
yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz! Tabiî 
ağlayıp üzülecek; tesellî ediniz. Allâh Teâlâ’nın takdîri böy-
le imiş. İsteklerim ve borçlarım hakkında refîkamın mektu-
buna koyduğum deftere ehemmiyet veriniz! Münevver’in 
hâfızasında veyahut kendi defterinde kayıtlı borçlar da doğ-
rudur. Münevver’e yazdığım mektubum daha geniştir. Ken-
disinden sorunuz.

Sevgili baba ve vâlideciğim! Belki bilmeyerek size karşı 
birçok kusurlarda bulunmuşumdur. Beni afvediniz! Hakkınızı 
helâl ediniz! Rûhumu şâd ediniz! İşlerimizin düzeltilmesinde 
refîkama yardımcı olunuz!

Sevgili hemşîrem Lütfiyeciğim!

Bilirsiniz ki, sizi çok severdim. Sizin için gücümün yet-
tiği nisbette ne yapmak lâzımsa isterdim. Belki size karşı da 
kusûr etmişimdir. Beni afvet, mukadderât-ı ilâhiyye böyle 
imiş. Hakkını helâl et, rûhumu şâd et! Yengeniz Münevver 
hanımla oğlum Nezih’e sen de yardım et!

Ey akrabâ ve dostlarım, cümlenize elvedâ! Cümleniz 
hakkınızı helâl ediniz! Benim tarafımdan cümlenize hakkım 
helâl olsun! Elvedâ, elvedâ! Cümlenizi Cenâb-ı Hakk’a tevdî 
ve emânet ediyorum. Ebediyyen Allâh’a ısmarladık, sevgili 
babacığım ve vâlideciğim…

Oğlunuz; Mehmed Tevfîk.

Burası Çanakkale...
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Fatih SEYRAN
Genel Sekreter

Genel Başkanımız ziyarette ay-
rıca, ASPB’na yönelik sorunlar ve 
çözüm önerilerini içeren raporu 
Bakan Ramazanoğlu’na takdim etti.

BAKAN RAMAZANOĞLU: KAPIMIZ 
HER ZAMAN AÇIK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Dr. Sema Ramazanoğlu ise konuş-
masında, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Bakanlığının 
toplumun bütün kesimlerine hitap 
ettiğini, dolayısıyla bütün sosyal 
katılımcı ve çözüm ortaklarıyla be-
raber çalışmaktan memnun olacak-
larını belirten Bakan Ramazanoğlu, 
sorunların çözümü ve yeni politika-
ların geliştirilmesinde yapılacak her 
türkü katkıyı önemsediklerini ifade 
etti.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in ça-
lışmalarını takdirle izlediğini de be-
lirten Bakan Ramazanoğlu, çözüm 
odaklı sendikacılığın hem çalışanla-
ra hem de hizmetlere katkı yapaca-
ğını kaydetti.

ÇALIŞTAY ve RAPORU, 
ÇOK VERİMLİ BİR ÇALIŞMA

Genel Başkanımız Metin 
Memiş’in takdim ettiği Sosyal Po-
litika Çalıştayı Sonuç Raporu’nu da 
inceleyen Bakan Ramazanoğlu, çok 
verimli bir çalışma yapıldığını, so-
nuçlarından istifade edeceklerini 
söyledi.

Ziyaret kapsamında, mini bir ça-
lışma toplantısı da yapıldı.

Ziyarette Genel Başkanımız Me-
tin Memiş’in yanı sıra Genel Başkan 
Vekilimiz Semih Durmuş, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Kemal Çı-
rak, Mustafa Örnek, Himmet Bayar, 
İdris Baykan, Abdülaziz Aslan ve 
Genel Sekreterimiz Fatih Seyran, 
SASAM Sosyal Politika Direktörü Dr. 
Özcan Kars, Sağlık Politikaları Direk-
törü Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 
Direktör Yardımcısı Mehmet Göz-
lü, İşgücü Politikaları ve Sendikal 
Haklar Direktörü Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın da hazır bulundu.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı 

Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Mustafa Karaman'ı da ziyaret etti.
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Ankara ASPB Şube Divan Toplantısını 
Gerçekleştirdi

Ankara ASPB Şube İl Divan Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Ankara Adli Tıp Kuru-
mu Ankara Grup Başkanlığı’nda üyelerin katılımı ile geniş katılımlı toplantı ya-
pıldı. Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek’in katıldığı toplantıda, 
katılımcılara Toplu Sözleşme kazanımları anlatıldı. 

Adli Tıp Kurumunda elde edilen kazanımlar, halen devam eden görüşme-
ler ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, sorunlar ve çözüm önerilerinin 
olduğu soru-cevap bölümü ile devam etti. Üyelerin süreçle alakalı sorularının 
cevaplandırıldığı bu bölümde, kazanımlar ve ileri süreçlerde istenecek talep-
lerin belirlenmesi için önerilerde bulunuldu. Program bitiminde katılımcılara 
teşekkür eden Şube Başkanı İbrahim Şahin, kazanımların devam edeceğini ve 
taleplerle üyelerimize daha iyi imkanlar sağlanacağını belirtti.

Bakanlık Şubemizden 
Örnek’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Sağlık-Sen Bakanlık Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumuna atanan Yrd. Doç. Dr. Hakkı Yeşilyurt’a  ve Ku-
rum Başkan Yardımcısı olarak atanan Dr. Muhammet Örnek’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette çalışmalar hakkında 
bilgi verildi. Kurum Başkanı Yeşilyurt’a,  Sağlık-Sen Bakanlık Şube 
olarak çalışmalarında başarılar dileyen Yönetim Kurulu üyeleri daha 
sonra Kurum Başkan Yardımcısı Örnek’e de ziyarette bulunarak yeni 
dönemde çalışmalarında başarılar diledi.

Amasya Şubemizin 
Temsilciler Toplantısı Yapıldı

Amasya Sağlık-Sen Temsilciler Toplantısı yapıldı. Tanışma ve 
kaynaşma amaçlı periyodik olarak düzenlenen temsilciler toplan-
tısı yemekli toplantı halinde gerçekleştirildi. 

Amasya Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Eliaçık'ın başkanlığında 
toplanan Amasya temsilcileri toplantısı, yoğun katılımlı bir ortam-
da yapılan istişarelerle sürdü. 2015 yılında gerçekleşen 2016-2017 
Toplu Sözleşme süreci ile alakalı kazanımlar ve ilerleyen süreçteki 
talepler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yapılan toplantı tem-
silcilerin toplu fotoğraf çektirmesi ile son buldu.

Sağlık-Sen Ankara 2 Nolu Şube 
Divan Kurulu Yapıldı

 Sağlık-Sen Ankara 2 No’lu Şube, temsilcilerin katılımıyla il divan 
kurulu düzenledi.

 İl Divan Kurulu toplantımıza Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Kemal Çırak ve Him-
met Bayar ve temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Metin Memiş konuşmasında Toplu Sözleşme 
sonrası elde edilen kazanımları temsilcilere anlattı ve sonrasında 
temsilcilerden gelen sorulara cevap verdi.

Ankara Üniversiteler Şube’den 
Yeşilyurt’a Ziyaret

Ankara 5 Nolu Şube Başkanı Abdullah Özcan ve yönetimi, Kamu 
Hastaneleri Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakkı Yeşilyurt’a  hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu.

Başkan Abdullah Özcan, Üniversiteler Şubesi olarak Yeşilyurt’la 
çalışma şartları, çalışanların sorunları ve çözüm yollarına ilişkin is-
tişarelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Hakkı Yeşilyurt ise ziyaretten memnuniyetini belirterek, önümüzde-
ki süreçte birlikte çalışarak sorunların üstesinden daha kolay gelece-
ğini belirtti. Heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Sağlık-Sen’liler Birlik Yemeğinde Buluştu
Adana Sağlık-Sen tarafından düzenlenen İl Sağlık Müdürlü-

ğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Hastanelerimizdeki  Temsilcilerimiz, 
Sendikamızın doğal ve gönüllü Temsilcileri Servis ve birim so-
rumlularıyla bir araya geldi.

2015 yılında yapılan Toplu Sözleşme sürecine dair değerlen-
dirmelerin yapıldığı toplantıda, sendikal faaliyetler ve sorunlarla 
alakalı bilgilendirme yapıldı. Gündeme dair konuların da ele alın-
dığı toplantıda, çözüme yönelik istişare yapıldı.
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Ankara 6 Nolu Şube 
Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

Sağlık-Sen Ankara 6 Nolu Şube İl Divan Kurulu toplantısı yoğun bir katılımla 
gerçekleşti. Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Kemal Çırak, Abdülaziz Arslan, 
Himmet Bayar, İdris Baykan’ın katıldığı program, yapılan selamlama konuşma-
ları ile başladı. 2015 yılında gerçekleşen Toplu Sözleşme sürecinde elde edilen 
kazanımların anlatıldığı program sonrasında soru cevap bölümüne geçilerek 
katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı. 

Yapılan değerlendirme toplantısında Sağlık-Sen Ankara 6 Nolu Şube Baş-
kanı Umut Gümüşay, programa teşrif etmelerinden dolayı Gölbaşı Belediye 
Başkanı Fatih Duray'a, Sağlık-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Erdal Bolatçı'ya, 
Sağlık-Sen Ankara Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren'e, Sağlık-Sen Ankara 6 Nolu 
Şubenin temsilcilere teşekkür etti.

Balıkesir Şubesi Divan Toplantısı Yapıldı
Balıkesir Şubesi İl Divan Toplantısı Balıkesir Öğretmenevi’nde 

yapıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in de katıldığı top-
lantı coşkulu bir havada geçti. Balıkesir Şube Başkanı Ömer Seyfet-
tin Çelebi’nin selamlama konuşması yaptığı programda “Bugün 850 
binlerle haykırışa geçtik. Bundan sonra hiçbir vesayete Memur-Sen 
ve Sağlık-Sen olarak geçit vermeyeceğimiz gibi, Milletin seçtiği, mil-
letin adamlarına da sahip çıktık ve çok şükür milletin adamlarını iç ve 
dış vesayete karşı ezdirmedik. Bu duruşu sergilememizde emeği olan, 
başta merhum Mehmet Akif İnan ve 2015 yılı toplu sözleşmelerin-
de yüzlerce kazanıma imza atan Genel Başkanımız Metin Memiş’e ve 
genel başkan yardımcılarımıza sizler adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Bayburt Şubemiz Muhabbet Gecesi Düzenledi
Bayburt Sağlık-Sen, Genel İdare Hizmetler Sınıfı çalışanlarına birlik bera-

berlik ve muhabbet gecesi düzenledi. Gecede katılımcılara seslenen Sağlık-
Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, “Sendikacılık çalışanın temsilcisi ol-
makla birlikte toplumun yaralarına merhem olabilmek adına toplumdaki kötü 
gidişat dâhil her türlü toplumsal soruna parmak basmak ve çareler aramak 
için yapılır. Toplumsal meselelere duyarlı bir sendikal anlayışla hareket eden 
Sağlık-Sen’imiz bu milleti millet, bu toprakları vatan yapan değerleri kendi de-
ğerleri olarak kabul eden bir felsefeyle yoluna devam etmektedir.” dedi.

Programa Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. Zülkarni Özbek, Sağlık-Sen Bayburt 
Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, Bayburt Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Baş-
kanı Fikret Özbey, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hulki Aşır ve 
davetliler katıldı.

Bingöl Şubemiz İl Divan Kurulu Toplantısı Yaptı
Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanlığı, il, ilçe ve iş yeri temsilcilerinin katılı-

mı ile İl Divan Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanlığı, il, ilçe, işyeri temsilcileri ile kadın ve 

gençlik kollarının katılımı ile İl Divan Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
Bingöl Piramit Cafe ve Restaurant’ta gerçekleşen İl Divan Kurulu 

Toplantısı’na Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Zeki Korkutata, Memur-
Sen Bingöl İl Başkanı Mücahit Çelik, Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal 
Arslan, Cihannüma Bingöl İl Temsilcisi Orhan Buğrahan, Memur-Sen’e bağlı 
iş kolları başkan, yönetici ve temsilcileri, Sağlık-Sen Bingöl Şubesi yönetim 
kurulu üyeleri, il, ilçe ve işyeri temsilcileri, kadın ve gençlik kolları ile çok 
sayıda üye katıldı.

Çanakkale Şubemiz İl Divan Kurulu 
Toplantısı’nı Düzenledi

 Sağlık-Sen Çanakkale Şubesi tarafından 2. Aile Hekimleri Çalışta-
yı yapıldı. Düzenlenen programa Genel Başkanımız Metin Memiş’in 
yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek de katıldı. 

Şube yönetim ve temsilcilerinin yanı sıra üyelerimizin de katıldı-
ğı program 1000 kişilik bir kahvaltı ile başlayıp İl Divan Kurulu Top-
lantısı ve ardından 2. Aile Hekimliği Çalıştayı ile sona erdi.

Programa katılan Genel Başkanımız Memiş, toplu sözleşme ka-
zanımlarımızın yanı sıra güncel konularda da açıklamalarda bulun-
du.

Çorum Şubemiz 
Öğretmenler Gününü Kutladı

Çorum Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatçi, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Müdürlük bünyesinde 
görev alan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Saatçi, Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte gö-
revli öğretmenlerin sorunlarını dinledi. Tüm çalışanları kapsayıcı 
bir sendikacılık geleneğinden geldiğini belirten Saatçi, herkese kar-
şı sorumlulukları olduğunu belirtti.

Ziyaretten memnuniyetlerini belirten öğretmenler, Başkan 
Saatçi’ye teşekkür etti.
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ASP İl Müdürü’nden Sendikamıza Ziyaret
Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ve müdür 

yardımcıları Sağlık-Sen Elazığ şubesini ziyaret ettiler. 
Sağlık-Sen Elazığ Şube Başkanı Mehmet Karataş ve yönetim 

kurulu üyelerinin de hazır olduğu karşılamada, sendikal değer-
lendirmelerde ve gündeme dair istişarede bulunuldu. Ziyaret-
ten dolayı teşekkür eden Karataş, Kenç ve müdür yardımcılarına 
görevlerinde başarılar diledi.

Giresun İl Divan Toplantısı Yapıldı
Giresun Şubemizin düzenlendiği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı 

Genel Başkanımız Metin Memiş’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Metin Memiş ile birlikte Ge-

nel Başkan Yardımcımız İdris Baykan, şube yönetim kuru-
lu üyelerimiz ve temsilcilerimizin katılımıyla yapılan il di-
van toplantısında 2016 yılına dair hedefler konuşuldu.  
Şube Başkanımız Kerim Süral’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı 
sonrasında Genel Başkanımız Metin Memiş gündeme dair değer-
lendirmelerde bulundu.

Gaziantep Üniversite Şube’den 
Huzurevi Ziyareti

Gaziantep Üniversite Şube yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep 
Huzurevi’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Şube Başkanı Cuma Kerkez, 
huzurevlerinde yaşayan büyüklerimizin unutulmaması gerektiğini ve 
ahde vefa örneği olarak sürekli ziyaret edilmesi gerektiğini belirtti.

Huzurevi yönetimi ile de görüşen Kerkez, huzurevi sakinlerinin 
sorunları ve çözüm yoluyla alakalı istişarelerde bulundu. Daha sonra 
huzurevinde ikamet edenleri ziyaret eden Kerkez ve yönetim kurulu 
üyeleri, huzurevi sakinlerinin sorunlarını dinledi. Ziyaretten memnu-
niyetlerini belirten huzurevi sakinleri, Şube Başkanı Cuma Kerkez ve 
yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Gümüşhane İl Divan Toplantısı Yapıldı
Gümüşhane Şube Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu divan toplan-

tısı il, ilçe ve iş yeri temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Yunus Yılmaz, 

birlik ve beraberlik mesajı vererek, sağlık ve sosyal hizmet alanında 
yetkili sendika olduklarını belirtti. Tüm çalışanların yanında oldukları-
nı, çözüm gerektiren konuların en kısa zamanda açıklığa kavuşturul-
ması için istişare odaklı mekanizmalarla yol alacaklarını söyledi.

İl ve İlçe işyeri temsilcilerinin üyelerimizden almış oldukları talep 
ve görüşlerini tarafımıza iletilen hususlar doğrultusunda Gümüşhane 
Sağlık-Sen Şube Başkanlığı olarak kurumlarımıza bildirip, en kısa za-
manda çözüm alacaklarının sözünü verdi.

Diyarbakır Şubemizden 
112 Çalışanlarına Tam Destek

Diyarbakır Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri Diyarbakır’daki 112 istasyonlarını gezerek çalışanların 
sorunlarını dinledi. Tüm hafta boyunca ilde bulunan 112 istasyonla-
rında çalışanların sorunları ve çözüm yolları hakkında istişarelerde 
bulunan Ensarioğlu, gelen taleplerin değerlendirilip en kısa zamanda 
sonuçlandırılacağını belirtti. 

Ensarioğlu, “Biz atılan imzalarla sorumluluğunun bilincinde olan 
sendikacılıkla, mağduriyetin kaynağı kim olursa olsun, nerde bir mağ-
duriyet varsa, nerde bir mazlum varsa, orda en önde biz oluruz. Biz 
hiçbir zaman üyenin ya da çalışanın arkasına saklanan sendikacılık 
yapmadık, yapmayacağız” dedi.
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İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi
Sağlık-Sen Denizli Şubesi tarafından İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Di-

van toplantısına Genel Başkan Yardımcıları Kemal Çırak ve Abdülaziz Aslan, 
Memur Sen İl Başkanı Osman Tavşan, Denizli Sağlık-Sen Şube Başkanı Metin 
Yüksel Koçoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Üyeleri 
ve Temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen il divan toplantısında, 2015 Ekim 
ayı toplam sağlık çalışanları, üye sayısı ve hedef belirlenen üye sayısı belirlendi.

Kapanış konuşmasında istikrar, birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Sağlık-Sen 
Şube Başkanı Metin Yüksel Koçoğlu, katımlarından dolayı genel başkan yar-
dımcılarına, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerine ve temsilcilerine teşekkür etti. 
Toplantı sonrası tüm katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
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Isparta Şubemiz Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret Etti
Sağlık-Sen Isparta Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Öz-

demir, Halil Ermağan, Murat İkiz, Bilgin Bilgiç, Yusuf Acar ve SDÜ 
TIP fakültesi temsilcilerimiz Zekiye Uzun, Berkan Akbaba, Osman 
Özdemir’le beraber Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin İlker Çarıkçı’yı ziyaret etti.

Gündeme dair ve sendikal konularda istişarede bulunulan ziya-
ret sonrasında Rektör Çarıkçı katılımlarından dolayı memnuniyeti-
ni belirtti ve istişarede bulunan konular hakkında ellerinden gelen 
yarımda bulunacağını söyledi.  

Türegen’den Sendikamıza Ziyaret
Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Servet Türegün, 

sendikamızı ziyaret etti.
Şube Başkanı İdris Güneş’in hazır bulunduğu ziyarette, 

Türegün’e kurum çalışanlarının sorunları iletildi. Problemlerin tes-
piti ve çözümü için yapılan istişarede, kurum çalışanlarının yaşadığı 
sorunların bir an önce çözülmesi için söz alındı.

Şube Başkanı İdris Güneş, ziyaretinden ve samimi sohbetinden 
dolayı Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Servet Türegün’e 
teşekkür etti.

Sağlık-Sen’den Diş Hekimleri Haftası Kutlaması
Kars Şube Bakanı Hasan Yazıcı, “Diş hekimleri ve teknisyenlerimizin 

zor şartlarda, kadro eksiklikleri gibi sorunlara rağmen bu zorlu görevi 
yerine getirmektedirler. Bu zorlu ve önemli görevi yerine getirirken, 
biz sağlık çalışanlarının yaşam kalitesini belirleyen en önemli unsur 
olan özlük haklarımızın iyileştirilmesi sağlık çalışanlarımızın moral ve 
motivasyonunu artıracaktır” dedi.

Başkan Yazıcı “Diş hekimleri haftasında sendika genel merkezimi-
zin,  diş hekimleri için yaptığı “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Görev 
Yapan Çalışanlarımızın Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığı altında 
çalıştay düzenlendiğini ve ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde görev ya-
pan çalışanlarımız için müjdenin yakın olduğunu söyledi.

Kastamonu Şubemizden Uyanık’a Ziyaret
Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanımız Mehmet Öz, ADSM 

Temsilcimiz ve Diş Tabiplerimiz ile birlikte Kamu Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri Dr. Mustafa Uyanık’ı ziyaret etti. 

Heyet olarak yapılan ziyarette, ADSM çalışanlarının yaşadığı 
problemler ve sorunların çözümü konusunda değerlendirmede bu-
lunuldu. Yapılan değerlendirmede konulara ilgiyle yaklaşan Genel 
Sekreter Uyanık, sorunların çözümü konusunda elinden gelen her 
yardımı yapacağını belirtti.

Şube Başkanı Öz, olumlu tavrı ve yaklaşımından dolayı Uyanık’a 
teşekkür etti.

Yeni Atanan Paramediklere 
“Hoşgeldiniz Toplantısı” Yapıldı

Kırıkkale Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Akdoğan, yapılan top-
lantıda “Sağlık-Sen, Toplu Sözleşme’de 112 çalışanlarının yüzünü 
güldürdü” dedi. 

Akdoğan yaptığı konuşmada, “İl Sağlık Müdürlüğü emrine ata-
nan paramedik arkadaşlara Sağlık-Sen olarak  toplantı düzenledik. 
Toplantıda sendikamızın kazanımlarını anlattık. Sorularına cevap 
olduk. Çalışma ortamlarına daha iyi ne katkı sağlayabilirizin değer-
lendirmesini yaptık. Bu süreçte yardıma her zaman hazır olduğu-
muzu belirttik.” Program sonrasında katılımcılara teşekkür eden 
Akdoğan, katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.

Hatay Sağlık-Sen’den 
Bayır-Bucak Türkmenlerine Yardım

Hatay Sağlık-Sen Şubesi, Suriye’nin Bayır-Bucak bölgesinde ya-
şanan zulme karşı sessiz kalmadı. Suriye’de yaşanan insanlık dra-
mına sessiz kalmayarak bölgede yaşayanların insanı ihtiyaçları için 
yardımda bulunuldu. 

Bayırbucak ile sınırların kağıt üzerinde olduğunu, kardeşliğin ve 
gönül bağının sınırlarının bulunmadığını vurgulayan Fatih Feleytun 
Gönç, ellerinden gelen yardımın fazlası için harekete geçtiklerini 
belirtti. Suriye’de yaşanan rejimin uyguladığı insanlık dramına karşı 
sessiz kalmayacaklarını ve yardımların devam edeceğini söyledi.
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“Çözümün Adı Sağlık-Sen” Programı Yapıldı
Sağlık-Sen Kocaeli Şubemizin düzenlediği, “Çözümün Adı Sağlık-Sen” prog-

ramı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Genel Başkan Yardımcımız 
Mustafa Örnek’in de katılımıyla yapıldı. Şube Başkanı Dt. Kerem Özgüler’in se-
lamlama konuşması ile başlayan programda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık ve Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek de bir konuşma yaptı.

Programa İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Abdullah Kahraman, AK Parti 
İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mürsel Durmaz, Kamu Has-
taneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Şenol Ergüney, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Si-
nan Öztürk, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü ve Kocaeli Devlet, 
Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Körfez, Derince ADSM, Gölcük ADSM ve Dilovası 
Devlet Hastanelerinin Yöneticileri, İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdür Yardımcıları, 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcilerinin ve değerli üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleşti.

Konya Şubesi Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı 
Bera otelde düzenlenen Sağlık-Sen Konya Şubesi il Divan Kurulu 

toplantısına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Abdulah Ağralı, Hüsniye Erdoğan, Sağlık-Sen Genel 
Başkan Yardımcılarımız Himmet Bayar ve Mustafa Örnek, Konya 
Kamu Hastaneleri Biriiği Genel Sekreteri Gökhan Darılmaz, Konya 
il Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci, Halk Sağlığı Müdürü Hasan 
Öznavruz, Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü izzet Güneş 
ile çok sayıda davetli ve çevre illerden gelen şube başkanları, şube 
yönetim kurulu üyeleri, hastane yöneticisi, başhekim ve idarecileri, 
temsilciler ve delegeler katıldı.

Kütahya Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı Yapıldı
Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanlığı 7 Kasım 2015 tarihinde İl Di-

van Toplantısını Yoncalı’da gerçekleştirdi. Toplantıya Sağlık Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcıları, Afyon ve Eskişehir 
Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Simav, Gediz, Hisarcık, 
Emet, Tavşanlı İlçe Temsilcileri ve Yönetimleri, Kurum İş Yeri Temsilci-
leri ve bazı idareci ve konuklar katıldı. Program Şube Başkan Yardımcı-
sı Dilek Acarca’nın açılış konuşması ile başladı. 

Sağlık Sen Tanıtım Filminin ardından kürsüye gelen Şube Başkanı 
Yücel Akgün; konuşmasına Kurban Bayramının 1. günü hayatını kay-
beden Gediz Devlet Hastanesi çalışanlarından İsmail Karaboğa’ya rah-
met diledi.

Malatya Sağlık-Sen Hizmet Binasını Açıldı
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Genel Başkan Yardımcısı 

Himmet Bayar’ın teşrifleri ile Malatya Sağlık-Sen Hizmet binasının açı-
lışı yapıldı. 

Genç Memur Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Malatya Memur 
Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Civar illerden Elazığ, Sivas, Adıyaman, 
Siirt ve Kocaeli Sağlık Sen Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ma-
latya Ak Parti İl Yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, İl 
Sağlık Müdürü ve Müdür Yardımcıları, Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreteri ve Başkanları, Halk Sağlığı Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü, İlçe Sağlık Müdürleri, davetliler, İşyeri ve İlçe temsilcileri ile 
büyük bir üye topluluğu katılılımı ile gerçekleştirildi.

Manisa Şubemize Anlamlı Ödül
Türkiye Harp Malülü ve Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mani-

sa Şubesi tarafından derneğe verdikleri maddi ve manevi desteklerden 
dolayı Sağlık-Sen Manisa Şubesine teşekkür belgesi takdim edildi.

Türkiye Harp Malülü ve Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ma-
nisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ve yönetim kurulu üyeleri Sağlık-Sen 
Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat ve yönetim kurulu üyelerini sendika 
binasında ziyaret etti. Dernek Başkanı Taydaş son aylarda gelen şehit 
haberleri üzerine derneklerine gelerek ziyarette bulunan ve kendilerine 
destek veren Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat ve ekibi-
ne teşekkür belgesi takdim etmek için bir ziyaret yaptıklarını anlatarak 
kendilerinin tek isteklerinin unutulmamak ve onore edilmek olduğunu 
söyledi.

Yılmaz, Dünya Diş Hekimleri Gününü Kutladı
Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Necati Yılmaz, İl Sağlık 

Müdürü Dr. Selçuk Büyüker ve İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. 
Bekir Demirbaş ile birlikte Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezi Baştabibi Dt. Sabri Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. 

Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Necati Yılmaz, Baştabip 
Sabri Yılmaz nezdinde ilimizdeki tüm diş hekimlerinin 22 
Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nü kutladı.
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Mersin Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı Yapıldı
Mersin Şubemizin düzenlendiği Genişletilmiş İl Divan Top-

lantısı Suphi Öner Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcımız 

Kemal Çırak ve ilimizin 125 temsilcinin katılımıyla yapılan il di-
van toplantısında 2016 yılına dair hedefler konuşuldu. 

Şube Başkanımız Şemsettin Karadoğan’ın açılış konuşması-
nı yaptığı toplantı sonrasında Genel Başkanımız Metin Memiş 
gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Muş Valisi Yavuz’dan Sendikamıza Ziyaret
Muş Valisi Seddar Yavuz,  Muş Sağlık-Sen ve Memur-Sen'i ziya-

ret etti. Çalışmalarımız hakkında bilgi alış verişi yapıldı. Vali Yavuz,  
Memur-Sen ve Sağlık-Sen’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık-Sen Kadın Komisyonu’nun kreş için yapmış oldukları an-
ket hakkında bilgi alan Vali Yavuz, sağlık çalışanlarına kreş yapılması 
sözünü verdi. Sağlık çalışanlarının bölgede ne kadar zor şartlar al-
tında hizmet verdiğini ve çalışanların moral ve motivasyona ihtiya-
cı olduğunu hatırlatan İl Temsilcisi Fehmi Kuzey Vurar, 2014 Toplu 
Sözleşme’de kazanımımız olan personele servis ayarlanması için 
Vali Seddar Yavuz’dan destek istedi.

Tekirdağ Şubemizin Düzenlediği 
Geleneksel Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi’nin düzenlediği ve geleneksel hale gelen fut-
bol turnuvası sona erdi.  Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar ve Namık Kemal 
Üniversitesi Hastane çalışanlarından toplam 17 takımın katılımıyla başlayan 
turnuvayı geçen yıl olduğu gibi Tekirdağ Devlet Hastanesi futbol takımı şam-
piyon olarak bitirmiş oldu.

1. lik Kupasını Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Seyit Ali 
Gümüştaş ve Tekirdağ Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Atakan Eren birlik-
te, 2.lik Kupasını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz tarafından; 
gerçekten oynadığı futbol İle göz dolduran Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi futbol 
takımına, 3.lük Kupasını da Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez 
Namık Kemal Üniversitesi futbol takımına taktim ettiler.

Uşak Şube Başkanlığı’ndan 
Bilgilendire Toplantısı

Sağlık-Sen Uşak Şubesi, 2011 yılında 4/B kadrosuna geçen 
sağlık çalışanları için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda sektör hakkında 
yaşanan gelişmeler ve sorunlar hakkında değerlendirme ya-
pıldı. 

Uşak Devlet Hastanesi konferans salonunda yapılan top-
lantı, çalışanların sorularının cevaplanması ile son buldu.

Yeni Açılan 112 İstasyonu Ziyaret Edildi
Zonguldak Sağlık-Sen yönetimi, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne 

bağlı Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde yeni faaliyete geçen 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri istasyonuna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Zonguldak Sağlık-Sen Başkanı Mehmet Ali Kara ve yönetim ku-
rulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, ASH’de görevli personelin sorun-
larını dinledi. Sorunların çözümü konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ile 
iletişime geçilerek, bir an önce çözüm bulması ve daha rahat bir ça-
lışma ortamı sağlanması konusunda söz alındı. İstasyonda bulunan 
çalışanlar ise ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, memnuniyet-
lerini dile getirdi.

Mardin Sağlık-Sen Aşure Dağıttı
Mardin Sağlık-Sen, Hicri Muharrem ayı dolayısıyla aşure 

dağıttı. Sendika binasında yapılan programda üyeler ve aile-
lerin katıldığı samimi bir ortamda aşure etkinliği düzenlendi. 

Mardin Sağlık-Sen’in organize ettiği kardeşlik, birlik ve be-
raberliğin simgesi olan aşure dağıtım programında üye ve ai-
lelerinin katılımıyla gerçekleşti.
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