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Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde

»3 »7

Siz değerli Sağlık-Sen ailesine, ‘be-
raber başardık, beraber başaracağız’ diye 
bir söz vermiştik. Bir çok talebinizi birlik-
te kazanıma dönüştürdük. 2011 yılında 
sözleşmeli kamu görevlilerinin kadrolu 
olmasını birlikte başardık. Ve bu yıl da, 
4/B’li ve 4924’e tabi sözleşmeli çalışan 
arkadaşlarımızın kadro müjdesini kısa 
bir süre önce sizlerle paylaştık. Hiçbir 
başarının tesadüfi olmadığını, sizden 
aldığımız güçle bunu başardığımızı 
sizler biliyorsunuz. Bize olan güven 
ve desteğiniz için sonsuz teşekkürle-
rimi sunuyorum.

Ülkemiz ve Kamu Görevlileri için  
Sendikacılık Yapıyoruz

SENDİKAMIZDAN 
BİR İLK DAHA

Sağlıkta Bedel Ödeyenler
FİLMİNE MUHTEŞEM GALA

Sağlık-Sen tarafından, ‘Ebeler, Hemşireler ve An-
neler Günü’ dolayısıyla hazırlanan ‘Sağlıkta Be-
del Ödeyenler’ filminin galası yapıldı. Programa, 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Sağlık Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aşkın 

Asan, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, milletvekilleri, 
STK temsilcileri, ebe ve hemşireler katıldı. Progra-
ma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Avrupa Birliği Ege-
men Bağış da birer telgraf gönderdi.

Gündoğdu:Memur-Sen  
Milletin Temsilcisidir

Genel Başkanımız Metin Memiş;
Böyle Bir Günde Aslında 
Kutlama Yapmıyoruz

Müezzinoğlu: Çalışanlarımız 
adına Verdiğiniz Mücadelede 
Her Zaman Yanınızdayım
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Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler 
Kadrolu Oluyor
2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro 
talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü Başbakan 
Erdoğan’ın sözleşmeli personelin kadroya 
alınacağını açıklamasıyla karşılık buldu. Sıra 
4/C’liler ile vekil ebe ve hemşirelerde!
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1915 yılı 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece 
saat 03.30 sıralarında cephede taarruza geçen 
Türk askerleri arasında bulunan ve şehit düşen 
Tıbbiyeli öğrenciler için Sağlık-Sen Genel Merkezi 
tarafından Gelibolu Yarımadası'nda anma programı 
düzenlendi.

Tıbbıyeli Şehitler Çanakkale de Anıldı) Rotasyona İlişkin 
Taleplerimiz 

Doğrultusunda 
Yapılan 

Değişiklikler 
Resmi Gazete’de 

Yayımlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde bir süre 
önce yapılan değişikliğe ilişkin yaptığımız 
girişimler sonuç verdi. Sendikamızın 
talepleri doğrultusunda yapılan 
değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
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Bu gurur ve başarı hepimizin…

Sağlık-Sen ailesinin değerli mensupları; Gönülden gönüle kurduğumuz 
iletişimin aracısı olan Sağlıkta Vizyon’un yeni sayısı ile sizlerle beraberiz. 
Gazetemizin bu sayısında, gündemdeki son gelişmeleri, genel başkan ve 
genel başkan yardımcılarının gündeme ilişkin değerlendirmelerini, şube 
etkinliklerimizi bulacaksınız. 

Bu vesile ile, yaşadığımız sürece yönelik görüş ve düşüncelerimi de kı-
saca sizlerle paylaşmak isterim. 

İlk olarak yine yetkiliyiz, yine gururluyuz. Bu gurur, emek ve başarı 
hepimizin. 193 bin 612 üye ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ge-
nel yetkili sendikası olduk. Hizmet kolumuzdaki Sağlık-Sen’li sayısı yüzde 
43,03’e ulaşırken, en yakın rakip iki sendikanın toplam üyesinden 62 bin 
19 daha fazlayız. 

Toplu sözleşme dönemimiz yaklaşıyor. Sizlerden gelen talepleri de dik-
kate alarak genel taleplerimizi oluşturduk, sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
larımızın taleplerini kazanıma dönüştürmek için çalışacağız. Toplu söz-
leşme taleplerimizin başında ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, nöbet 
ücretlerinin artırılması, kadro alamayan sözleşmeli çalışanların kadrolu 
olması geliyor. Diğer taleplerimizi de sizlerle en kısa zamanda paylaşaca-
ğız. 

Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer çalışma ise, düzenlediğimiz anı 
yarışması. Bu yarışmanın amacı, hem tarihe not düşmek, hem yaşadığı-
mız sorunlara dikkat çekmekti. Daha sonra, yaşanmış üç hikayeyi ‘Bedel 
Ödeyenler’ ismiyle sinema olarak çektik. Tanıtım programımız siz değerli 
teşkilatımız ve Sağlık Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ve çok sayıda bü-
rokrat ve davetlinin katılımı ile yapıldı. Sağlık çalışanlarının uğradıkları 
şiddet başta olmak üzere yaşadıkları sorunlarını, aile yaşantılarını, hizmet 
yolculuğundaki fedakârlıklarına dikkat çektik. En büyük temenni ve isteği-
miz, sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi ve hak ettikleri şart ve 
imkânlarla sağlık hizmeti sunabilmesi. 

Türkiye ve ülkemizde önemli gelişmeler yaşandı. Gezi parkı eylemle-
riyle direnişe geçilerek, demokrasi dışı taleplere doğru yol almak isteyenler 
oldu. Gezi parkı direnişçilerine destek olmak için bazı sendika ve konfe-
derasyonlar grev kararı aldı. Ancak, biz bu kararın yanlış olduğunu, hal-
kın hizmet alma hakkının engellenemeyeceğini açıkladık. Şimdiye kadar 
söylediğimiz gibi, sendikacılığı sadece ücret sendikacılığı olarak görmedik. 
Demokrasi, birlik ve beraberliğimizi her zaman günlük tartışma ve kavga-
ların üstünde gördük. 

Mısır’da yaşanan askeri darbe, ülkemizde demokrasiye sahip çıkma 
çağrı ve gayretlerimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha orta-
ya koydu. Seçimle gelmiş ilk cumhurbaşkanı, askeri darbeyle görevinden 
uzaklaştırıldı. Demokrasinin kalıcı olması, bütün kurumlarıyla tesis edil-
mesine bağlıdır. Kalıcı demokrasinin esas temeli ise demokratik bir ana-
yasadır. 

Bu anlamda ülkemizin halen darbe anayasası ile yönetiliyor olması, bir 
utanç vesilesidir. Bütün partilerin seçim vaadi yeni anayasa olmasına kar-
şın geçen iki yıllık süre içinde, bir arpa boyu yol alınamamıştır. Bu yasama 
dönemi bitmeden yeni anayasa en kısa zamanda hazırlanmalı ve halkın 
huzuruna çıkarılmalıdır. 

Toplu sözleşme döneminin bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımı-
za hayırlı sonuçlar getirmesini dilerken, demokratikleşmesini tamamlamış, 
özgürleşmiş, kamu çalışanlarının hak ettikleri değer ve karşılığı alacağı 
günler diliyorum.
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Sağlık-Sen, bundan 18 yıl 
önce, bir bütünün parçası olarak 
kuruldu.

Kamu görevlileri sendikacı-
lığına katkı sunmanın yanında 
hizmet sendikacılığının nasıl ya-
pılacağının örneklerini vermek 
için kurulan Sağlık-Sen, geçen 
süre içinde bu sınavlardan hep 
alnının akıyla çıkmıştır.

Sendikacılığı kamu görev-
lilerinin hak ve kazanımlarına 
endekslemeyen Sağlık-Sen, anti 
demokratik dönemlerdeki dik du-
ruşuyla demokrasiden yana, te-
mel hak ve özgürlüklerden yana, 
inanç özgürlüğü ve hürriyetinden 
yana olduğunu göstermiştir. 28 
Şubat döneminde her türlü anti 
demokratik tavır ve davranışa 
tepkisini ortaya koyan Sağlık-
Sen, 27 Nisan emuhtırası sonrası 
oluşturulan Ortak Akıl mitingle-
rinin de en büyük katılımcıların-

dan biri olmuştur. Güçlü ve lider 
ülke Türkiye’nin, bölgesindeki 
etkisi ve dünya kamuoyu nez-
dindeki konumunu yükseltmesi, 
güçlü ekonomik yapısı ve demok-
rasisi ile mümkün olacaktır. Bu-
nun bilincinde olan Sağlık-Sen, 
her türlü demokratikleşme çaba-
larına destek vermiş, darbecile-
rin kirlettiği 12 Eylül’de yapılan 
referandumda, büyük Memur-
Sen ailesinin güçlü bir sendikası 
olarak ‘toplu sözleşmeye de top-
lumsal sözleşmeye de EVET’ de-
miştir. ‘Özgürlük İçin 10 Milyon 
İmza’ Kampanyası’nda üzerine 
düşeni fazlasıyla yapan Sağlık-
Sen, serbest kıyafet eyleminin de 
en büyük destekçisi ve katılımcısı 
olmuştur.

Kamu görevlilerinin mali ve 
ekonomik kazanımlarının elde 
edilmesinde büyük başarılara 
imza atan Sağlık-Sen, yetkili ol-
duktan sonra hizmet sendika-

cılığının etkili bir şekilde nasıl 
yapılacağını hizmet değil, laf  
üretenlere de göstermiştir.

Sağlık-Sen, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
hizmet sendikacılığını kendisine 
yapılan saldırılara aldırmadan 
devam edecek. Amacımız, de-
mokratikleşmesini sağlamış ülke-
mizde, sağlık ve sosyal hizmet ça-
lışanlarının sorunlarını çözmek, 
onları hak ettikleri refah seviyesi-
ne çıkarmaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 
büyük Sağlık-Sen ailesinin bütün 
mensuplarını saygı ve sevgiyle 
selamlıyor, ülkemizin birlik ve 
beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu 
günlerde, içinde bulunduğumuz 
kucaklayıcı mübarek günlerin 
hepimizde bu duygulara vesile 
olmasını diliyorum. Nice yıllara 
Sağlık-Sen ve büyük ailesi.

Hizmet Sendikacılığında 18 Altın Yıl

Sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanlarının tercihi 2013 yılında 
da Sağlık-Sen oldu. Sağlık-Sen 
üye sayısını artırarak 193 bin 612 
üyeyle genel yetkili sendika oldu. 
Sağlık-Sen bu şekilde kendisine 
en yakın sendikayla arasındaki 
farkı 84 binden 10 2 bine çıkardı.

2009 yılında genel yetkili 
sendika olan Sağlık-Sen, sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarına 
yönelik elde ettiği kazanımlarla 
her yıl üye sayısını artırdı. Res-
mi olmayan, ancak kurumlarla 
yapılan mutabakat toplantıların-
da imzalanan tutanaklara göre 
Sağlık-Sen; Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 
Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Ci-
haz Kurumu, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı, Türkiye Hudut 
Sahilleri Sağlık Genel Müdürlü-
ğü ve Adli Tıp Kurumu’nda ge-
nel yetkili sendika oldu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş üye sayılarıyla il-
gili yaptığı açıklamada kamu 
görevlilerine yönelik kazanım 
ve hizmetlerinin karşılıksız kal-

madığını, Sağlık-Sen’in 
zirvedeki yerini daha da 
güçlendirdi-
ğini söyledi. 
Sağlık ve 
sosyal hiz-
met çalışanlarının laf  
üretenle hizmet üreten 
arasındaki farkı gör-
düğünü ve kendilerini 
yine zirveye taşıdığı-
nı ifade eden Memiş, 
şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da 
kendilerine güvenen 
üyelerini mahcup et-
meyeceklerini, hak-
larını en iyi şekilde 
savunacaklarını dile 
getirdi. Toplu söz-
leşme masasına üye-
lerinden aldıkları 
güçle oturacaklarını 
ifade eden Metin 
Memiş, sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının hak 
ve menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek için mücadelerinin 
kararlılıkla süreceğini kaydetti. 
Sağlık-Sen’in elde ettiği kaza-
nımların, yıllarca elinde yetkiyi 
bulunduranların hayal bile ede-

mediği seviyede olduğunu söyle-
yen Metin Memiş, bu başarıda 
emeği geçen başta genel merkez 
yönetimi olmak üzere tüm şube 
başkanları ve Sağlık-Sen teşkila-
tına, üyelere ve Sağlık-Sen çalı-
şanlarına teşekkür etti.

Sağlık-Sen Yine Zirvede
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Ülkemiz 
ve Kamu 

Görevlileri İçin 
Sendikacılık 

Yapıyoruz 

Siz değerli Sağlık-Sen ailesine, 
‘beraber başardık, beraber başa-
racağız’ diye bir söz vermiştik. Bir 
çok talebinizi birlikte kazanıma 
dönüştürdük. 2011 yılında sözleş-
meli kamu görevlilerinin kadrolu 
olmasını birlikte başardık. Ve bu yıl 
da, 4/B’li ve 4924’e tabi sözleşme-
li çalışan arkadaşlarımızın kadro 
müjdesini kısa bir süre önce sizlerle 
paylaştık. Hiçbir başarının tesadüfi 
olmadığını, sizden aldığımız güçle 
bunu başardığımızı sizler biliyorsu-
nuz. Bize olan güven ve desteğiniz 
için sonsuz teşekkürlerimi sunuyo-
rum.

Geçen süre içinde yaşadığımız 
konuları ele alacak olursak; hizmet 
sendikacılığında çıktığımız yolda 
bir kez daha yetkili sendikayız. 
Üye sayımızı yine artırdık. Artır-
dığımız sadece üye sayımız değil, 
etkimiz, gücümüz. Bu güç ve des-
tek sözleşmeli sağlık çalışanlarımı-
zın büyük bir kısmına daha kadro 
alınmasını sağladı. Uzun zaman-
dır dile getirdiğimiz ve son olarak 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a ilettiğimiz sözleşmeli-
lere kadro talebimizin büyük bir 
kısmı karşılandı. Kadro alamayan 
başta 4/C, vekil ebe hemşire, kamu 
görevlisi sayılmayan aile sağlığı ça-
lışanlarının kadro alması için ge-
rekli girişimlerimizi sürdürmeye 
devam edeceğiz. 

Sözleşmelilere kadroyu getiren, 
taleplerinizin kazanıma dönüş-
mesini sağlayan bu yetki ve gücü;  
günü birlik politikalar ve ücret sen-
dikacılığına endeksleyenlere karşı-
lık, biz kalıcı eserler bırakmak için 
kullanmak istiyoruz. Sağlık-Sen’in 
adını ebediyen yaşatacak eserler 
bırakmak asli görevlerimizden bi-
ridir. Bu görevi yerine getirirken 
en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ise, 
sizlerden alacağımız güç ve destek-
tir. Sağlık-Sen ailesinin mensupları 
olarak bu desteği bize verdiğiniz, 
bize güvendiğiniz, bize inandığınız 

için sizlere tekrar çok teşekkür edi-
yorum. 

Sendikacılığı sadece ücret sen-
dikacılığı olarak görmediğimizi 
defalarca dile getirdik. Siz değerli 
üyelerimiz en çok fedakârlık ge-
rektiren, özveri isteyen bir mesleği 
icra ediyorsunuz. Herkesin kolay 
ulaştığında zorluğunun farkında 
olmadığı bir hizmet veriyorsunuz. 
Bu yolda hep beraber acılar da 
yaşıyoruz, mutluluklar da. Acıları-
mızı paylaşarak azalttığımız gibi, 
mutluluklarımızı da paylaşarak 
büyütüyoruz. Sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanlarının sendikası olarak, 
bu hizmetin verilmesinde emeği 
geçen siz kahraman sağlık ve sos-
yal hizmet çalışanlarının anılarını 
kitaplaştırmak istedik. Bunu ya-
parken sağlıkta şiddetten, sağlık 
çalışanlarının çalışma şartlarına, 
yaptıkları fedakârlıklara ve üst-
lendikleri risklere dikkat çekmeyi 
amaçladık. Ayrıca bu çalışmaya ek 
olarak yaşanmış 3 hayat hikayesini 
‘Bedel Ödeyenler’ ismiyle film ha-
line getirdik. Ankara’da gerçekleş-
tirdiğimiz filmimizin galası başta 
Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet 
Müezzinoğlu olmak üzere büyük 
bir davetli topluluğunun katılımı 
ile yapıldı. Bu filmi sağlık çalışanla-
rının da bir hayatlarının olduğunu, 
onların da ailelerinin olduğunu, 
onların da hasta olup hastanede 
sağlık hizmeti alabileceğini, bazen 
de geride gözü yaşlı çocuklar, eş, 
dost ve arkadaşlar bırakarak biz-
lere veda edebileceğini göstermek 
için çektik. Sağlıklı bir toplum için 
bedel ödeyen birilerinin varlığın-
dan haberdar olmayanlara sesimi-
zi duyurmak istedik. Bu bedelin 
karşılığının ödenmesinin mümkün 
olmadığının bilinciyle, en azından 
hak edilen değerin verilmesini isti-
yoruz. 

Biz sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanları; hiç bıkmadan, yorulmadan 
hizmet yolculuğumuza devam ede-

ceğiz. Geride bıraktığımız dönem-
de bir çok önemli gelişmenin tanığı 
ve tarafı olduğumuz gibi, önümüz-
deki dönemde de bizleri bekleyen 
önemli bir zaman dilimi var.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen 
olarak ülkemiz için hayati dere-
cede önem taşıyan konularda so-
rumluluk aldık. Bu sorumlulukları 
alırken, getireceği riskleri ise hiç 
düşünmedik. Bizim önceliğimiz 
birlik ve beraberliğimiz, terörden 
arınmış bir ülke, bütün renkleriyle 
bir arada yaşamayı başarmış bir 
millet, tek devlet ve tek bayraktır. 
Çanakkale’de omuz omuza destan 
yazan ecdadın torunları, bugün 
çeşitli isimlendirmelerle ayrıştırıl-
mak, birbirine düşman edilmeye 
çalışılmaktadır. Geçmişte bunun 
örneklerini yaşadık, gördük. Bu ça-
tışma ve tartışmaların kazananı hiç 
olmadı. Bunun için çözüm sürecini 
önemsedik. Türkiye’nin yıllardır 
başına bela olan terör belasından 
kurtulmasını istedik. Kaynakları-
mızın terörle mücadele yerine yatı-
rımlara aktarılmasını istedik. Terör 
mücadelesinde önce bataklığın ku-
rutulmasını istedik. Slogan atmak 
yerine icraat yaptık. Sağlık-Sen 
olarak terör belasından çok çektik. 
Bedel ödedik. Bir çok üyemiz veya 
ailesi terör mağduru oldu. ‘Anne-
ler ağlamasın, terör bitsin’ dedik. 
Kimilerine göre çözüm sürecinin 
içinde yer almak, ihanetle eş değer-
di. Asıl ihanetin vatana hizmeti ön-
lemek, hizmet edenlere karşı pusu 
kurmak, demokratik bir ülkede de-
mokrasi dışı güçlere koltuk değnek-
çiliği yapmak olduğunu, bizi suçla-
yanlara aynayı kendilerine tutarak 
gösterdik. Memura toplu sözleşme 
hakkına ‘evet’ diyemedikleri halde 
kendileri başarmış gibi sahiplenen-
lerin bunu anlamasını beklemek, 
aklın sınırlarını zorlasa da, biz 
haklı olduğumuz mücadelemizde 
emin ve güçlü adımlarla yürümeye 
devam edeceğiz.

Çözüm sürecindeki tavrımızın 
ne kadar doğru olduğunu ilerle-
yen zaman diliminde gördük. Gezi 
Parkı’nda yapılacak düzenlemeyi 
bahane ederek başlatılan eylem-
ler, çözüm sürecini sabote etmeye, 
iktidarı direniş yoluyla devirme 
amacına dönüştürüldü. Masum 
bir çevreci eylem ülke gündemine 
sokularak kitlesel bir eylemmiş gibi 
gösterildi. Ülkesini ve milletini sev-
diği için meydanlara inmeyen, pro-
vokasyona gelmeyen milyonlar yok 
sayıldı. Şehirlerin meydanlarını 
işgal ederek, toplu taşım araçlarını 
yakarak, kamu mallarına, vatan-
daşların araç ve işyerlerine saldı-
rarak, başörtülü bayanlara saldırıp 
taciz ederek, sığındıkları camide 
caminin misyonuna ve adabına ay-
kırı hareket ederek hak aradıklarını 
iddia ettiler. Ancak her zaman söy-
lediğimiz gibi, milletimizin basireti 
ve sağduyusu galip geldi. Ancak bu 
sağduyu ve basireti gösteremeyen 
Mısır’ın demokratik kazancı fazla 
sürmedi. Seçimle gelmiş ilk cum-
hurbaşkanı, darbeyle görevinden 
alındı. Demokrasinin darbe yediği 
Mısır halkının haklı direnişine des-
tek olmak ve darbecilerin ülkeyi 
seçilmişlere bırakmaları için, Mısır 
Büyükelçiliği önünde eylem yaptık. 

Büyük ve güçlü Sağlık-Sen ai-
lesinin değerli mensupları; Toplu 
sözleşmeye ‘evet’ diyemeyenle-
rin yetkisizlikten sembolik olarak 
oturdukları Toplu Sözleşme süreci 
başlıyor. Sağlık ve sosyal hizmet ça-
lışanlarının bütün sorunlarını top-
lu sözleşme masasına taşıyacağız. 
Masaya taşıyacağımız taleplerimi-
zin başında ek ödemelerin emekli-
liğe yansıtılması, nöbet ücretlerinin 
artırılması ve gerçekçi rakamlar 
üzerinden belirlenmesi, (torba ya-
sada yer almaması halinde) vekil 
ebe ve hemşireler, 4/C’li kamu 
görevlileriyle kamu görevlisi sayıl-
mayan aile sağlığı uzmanlarına da 
kadro verilmesidir. Burada dikkat 

çekmek istediğim bir başka husus 
ise toplu sözleşme taleplerimizin 
sadece genel merkezin belirlediği 
talepler değil, bütün teşkilatımız 
ve üyelerimizin belirlediği talepler 
olduğudur. Gelen talep önerilerini 
arkadaşlarımız titiz bir çalışmayla 
tek tek inceleyerek toplu sözleşme 
taleplerimizi oluşturdu. Yakın za-
manda bu taleplerimizi kamuoyu 
ile paylaşacağız. 

Toplu sözleşme masasında 
talep ettiklerimizi kazanıma dö-
nüştürene kadar mücadelemiz sü-
recek. Bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. Sizlerin de bildiği gibi 
toplu sözleşme masasında neti-
celendirilemeyen konular Kamu 
Personeli Danışma Kurulu’nda 
görüşülmeye devam ediyor. Bunun 
yanı sıra Kurum İdari Kurulları ise 
ayrı bir kazanım kurulu. Bunları 
şunun için söylüyorum; bizim için 
tek adres toplu sözleşme masası de-
ğil. Bütün bir yıl mücadele içinde 
geçecek. 

Sizler bize güvendiniz, inandı-
nız. Üye olarak bize güç ve destek 
verdiniz. Biz de sizlerden aldığımız 
bu güç ve destekle hem kamu çalı-
şanlarının hak ve kazanımları, hem 
ülkemiz hem de insanlık için çalış-
tık. Şimdiye kadar sizin yüzünüzü 
kara çıkarmadık, mahcup etme-
dik. Bundan sonra da daha yaşa-
nılır bir ülke, daha gelişmiş sağlık 
hizmeti ve en önemlisi de mali 
ve özlük haklarını almış sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanları için mü-
cadele edeceğiz. Hiçbir başarının 
kendi kendine gerçekleşmediğinin 
bilinciyle genel merkez olarak yö-
netim kurulumuz, danışman arka-
daşlarımız ve personelimiz; şube 
yönetim kurulu ve çalışanlarımız, 
üyelerimiz el ele, gönül gönüle bir 
mücadelenin içindeyiz. Emeği ge-
çen herkese sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
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Memur-Sen Heyeti 
İsviçre’nin Cenevre ken-
tinde yapılan 102’inci ILO 
Konferansı’na katıldı. Memur-
Sen heyeti, ILO toplantısı ön-
cesinde incelemelerde bulun-
mak üzere Polonya’ya gitti. 
Heyeti, Polonya Büyükelçisi 
ve Eski YÖK Başkanı Yusuf  
Ziya Özcan karşıladı.

“İnsan Onuruna Yaraşır 
İş ile Geleceğin İnşası” sloga-
nıyla gerçekleştirilen bu yılki 
konferansta, ILO'ya üye 185 
ülkenin temsilcileri hazır bu-
lundu. Konferansa, hükümet, 
işveren, işçi ve kamu görevlile-
rini temsilen 5 bin kişi katıldı. 
Toplantıda yaşlanan dünyada 
sosyal korunma, sürdürebilir 
gelişmeler ve sosyal diyalog 
gibi çalışma hayatını yakından 
ilgilendiren konular tartışıldı.

Temel insan hakları ve 
demokratikleşme alanın-

da önemli mesafeler alan 
Türkiye'nin, 102. Uluslara-
rası Çalışma Konferansı’nda 
bu yıl da kara listede yer al-
ması tepkiyle karşılandı. Lis-
tede olmayı hak etmeyen 
Türkiye’nin Çad, Kamboçya 
ve Zimbabve gibi ülkelerle 
birlikte yer alması, bazı sen-
dikaların Türkiye'yi yanlış 
tanıtması ve ITUC'ün sadece 
bu sendikaları referans alma-
sı etkili oldu. Bu yılki 1Mayıs 
kutlamaları için Türkiye'ye 
gelen ITUC Genel Sekreteri-
nin, DİSK ve KESK'in Tak-
sim'deki izinsiz gösterilerine 
polisin müdahalesini bahane 
ederek Türkiye'yi toplantı ve 
gösteri hürriyeti olmayan ya-
saklar ülkesi gibi göstermesi 
ülkemizin bu kara listeden 
çıkamamasında önemli bir 
etken oldu. Diğer yandan 
Türkiye'nin en büyük Konfe-
derasyonu Memur-Sen'in, di-
ğer konfederasyonlarla birlikte 

1 Mayıs'ı bayram havasında 
Taksim'de kutlama teklifini 
KESK ve DİSK kabul etme-
miş, bunun üzerine Memur-
Sen Çanakkale'de, HAK-İŞ 
ise Karabük'te hiç bir olay ol-
madan, şölen havasında kut-
lamalarını gerçekleştirmiştir. 
ITUC Genel Sekreteri bu kut-
lamaları değil, iki sendikanın 
izinsiz gösterileri nedeniyle 
çıkan olayları gördü.

ILO temsilcilerinin de 
Gezi Parkı olaylarını yanlı 
değerlendirmesi, Avrupa ül-
kelerinin de Türkiye'ye ideo-
lojik yaklaşımı, ülkemizin bu 
yıl da kara liste yerelmasında 
etkili oldu. Bu çerçevede başta 
Türk-İş olmak üzere uluslara-
rası toplantılarda Türkiye'yi 
temsil eden kuruluşların 
Türkiye'nin ulusal ve ulusla-
rarası çıkarlarını da dikkate 
alarak değerlendirmelerde 
bulunmalarını bekliyoruz.

Kurucumuz Merhum Meh-
met Akif  İnan’ın ismi Şan-
lıurfa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne verildi. Yapılan 
törene Genel Başkanımız Me-
tin Memiş ile birlikte Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik, Sağlık Bakanlığı Ba-
kan Yardımcısı Agah Kafkas, 
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut 
Kaçar, Şanlıurfa Valisi Celalet-
tin Güvenç, Akif  İnan’ın karde-

şi Dr. Ahmet İnan ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Törende konuşan Genel 
Başkan Metin Memiş, Mer-
hum Mehmet Akif  İnan’ın 

yaptığı hizmetlerle ve ortaya 
koyduğu fikirlerle unutulmaya-
cak bir dava adamı olduğunu 
gösterdiğini belirtti. Geçtiğimiz 
aylarda Ankara’da bir okula 
Akif  İnan’ın isminin verildiğini 

hatırlatan Genel Başkan Me-
miş, Ankara’dan sonra İnan’ın 
memleketi Şanlıurfa’da da is-
minin hatırlanmasının Memur-
Sen camiası olarak kendile-
rini mutlu ettiğini ifade etti. 
Memiş, sendikal mücadelesini 
Türkiye’nin geleceğini inşa et-
mek adına sürdüren Merhum 
Mehmet Akif  İnan’a göstermiş 
olduğu vefadan dolayı Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’e, Sağlık Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı Agah 
Kafkas’a ve Şanlıurfa Milletve-
kili Mahmut Kaçar’a birer pla-
ket takdim etti.

Kurucumuz Merhum Mehmet Akif İnan’ın İsmi Şanlıurfa’da Yaşatılıyor

MEMUR-SEN ILO KONFERANSI’NA KATILDI

Memur-Sen Heyeti Polonya’daydı

ILO Konferansı’na gitmeden önce Polonya’ya giden Memur-Sen 
Heyeti Türkiye Cumhuriyeti Polonya Büyükelçisi ve Eski YÖK Baş-
kanı Yusuf  Ziya Özcan tarafından karşılandı. Polonya’yla ilgili Büyü-
kelçi Özcan’dan bilgi alan Memur-Sen heyeti, Polonya’nın tarihi ve 
kültürel yerlerini de gezme fırsatı buldu.

Heyet, Memur-Sen üyeleri 
ile birinci dereceden yakınlarına 
yurtdışında eğitim fırsatı oluş-
turmak için Polonya’da bir Türk 
işadamı tarafından satın alınarak 
büyütülen Vistula Üniversitesi 
ile lisans, yüksek lisans, doktora 
ve dil eğitimleriyle ilgili bir dizi 
görüşme yaptı. İşletme, İktisat, 
Mühendislik gibi alanlarda hiz-
met veren ve Polonya’nın en iyi 
6’ncı özel üniversitesi unvanını 
elinde bulunduran Vistula ile 
üyelerimiz, eş ve çocuklarının 
Avrupa’da lisans, yüksek lisans, 

doktora ve İngilizce eğitimi ko-
nularında yapılabilecek işbirlikle-
ri üzerinde duruldu. 

Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu başkanlığında 
oluşturulan heyette, Sağlık-Sen 
Genel Başkanı ve Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Metin 
Memiş, Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı ve Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Hacı Bayram 
Tonbul ile Memur-Sen Dış İlişki-
ler Koordinatörü Osman Timur-
taş yer aldı. 
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Semih DURMUŞ
Genel Başkan Vekili

80’li yılların nostaljik filmine tam alışıp, geride 
bıraktığımız yıllara hayıf lanırken, 90’lı yılların da 
nostalji olarak geride kaldığının farkına vardık. Tek 
kanal siyah-beyaz tv’den kaset ve plaklara kadar bir 
çok şeyin yokluğunun bugün hiç farkında bile deği-
liz. Teknoloji ve yenilikleri işçi olarak Alamanya’ya 
giden akrabalarımız sayesinde öğrendik. İşçi olarak 
ayrıldıkları memleketlerine mercedeslerle tatile geli-
yorlardı. Sonra ‘globalleşme’ diye bir terim girdi lite-
ratürümüze. Bunun bir köyleşme olduğu söylense idi, 
gülerdik. Ancak bu globalleşme, teknolojinin gelişim 
hızıyla birlikte dünyayı kendine esir aldı. 

Hiçbir şey gizli kalmadı. Dünyanın bir ucun-
daki olayları aynı anda izler olduk. Demokrasi diye 
bir unsurun varlığından haberdar olundu. Evlerdeki 
siyah beyaz tv’lerin en büyük icat olmadığı, bunun 
renklisinin olduğu, bir çok kanalının bulunduğunu 
bu gelişmelerle öğrendik. Derken, sistemler çatır-
damaya başladı. Berlin duvarı yıkıldı. Kominizm, 
Gorbaçov’un elleriyle Rusya’ya veda etti. Krallıkla-
rın tek yönetim şekli olmadığı anlaşıldı. Darbelerin 
ne kadar zorbalık olduğu görüldü. 

Katılımcılık, demokrasi gibi kavramlardan söz 
eder olduk. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü gibi 
şeyleri duymaya başladık. Sadece eylemlerle tanı-
dığımız sendikaların varlığından haberdar olduk. 
Daha sonra bunların hepsi hayatımıza girdi. Seç-
me hakkını kullandıkça hesap sormayı da öğrendik, 
katılımcılığı da, şeffaf lığı da. Bizi yönetenlere ortak 
olmak istedik. Seçtiklerimizin kararlarında bizim 
de görüşümüzün alınmasını talep ettik. Bütün bu 
kavramlar ise ‘yönetişim’ kelimesini gündemimize 
getirdi. 

Peki, yönetişim ne idi; Demokratik, üstünlerin 
hukukunu değil hukukun üstünlüğünü esas alan, 
temel insan hak ve özgürlüklerini önemseyen ve ilk 
sıralara alan, şeffaf, hesap verilebilir, liyakat esaslı, 
teknolojiyle barışık ve uyumlu yönetim sisteminin 
kısa tarifi.

Yönetişimin temel esaslarından biri de katılım-
cılık, konunun taraf larının çözüme dahil edilmesi. 
Madem ki birlikte yaşıyoruz, konunun bir paydası 
da biziz; bu durumda çözümün de paydaşı olmayı 
istemekti. 

Sendikacılığı sadece ücret sendikacılığı olarak 
görmediğimizi defalarca dile getirdik. Sorunların 
çözümünde sendikaların rolünün artırılmasını iste-
dik. Bu yönde bir çok kazanım elde ettik. 4688 Sayı-
lı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu’nun uluslar 
arası standartta çıkması için yoğun çaba sarf ettik. 
Toplu sözleşme taleplerimiz dahil her platformda 
dile getirdiğimiz isteklerimiz temel insan hak ve öz-
gürlükleri doğrultusunda oldu. 

Yönetişimin esaslarından olan şeffaf lık özelliği 
doğrultusunda Memur sendikacılığında bir ilki ger-
çekleştirdik. Sağlık-Sen’in hesapları bağımsız denet-
çiler tarafından denetlendi ve tam not aldı. Kalıcı, 
güçlü ve konunun taraf larıyla ortak yönetim oluştur-
ma amacı taşıyan yönetişim yeni dönemin yönetim 
tarzı olarak kabul ediliyor. Biz Sağlık-Sen olarak ka-
lıcı ve güçlü bir yapı oluşturmak için çalışmalarımızı 
bu yönde sürdürüyoruz. Aynı yapıyı devletin bütün 
kademelerinde görmek de en büyük arzumuz. Vatan-
daş olarak, bir sivil toplum örgütü olarak söz sahibi 
olmak, hesap sormak istiyoruz. Şeffaf lık istiyoruz. 
Pasif varlıklar yerine aktif ve katılımcı sivil toplum, 
vatandaş olmak istiyoruz. Geleceğimizi birlikte inşaa 
edelim, diyoruz. 

Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, terör konusunda bedel 
ödeyen bir sivil toplum örgütü oldukla-
rını, bu sebeple çözüm sürecinin için-
de yer aldıklarını söyledi.

Metin Memiş, Memur-Sen Elazığ 
İl Divan Toplantısı’na katılarak çözüm 
sürecine yönelik değerlendirmelerde 
bulundu. Diyanet-Sen Genel Başkan 
Vekili Hacıbey Özkan ve Memur-Sen 
İl Temsilcisi Murat Ergen’in de katıl-
dığı toplantıda konuşan Memiş, yeni 
acılar yaşanmaması için çözüm süreci-
ni desteklediklerini ve içinde yer aldık-
larını ifade etti.

30 Yıldır Ağlayan Analar 
Ağlamasın

Memur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sağlık Sen Genel Başkanı 

Metin Memiş, “30 yıldır süren ve bu 
süre içerisinde 40 bin cana mal olan, 
400 milyar dolar paranın aktığı terör 
belasından kurtulmak üzere bir süreç 
başladı. Bu sürecin başlamasıyla be-
raber inşallah 30 yıldır ağlayan ana-
lar, ağlamayacak. Bu süreçle beraber 
kamu çalışanları özellikle terörün yo-
ğun olduğu doğu ve güney doğu böl-
gesinde daha rahat çalışma imkânı 
bulacak. Yine bu terör sürecinin bit-
mesiyle beraber Türkiye'nin teröre 
harcayacağı pay milli gelire ayrılacak 
ve bu pay bizlere yansıyacak” dedi. 
Çözüm süreci içerisinde olacaklarını 
belirten Memiş,"Çözüm olmasın da 
analar ağlamaya devam mı etsin?” 
diye konuştu. Memiş, “Eğer terör bi-
rilerinin canını acıtmadıysa onlar için 
konuşmak çok daha kolay olabilir. Biz 
teröre bedel ödemiş bir sivil toplum ör-
gütüyüz. Bir çok şube başkanımız, bir 
çok arkadaşımız terör mağduru oldu. 

Onun için biz bu sürecin tarafıyız. Bu 
sürecin içinde olmalıyız. Biz kırmızı 
çizgilerimizi ortaya koyarak bunu ya-
pıyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz tek va-
tan, tek bayrak, tek devlet anlayışıyla 
bu çözüm sürecinin içinde olmaktır. 
Bu kırmızı çizgilerimizden asla taviz 
vermeyeceğiz.” dedi.

Kardeşçe Yaşamalıyız

Memur-Sen'in devre dışı bırakıla-
rak herhangi bir sorunun çözülmesinin 
mümkün olmadığını ifade eden Diya-
net Sen Genel Başkan Vekili Hacıbey 
Özkan ise konuşmasında,"Geçmişten 
bu güne bu millet kardeşçe yaşmayı 
bilmiştir. Devletlerin bencilce düşün-
celeri, ekonomik özgürlüğün, dinin, 
vicdanın, örf  ve adetleri hiçe sayan 
yaklaşımla hareketle etmesi ne yazık 
ki kardeşi kardeşe kırdırmayı hedef  
almıştır” dedi.

Bedel Ödedik, Çözüm Sürecinin İçinde Yer Alıyoruz

Sendikamız tarafından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları 
arasında ülke genelinde düzenlenen 5. Anı Yarışması sonuçlan-
dı.

Bu yıl “Fedakarlık” temasıyla düzenlenen yarışmaya hizmet kolu-
muza mensup çalışanlar anılarıyla teveccüh gösterdiler. 

Mesleğine emek vermiş sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarının 
görev sırasında yaşadıkları anı ve tecrübelerini diğer meslektaşları ve 
kamuoyu ile paylaşmak, bu tecrübeleri yazılı bir kaynak haline geti-
rerek ölümsüzleştirmek, sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarının hangi 
şartlarda görev ifa ettiklerini ve yaşadıkları sorunları ortaya koyarak, 
çözüm aşamasında yol göstermek ve yeni projeler ortaya çıkararak çö-
züme ortak olup katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Genel Merkezimizce oluşturulan seçici kurul tarafından titizlikle de-
ğerlendirilen anılar arasından Türkiye genelinde dereceye giren eserler 
belirlendi. 

Seçici kurul tarafından belirlenen anılar birinci olan eserin adı ile 
kitaplaştırılarak şubelerimize dağıtıldı.

Anı Yarışmamızın 
Sonuçları 
Açıklandı

Yarışmada dereceye girerek 
ödül almaya hak kazanan, anı 
sahipleri ve anı başlıkları şu şe-
kildedir:

Birinci: Tahir HAYTA 
Bir İnci

İkinci: Alim YAVUZ 
Esef Etme Ey Gönül

Üçüncü: Feray KALMAZ 
Siyah Beyaz Bir Hikaye

Jüri Özel Ödülü: Zekiye CİHAN
En Güzel Sadaka

Yarışmada; 
Birinciye 3000 TL
İkinciye 2000 TL
Üçüncüye 1000 TL

Jüri Özel Ödülü olarak ise 
500 TL ödül verildi.
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Kamu Personeli Danışma 
Kurulu Toplantısına katılan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu, iki kırmızı çiz-
gilerinin olduğunu söyledi. Gün-
doğdu, konu millet olduğunda 
şehitlerin aziz hatırası ve ailele-
rinin üzülmemesi; kamu görevli-
leri için de iş güvencesinin ihlal 
edilmemesi olduğunu belirtti.

Kamu Personeli Danışma 
Kurulu Toplantısı Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik başkanlığında bakanlık bi-
nasında yapıldı. Memur-Sen Ge-
nel Başkanı ve Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyet Başkanı Ah-
met Gündoğdu, Memur-Sen’e 
bağlı yetkili sendikaların başkan-
larının yanı sıra diğer konfede-
rasyon başkanları katıldı.

Yapılan toplantıda, memur-
lara rotasyon uygulaması, Müs-
teşar ve genel müdürlerin görev 
süresi, uzman yardımcılarının 
uzmanlığa geçişi için öngörülen 
süre, daire başkanı, genel mü-
dür ve diğer üst düzey yönetici-
lerin atanabilmesi için gereken 
memuriyet süresi, disiplin ceza-
larına ilişkin yapılması düşünü-
len düzenleme, 4/B ve 4/C’li 
personelin kadroya geçirilmesi 
görüşüldü. Memur-Sen toplan-
tıda görüşülecek konularla ilgili 
4 sayfalık talebini kamu işveren 
heyetine sundu.

Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu’nun, Kamu 
Personeli Danışma Kurulu’una 
yönelttiği taleplerin bir kısmı 
şöyle:

“Görevde yükselme ve unvan 
değişikliği için sınavların belli pe-
riyotlarla gerçekleştirilmesi ayrı-
ca buna tahsis edilen kadroların 
artırılması. Ek ödemenin emek-
liye yansıtılması, ekmekli maaşı-
nın hesaplanmasında bütün ge-
lirlerin dikkate alınması . Emekli 
ikramiyesinin ödenmesinde 30 
yıllık süre sınırlamasının kaldırıl-
ması. Memurlara fazla mesaiye 
ücreti verilmesi. Bazı derece ve 
kademe sınırlamasının kaldırıl-
ması. Emniyet ve askeriyede çalı-
şan sivil memurlara sendika kur-
ma ve üye olma hakkı tanınması. 
Arşivciler, arşiv uzmanı ve uz-
man yardımcısı olarak istihdam 
edilmeli. Kamuda kılık kıyafet 
özgürlüğünün getirilmesi.”

Memur-Sen olarak kırmızı 
çizgilerinin memurların iş güven-
cesi olduğunu söyleyen Gündoğ-
du, bu konuyu tartışmaya açacak 
herhangi bir oluşumun içinde yer 
almayacaklarını belirtti.

Ankara’da İncesu Acil Yar-
dım İstasyonu’nda görevli Şoför 
Musa Abaz, Acil Tıp Teknisye-
ni Gülsüm Külpınar ve Burçin 
Aykul göreve gittikleri sırada 
hasta yakınları tarafından evde 
alıkonularak darp edildi. Sağlık-
Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, hasta yakınları tarafından 
alıkonularak darp edilen sağlık 
çalışanlarını Ankara Numune 
Hastanesi’nde ziyaret etti.

Yaşanan bu olayın sağlık-
ta şiddetin gerçekten vahim bir 
noktaya nasıl ulaştığını göz-
ler önüne serdiğini belirten 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş, bu işi yapanların ce-
zalandırılma süreçlerinin hızlan-
dırılması gerektiğini söyledi. Bu 

işin takipçisi olacaklarını ve sal-
dırıda bulunanların cezalandırıl-
ması gerektiğini söyleyen Memiş, 
Sağlık-Sen olarak yaşanan bu 
olayı kınadıklarını ifade etti.

2009 yılından bu yana sağ-
lıkta şiddetle mücadele konusun-
da bir çok çalışma yaptıklarını 
belirten Genel Başkan Metin 
Memiş bu çalışmalar neticesin-
de bir sempozyum düzenleye-
rek Sağlık Bakanlığı ile birlikte 
“Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tole-
rans” kampanyasını başlattıkla-
rını söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın 
sempozyumun ardından bir dizi 
tedbirleri aldığını ifade eden 
Memiş, Beyaz Kod uygulama-
sı, alınan güvenlik tedbirleri ve 
çalışan hakları ile ilgili uygula-

maların olumlu olmakla birlikte 
yetersiz kaldığını söyledi. Alınan 
tedbirlere rağmen bunların ye-
terli olmadığını kaydeden Me-
miş sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
Şiddetin önlenmesi için caydırıcı 
yasal tedbirlerin alınması gerek-
mektedir. Konu ile ilgili TBMM 
Sağlıkta Şiddeti Araştırma 
Komisyonu’nda Sağlık-Sen ola-
rak bir sunum gerçekleştirdik ve 
yine komisyon tarafından Meclis 
Başkanlığı’na verilen raporda 

önerilerimizin neredeyse tama-
mı yer aldı.  Ancak bunların ra-
por halinde kalmaması gerekir, 
önemli olan uygulamaya konul-
masıdır.

Sağlık-Sen olarak kendi dert-
lerini bir kenara bırakıp hasta, 
yaralı ve felaketzedeler için yar-
dıma koşarken kimi zaman ha-
yatını kaybeden kimi zaman da 
sakat kalan fedakar sağlık çalı-
şanlarının gerçek hikayesi anla-

tan bir film hazırladık. Çalışan-
larımıza yönelik gerçekleştirilen 
saldırılar ile ilgili kamuoyunda 
bir farkındalık oluşturma he-
defiyle bunu gerçekleştirdik. 13 
Mayıs’ta filmin galasını katılım-
cılarla birlikte yapacağız. Filmi 
izleyenler, sağlık çalışanlarının 
ne şartlarda görev yaptıklarını ve 
nelerle karşılaştıklarını daha iyi 
anlayacaklardır.” 

Şiddete Uğrayan Sağlık Çalışanlarına 
Sağlık-Sen’den Ziyaret

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu’nu ziyaret etti. Memiş, ziyaret es-
nasında Kumbuzoğlu’ndan sağlık çalışanlarının 
büyük mağduriyetine sebep olan Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’le ilgili 
müjdeli haberi aldı.

Genel Başkan Memiş’i makamında kabul 
eden Kumbuzoğlu, Memiş’in ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti ifade ederek; “Yaptığımız ve 
yapacağımız çalışmalarda en önemli paydaşları-
mız yetkili sendikalardır; bundan sonra da sizler-
le sürekli istişare halinde olacağız” dedi.

Memiş: Görevde Yükselme Çerçeve 
Yönetmeliği Değişmelidir

Kumbuzoğlu’na VHKİ kadrosuna atanabil-
mek için sınava girerek 70 ve üzeri puan alarak 
başarılı olan ancak atamaları yapılmayan 2351 
kişinin büyük bir mağduriyet yaşadığını hatırla-
tan Memiş, “Görevde yükselme çerçeve yönet-
meliği değiştirilerek mağdur olan çalışanlarımı-
zın bir an önce VHKİ kadrolarına atanmaları 
gerekmektedir” dedi.

DPB’den yönetmelik değişikliğini bir an önce 
gerçekleştirmelerini beklediklerini belirten Me-
miş, “Yapılacak değişiklikle duyurulan boş kadro 
veya pozisyon sınırlaması kaldırılmalı ve bundan 
sonra yaşanması muhtemel mağduriyetlerin de 
önüne geçilmelidir” dedi.

Memiş’in talepleri üzerine, DPB’nin de çalı-
şanların mağduriyetlerini gidermeyi arzuladığını 
ifade eden Kumbuzoğlu, sağlık ve sosyal hizmet 
alanının yetkili sendikası olan Sağlık-Sen’le isti-
şare ederek yönetmelik değişikliği taslağını hazır-
layacaklarını söyledi.

İş Güvencesi Tartışmaya Açılmamalıdır

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 
değişikliğe gidilerek iş güvenliğine halel getirile-
ceği söylentilerinin çalışanları huzursuz ettiğini 
de ifade eden Memiş, “İş güvencesinin tartışma-
ya açılmasına izin vermeyiz” dedi.

Söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten 
Kumbuzoğlu, “En önemli paydaşlarımızı karşı-
mıza alarak kimsenin iş güvencesiyle oynama-
yız” dedi.

Memiş’ten Devlet Personel Başkanı 
Kumbuzoğlu’na Ziyaret

İş 
Güvencesi 

Olmazsa 
Olmazımız
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Filistin halkı olarak özgürlük mücadelelerinde 
Türkiye’nin ve Türk halkının desteğini görmekten son 
derece memnun olduklarını belirten Filistin Sağlık Baka-
nı Dr. Mofeed M. Mokhallalati bundan sonraki süreçte 
de bölgesinde güçlü Türkiye’nin, Filistin halkının özgür-
lük mücadelesinde daha aktif  rol oynaması gerektiğini 
ifade etti.

Filistin halkının Türk halkına karşı ayrı bir sevgisi ol-
duğunu ifade eden Sağlık Bakanı Dr. Mofeed M. Mok-
hallalati Filistin halkına karşı yapılan her zulümde Türk 
halkının tepkisini görmenin kendilerine güç verdiğini 
söyledi. İHH, Kimse Yok mu, Yeryüzü Doktorları gibi 
bir çok sivil toplum kuruluşunun Filistin’de faaliyet gös-
terdiğini söyleyen Bakan Mokhallalati, Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş ve heyetini Filistin’de ağırlamanın 
kendilerini mutlu edeceğini kaydetti.

Filistinli sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içinde gö-
rev yaptığını belirten Bakanı Mokhallalati sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü: “Sağlık çalışanlarımızın daha donanımlı 
olması için Türkiye’deki hastanelerde eğitim görmeleri 
için Sağlık-Sen olarak sizden destek bekliyoruz. Filistin’de 

yaklaşık 20 bin sağlık çalışanı görev 
yapıyor ve yine çalışanların hakları-
nı koruyan sendikalarda ülkemizde 
faaliyette. Ben de sağlık çalışanları-
nın içinden gelen biri olarak sendi-
kaları destekliyor ve sorunlara çö-
züm bulma konusunda onlarla birlikte hareket ediyorum. 
Sağlık-Sen’in Türkiye’deki örgütlenme noktasındaki ba-
şarısı gerçekten çok önemli. Bu konuda da sendikanızla 
Filistin’deki sendikalar arasında bir işbirliği yapılabilir. 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve yönetim ku-
rulu üyelerini en kısa zamanda Filistin’e davet etmek is-
tiyorum. Bu sayede iki ülkenin sağlık örgütleri arasında 
daha sağlam ve yapıcı ilişkiler kurulacaktır.”

Memur-Sen Ailesi Olarak Mazlum Filistin 
Halkının Her Zaman Yanındayız

Ziyaretlerinden dolayı Filistin Sağlık Bakanı Dr. 
Mofeed M. Mokhallalati’ye teşekkür eden Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, Filistin halkının özgürlük mücadelesinde 
Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak geçmişte olduğu gibi 

bundan sonra da her zaman mazlum Filistin halkının 
yanlarında olacaklarını ifade etti.

Filistinli sağlık çalışanlarının Türkiye’de eğitimi konu-
sunda maddi ve manevi olarak kendi üzerlerine düşen ne 
varsa yapabileceklerini ifade eden Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Metin Memiş, konuyu Sağlık Bakanlığı yetkililerine 
ileterek daha kapsamlı bir şekilde konunun değerlendiril-
mesini sağlayacaklarını söyledi.

Filistin’de var olan zulümlere rağmen sendikal örgüt-
lenmenin devam etmesinin kendileri için anlamlı olduğu-
nu belirten Memiş, Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in kamu 
sendikacılığındaki bilgi ve tecrübelerini Filistin’deki sen-
dikalara aktarmaktan memnun olacaklarını söyleyerek 
en kısa zamanda Filistin’i ziyaret etmek istediklerini ifade 
etti.

Filistin Sağlık Bakanı’ndan 
Sağlık-Sen’e Ziyaret
Filistin Sağlık Bakanı Dr. Mofeed M. Mokhallalati Sağlık-Sen’i 
ziyaret ederek Genel Başkan Metin Memiş’le görüştü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’nde bir süre önce yapılan değişikliğe ilişkin yaptığımız giri-
şimler sonuç verdi. Sendikamızın talepleri doğrultusunda yapılan deği-
şiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş bir süre önce yayınlanan 
yönetmeliğin çalışanların huzurunu kaçırdığını belirterek yönetmelikte 
yapılmasını istedikleri değişiklikleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları’na ilettiklerini, Müsteşar Zahteroğulla-
rı ile yapılan görüşmede başta rotasyon konusu olmak üzere yönetmelik-
teki bazı maddelerde değişikliğe gidilmesini istediklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda denenmek istenen rotasyon 
uygulamasının, tüm bakanlık ve kamu kurumlarında yaygınlaştırılmak 
isteneceğini ifade eden Memiş, mücadeleleri ile bunun önüne geçtikle-
rini ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın mecburi rotasyon 
uygulamasından vazgeçmesiyle çalışanların rahat bir nefes aldığını kay-
deden Memiş, kamu personelini ilgilendiren her türlü yasal değişiklik 
çalışmasında sendikaların görüşlerinin alınması gerektiğini dile getirdi.

1. Yardımcı hizmetler sınıfın-
da görev yapan personelin zo-
runlu çalışma sürelerine ilişkin 
hükümlerin kapsamı dışında 
tutulmasını talep etmiştik. Tale-
bimiz üzerine yapılan değişiklik 
ile yardımcı hizmetler sınıfı per-
sonel zorunlu çalışma sürelerine 
ilişkin hükümlerin kapsamı dışı-
na çıkarılmıştır.

2. Rotasyonu düzenleyen, per-
sonelin bulunduğu yerde en 
fazla 10 yıl görev yapabilece-
ğine ve bu uygulamanın 2014 
yılından itibaren uygulanacağı-
na ilişkin hükümlerin tamamı-
nın Yönetmelikten çıkarılması 
gerektiğini, personele azami 
çalışma süresi öngörülmesine 
ilişkin bir sistemin kabulünün 
mümkün olmadığını belirtmiş-
tik. Talebimiz doğrultusunda 
yapılan değişiklik ile personelin 
her bölgede çalışma zorunlu-
luğu, atamalarda ancak bir üst 
hizmet bölgesini talep edebilme 
şartı, bulunduğu yerde en fazla 
10 yıl görev yapabileceğine ve 
bu uygulamanın 2014 yılından 
itibaren uygulanacağına ilişkin 
düzenlemelerin tamamı iptal 
edilmiştir.

3. Taşradan Bakanlık merkez 
teşkilatına, Bakanlık merkez teş-
kilatından taşra teşkilatına yapı-
lacak atamalar atama dönemi 
dışında yapılacak atamalar ara-
sına eklenmiştir.

4. Bulunduğu bölgedeki zorun-
lu çalışma süresini dolduran 
personel aynı bölge içerisinde 
bir başka yere kendi isteği ile 

atanırsa en az iki yıl fiilen çalış-
madan başka bir yere atanma 
talebinde bulunamayacak idi. 
Bulunduğu bölgede zorunlu 
çalışma süresini doldurmuş bir 
personelin neden yeniden yer 
değişikliği talebinde bulunama-
yacağına dair bu maddeye karşı 
çıkarak iki yıllık şartın kaldırıl-
masını talep etmiştir. Talebimiz 
üzerine eş, sağlık ve çocuğunun 
öğrenim durumu mazeretleri 
halinde iki yıllık şarta uyma yü-
kümlülüğü kaldırılmıştır.

5. İstifa sonrası yeniden atama 
ve başka kurum/kuruluşlardan 
naklen atananlar iki yıl geç-
medikçe sağlık mazereti hariç 
yer değiştirme talebinde bulu-
namayacak idi. Eş durumu ve 
öğrenim durumu gibi mazeret 
durumlarının da madde kap-
samındaki istisnalar arasında 
sayılması gerektiğini belirtmiş 
idik. Talebimiz doğrultusunda 
değişiklik yapılarak eş durumu 
ve öğrenim durumu da istisna-
lar arasında sayılmıştır.

6. Sağlık mazereti nedeniyle 
tayin talebinde bulunanların te-
davilerinin yapılabileceği bir il’e 
atanması gerekirken, aynı bölge 
ya da bölge sırası takip edilerek 
alt veya üst bölge şartı getirilmiş 
idi. Sağlık durumu gibi insani 
bir durumda tedavinin yapı-
lacağı bir il’e gönderilmeleri 
gerekmekte olup, bölgelere ba-
kılmaması gerekmektedir dedik. 
Talebimiz üzerine mezkur cüm-
le “Bu şekilde atama talebinde 
bulunanların sağlık raporuna 
uygun tedavilerini yaptırabile-

cekleri bir il’e atamaları yapıla-
bilir.” olarak değiştirilmiştir.

7. Bakanlığın eş durumu tayin-
lerinde zorunlu çalışma süresini 
değil de aile bütünlüğünü ön 
planda tutması gerekmektedir. 
Bu nedenle; Bakanlık personeli 
olup da aynı bölgede görev ya-
pan eşlerin her birinin, bulun-
duğu bölge veya yerin zorunlu 
çalışma süresini tamamlamadan 
atanma talebinde bulunamaya-
cağına dair hükmün Yönetme-
likten çıkarılması gerekmektedir 
dedik ve yeni düzenleme ile 14. 
maddenin yedinci fıkrasındaki 
mezkur düzenleme yürürlükten 
kaldırıldı.

8. Görev performansı yetersiz 
olarak değerlendirilen perso-
nelin görev yerinin değiştiril-
mesine dair düzenleme “Yetkili 
amirin teklifi üzerine atama” 
başlıklı Yönetmeliğin 16. mad-
desinden çıkarılmıştır.

9. Belirli bir proje veya eğitim 
gibi hizmetlerin geçici olarak 
yürütülmesi amacıyla geçici gö-
revlendirme yapılabileceği şartı 
getirilmiş idi. Geçici görevlen-
dirmeler için bu şartın kaldırıl-
masını talep ettik. Madde metni 
“Hizmetlerin geçici olarak yü-
rütülmesi amacıyla bir takvim 
yılı içerisinde 2 aya kadar geçici 
görevlendirme yapılabilir. Bu 
süre personelin kendi isteğinin 
bulunması şartıyla 6 aya kadar 
uzatılabilir.” şeklinde değiştiril-
miştir. 

Rotasyona İlişkin
Taleplerimiz 
Doğrultusunda 
Yapılan Değişiklikler 
Resmi Gazete’de 
Yayımlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinde Talebimiz Doğrultusunda Yapılan Değişiklikler
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Akşam başlayıp sabaha ka-
dar süren "Tıbbiye'den Şeha-
dete" programına Sağlık Ba-
kan Yardımcısı Agah Kafkas ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş'in yanı sıra Çanakkale 
Milletvekilleri İsmail Kaşdemir, 
ve Mehmet Daniş,Memur-Sen 
İl Başkanı İsmail Temiz, Ecea-
bat Kaymakamı Mehmet Akçay, 
Eceabat Belediye Başkanı Kemal 
Dokuz, Sağlık-Sen Genel Mer-
kez Yöneticileri, Şube Başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri ile çok sa-
yıda sağlık çalışanı katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Esen-
kaya da Çanakkale Savaşları’nda 
yaşananları tarihsel bir anlatımla 
izleyicilere aktardı.

Memiş: Çanakkale’deki Milli 
Ruh Diri Tutulmalı

Programın açılış konuşmasını 
yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş şehit tıbbiyelilerin 
acısını bugün hala yüreklerin-
de hissettiklerini söyledi. Genel 
Başkan Metin Memiş, "Onlar, 
okullarını, kalemlerini, kağıtları-
nı, derslerini bırakarak cepheye 
koştular. Bugün ne yapsak on-
ların hakkını ödeyemeyiz" dedi. 
Bu topraklar üzerinde yüzyıl-
lar boyu farklı düşüncelerin bir 
arada barış içinde yaşadıklarını 
ve buna tarihin tanık olduğu-
nu ifade eden Metin Memiş, bu 
sürecin kendi özümüze ve kendi 
değerlerimize bağlı kaldığımız 
sürece azalmaksızın devam ede-
ceğini kaydetti.

Memiş, bu topraklarda ay-
rımcılığa, kavgaya hiç bir zaman 
yer olmadığını belirterek kimse-
nin diline, kökenine bakmadan 
önceden olduğu gibi kardeşlik 

ruhunun yeniden güçlenmesi ge-
rektiğini ifade etti. Dünyanın git-
tiği yeri doğru okumanın ülkenin 
yararına olacağını söyleyen Me-
miş, Çanakkale'deki milli ruhu 
diri tutarak, ülkenin güvenlik, 
refah ve özgürlük ülkesi olması 
için herkesin çaba göstermesinin 
gerekliliğini vurguladı. Bu top-
raklarda Türküyle, Kürdüyle, 
Lazıyla, Çerkeziyle bütün insan-
ların barış içinde yaşadığını be-
lirten Memiş, bu huzur ve barış 
ortamını bozmaya çalışan güç-
lerin oyunlarını bozmak adına 
Memur-Sen olarak taşın altına 
ellerini sokmaya hazır oldukları-
nı söyledi.

Çanakkale Savaşları'nda 
önemli bir neslin kaybedildi-
ğini belirten Memiş, "O gün 
Çanakkale'de her vatan evladı 
gibi kendi hayatlarını hiçe sayıp 
vatanın bağımsızlığı için tıbbiye-
li öğrenciler de şehit olmak için 
and içtiler. Yine bugün ağır iş 
yükü ve çalışma şartlarının zor-
luğu ile maruz kaldıkları şiddete 
karşın sağlık çalışanlarımız da 
insanlarımızın sağlığı için cana 
can katmaya and içtiler" dedi.

Kafkas: Şehitlerimizin 
Mirasına Sahip Çıkıyoruz

Sağlık Bakan Yardımcı-
sı Agah Kafkas da programda 
yaptığı konuşmada, Çanakkale 
Savaşları'nın tarihimizdeki yeri 

ve önemine değindi. Kaf-
kas, “Bugün bu ülkede 
üçüncü bin yılın başında 
en çok ihtiyacımız olan o 
şehitleri şehit yapan inanca 
ve imana, o birliktelik ve 
ruha ihtiyacımızın olduğu 
bir yerde, o ruha, o inanca, 
o birlikteliğe ve o kararlılı-
ğa sahip çıkarak aynı duru-
şu sergilemek adına, bugün 

burada bulunan herkesi kutlu-
yorum. Biz geçerken bir araya 
gelmiş bir millet değiliz. Biz 
tarihin derinliklerinden gelen, 
ebedi bir kültürün insanlarıyız. 
En son inanç izdihamının erle-
riyiz. Tarih boyunca arkamıza 
döndüğümüz zaman gurur du-
yacağımız birçok şeyin olduğu 
bir milletiz. Şehitlerin ruhlarını 

şad edecek güzel şeylerin ortaya 
çıkmaya başladığı bir dönemi ya-
şıyoruz. Dün burada bu coğraf-
yanın bütün renklerinin, bütün 
tohumlarının, bütün güzellik-
lerinin bir arada bir ülke, dava, 
misyon adına koyun koyuna şe-
hit olmayı, ölmeyi göze alarak, 
ölmenin dirilmek olduğunun far-
kına vararak bir büyük mücadele 
verilmiş. Bu mücadelenin sonun-
da da bize muhteşem bir miras 
bırakılmış, muhteşem bir vatan 
bırakılmış. Bugün biz buna layık 
olmak durumundayız.” dedi.

AK Parti Çanakkale Mil-
letvekilleri İsmail Kaşdemir, ve 
Mehmet Daniş de programda 
birer konuşma yaptılar.

1915 yılı 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece saat 03.30 sıralarında cephede taarruza 
geçen Türk askerleri arasında bulunan ve şehit düşen Tıbbiyeli öğrenciler için                                    
Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Gelibolu Yarımadası'nda anma programı düzenlendi.

Tıbbıyeli Şehitler Çanakkale de Anıldı)

Katılımcılar anma töreni-
nin düzenlendiği salona, 
Çanakkale Savaşları sı-
rasında yaralı askerlerin 
tedavi edildiği sahra çadı-
rının içinden geçti. Yenil-
mez Sanat Merkezi oyun-
cuları çadır içinde 98 yıl 
önce cephede yaralanan 
askerlere yapılan müda-
haleyi canlandırdı. Prog-
ram öncesi katılımcılara o 
gün yenilen bulgur pilavı, kavurma ve üzüm hoşafından oluşan yemek 
ikram edildi.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
programda Tiyatrocu Ahmet Yenilmez, Çanakkale 
Savaşlarına dair anlattığı hikayelerin anlatıldığı tiyatral 
bir gösteri sundu. Yenilmez’in anlattığı hikayeler salonda 
bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Programın ardından katı-
lımcılar 57. Piyade Alayı 
Şehitliği’ne doğru yürüyüşe 
geçti. "Tıbbiye'den Şehadete 
Anma Programı" taarruzun 
başladığı saat olan gece 
03:30'da 57. Piyade Alayı 
Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim 
okunması ve dua edilmesi 
sürdü ve hep birlikte sabah 
namazı kılınması ile son 
buldu.
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Kemal ÇIRAK
Genel Başkan Yardımcısı

(Teşkilatlanma)

Ülkemizde ileri demokrasinin inşası, temel 
insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin 
kaldırılması ve özgürlüklerin ve hakların kurum-
sallaşması için verdiğimiz mücadelede bizimle 
birlikte yol alan, mücadele eden, bu yolda emek 
sarf eden tüm gönül dostlarıma borç bildiğim te-
şekkürü teslim ederek, 193 bin üyeye ulaşmamız-
da emeği geçen dava arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum. Adını tarihe yazdıran, adını milletin 
hafızasına, milletin vicdanına yazdıran bu kadro-
yu yürekten kutluyorum. 

Sağlık-Sen olarak büyük bir aile idik. Bugün 
dünden daha büyüğüz. Daha diri, daha iri daha 
bütünleşmiş ve güçlenmiş vaziyetteyiz. Bugün so-
rumluluklarımız daha fazla ve kat etmemiz gere-
ken mesafe daha uzundur. Büyüyen ailemizin bize 
verdiği güç, karşımıza çıkan güçlükler ve engelleri 
aşmayı kolaylaştırmıştır. Bu gün daha bir gurur-
luyuz, ama kibirli değiliz. Onurluyuz, ama hiçbir 
zaman şımarmıyoruz, şımarmayacağız. Üyeleri-
mizin imzalarıyla  bize teslim ettikleri emanetine 
asla halel getirmeyeceğiz.

Daha da büyüyen Sağlık-Sen olarak, sağlık 
çalışanlarının hak ve menfaatleri ile milletin de-
ğerlerini yüceltme sorumluluğunun bilincindeyiz. 
Bu çerçevede, kamu sendikacılığında öncü misyo-
nu sürdürmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha 
belirtmek istiyorum. 

Ağustos ayında başlayacak olan 2013 toplu 
sözleşmelerinde masaya bu duygu ve düşünceler-
le, bu inanç ve güvenle, bu kararlılıkla oturacak, 
çalışma hayatımızın kronikleşmiş sorunlarının 
çözümü için, çalışanlarımızın özlük ve sosyal hak-
larını daha yukarılara taşımak için üyelerimizin 
iradesini ve gücünü masaya taşıyacağız.

Milletimize kurulan her türlü tuzak, dala 
vere, büyüyen teşkilatımızın sinesinde eriyecek, 
bu milleti geçmişteki karanlık günlerine hapset-
mek isteyen her türlü oyun yer ile yeksan olacak-
tır.  Büyüyen teşkilatımız, daha ileri demokrasiye 
doğru atılan bir adımdır. Büyüyen teşkilatımız 
milletimizin hak ettiği müreffeh günlere ilerleme-
nin teminatıdır. Kısacası her geçen gün büyüyen 
teşkilatımız, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımı-
za daha fazla mali ve sosyal hakların, milletimize 
hak ettiği aydınlık yarınların habercisidir.

Sendikamızın kuruluşundan bu günlere gel-
mesi sürecinde gönül ve emek veren, bu yolu dava 
bilen vefakar ve fedakar tüm teşkilat mensupları-
mızı tekrar kutluyor, başarılarının devamını dili-
yorum. Satırlarımı bizi, teşkilatımızı ve verdiği-
miz mücadeleyi en güzel ifade eden Üstad Necip  
Fazıl Kısakürek’in “Utansın” şiiriyle noktalıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

UTANSIN
Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!
Hey gidi küheylân, koşmana bak sen!
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!
Eski çınar şimdi Noel ağacı;
Dallarda iğreti yaprak utansın!
Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
Onu sürdürmeyen çırak utansın!
Ölümden ilerde varış dediğin,
Geride ne varsa, bırak utansın!
Ey bin bir tanede solmayan tek renk,
Bayraklaşmıyorsan bayrak utansın!    

Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı ve 

Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin'i ziyaret 

ederek sosyal hizmetler 
alanında çözüm bekleyen 

konuları kendisine aktardı.
 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
toplumun şekillenmesinde, sosyal 
devlet sorumluluğunda ailenin ya da 
bireyin sağlıklı gelişimi gibi çok önemli 
bir görevi yerine getirme sorumluluğu 
bulunduğunu ifade ederek Bakanlığın 
bu yönde yaptığı çalışmalardan 
memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Genel Başkan Metin Memiş, Sağlık-
Sen tarafından yaptırılan Sağlıkta Ka-
dın Çalışan ve Sorunlarını” araştırma-
sını Bakan Şahin’le paylaşarak kadın 
çalışanların sorunlarının çözümü için 
çözüm önerilerini ortaya koydu. Kadın-
ların tarih boyunca olduğu gibi bugün 
de üretimin her aşamasında önemli gö-
revleri başarıyla sürdürdüğünü belirten 
Memiş, buna karşın araştırma sonuç-
larına bakıldığında kadın çalışanların 
erkek çalışanlara göre iş hayatlarında 
daha fazla tükenmişlik yaşadıklarını be-
lirtti.

İş hayatında çeşitli zorlukların oldu-
ğunu, buna bir de kadın olmanın verdiği 
toplumsal sorumluluk eklendiğinde du-
rumun daha da olumsuz bir hal aldığını 
belirten Genel Başkan Metin Memiş, 
kadın çalışanlarımızın iş hayatında kar-
şılaştığı sorunları en aza indirgemek için 
çalışma yapılmasını istedi.

Görevde Yükselme Ve Unvan 
Değişikliği Sınavları Bir An Önce 
Yapılmalıdır

Bakanlık ile birlikte yapılan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Çalı-
şanların Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Sempozyumu Raporu’na ilişkin Görev-
de Yükselme ve Unvan Değişikliği, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanla-
rının özlük hakları ile ilgili konular hak-
kında yapılan çalışmalar ve diğer konu-
lar ile ilgili Bakan Fatma Şahin’den bilgi 
isteyen Memiş ayrıca Aile Danışmanlığı 
Yönetmeliği’nde ebelerin olmamasının 
eksiklik olduğunu belirtti. Yaptıkları 
görev itibariyle Ebelerin de Aile Da-
nışmanlığı statüsünde hizmet vermesi 
gerektiğini belirten Memiş söz konusu 
çalışanlarında yönetmeliğe dahil edil-
mesi gerektiğini ve uzaktan, örgün ve 
pratik eğitimin birlikte verildiği Aile Da-
nışmanlığı Sertifikasyon programlarının 
açılmasının önemli olduğunu ifade etti. 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, Aile Danışmanlığı Hizmetlerinin 
sendika ve bakanlıkların da yer alacağı 
ortak bir protokolle öncelikli olarak ASP 
ve sağlık çalışanlarına yönelik başlatıl-
ması talebini Bakan Şahin’e iletti.

Kadın çalışanların doğum izninin 
arttırılmasını desteklerini de kaydeden 
Genel Başkan Metin Memiş, konu ile 
ilgili çalışmaların tamamlanması ve do-
ğum izni sürelerinin düzenlenmesi ile 
birlikte kadınların iş hayatına katkıları-
nın daha da önem kazanacağını ifade 
etti.

Şahin: Ortada Bir Mağduriyet 
Varsa Bunu Gidereceğiz

Bakanlık olarak çalışma hayatında 
kadın istihdamının arttırılmasına yöne-
lik bugüne kadar pek çok çalışma yap-
tıklarını anlatan Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Fatma Şahin, yine ilerleyen 

süreçte kadınlara yönelik kreş destekleri, 
doğum izinleri, süt izinleri, esnek çalış-
ma gibi düzenlemelerin de gündemde 
olduğunu kaydetti. Bakan Şahin doğum 
izni ile ilgili yasa taslağının önümüzdeki 
hafta Bakanlığa sunulacağını, TBMM 
kapanmadan da yasayı çıkaracaklarını 
söyledi.

Aile Danışmanlığı Hizmeti ile ilgili 
görüşlerini de ifade eden Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 
sosyal devlet ilkesi çerçevesinde Aile 
Danışmanlarının toplumda sağlıklı bi-
reylerin yetişmesi için önemli bir göre-
vi olduğunu söyledi. Aile Danışmanlığı 
Yönetmeliği’nde ebelere yer verilmeme-
si konusu ile ilgili konuyu araştıracakla-
rını kaydeden Bakan Şahin ortada bir 
mağduriyet varsa bunun giderileceğini 
ifade etti. 

Sağlık-Sen’in ortaya koyduğu sendi-
kacılığı, çalışanların sorunları ve buna 
ilişkin çözüm önerilerini dikkate aldık-
larını kaydeden Bakan Fatma Şahin, 
Sağlık-Sen ile birlikte geçtiğimiz yıl ger-
çekleştirdikleri “Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanlığı’nda Çalışanların Sorunları 
ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”nun 
oldukça verimli geçtiğini söyledi. Bakan 
Şahin, sempozyum sonunda oluşturulan 
raporda yer alan sorunların kısa, orta ve 
uzun vadede çözümüne ilişkin çalışma-
ları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fat-
ma Şahin’e yapılan ziyarete Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş ile birlikte 
Memur-Sen Kadın Kolları Komisyonu 
Başkanı Berrin Kazancı ve komisyon 
üyeleri de katıldı.

Genel Başkanımız Metin Memiş, ASP Bakanı 
Fatma Şahin’i Ziyaret Etti
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Sivil Toplum 
Demokrasinin Kaslarıdır
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Mustafa ÖRNEK
Genel Başkan Yardımcısı

(Mali İşler)

Son aylarda ülkemizde, coğrafyamızda, dünyamız-
da olağan dışı gelişmeler vuku buluyor. Global denge-
lerin demokrasiyi, halkın egemenliğini, siyasi yapıları 
ezip geçtiği, bunu yaparken de her türlü bahaneyi, ge-
rekçeyi yine halkı kullanarak ve halka bunu mubah gibi 
göstermeyi de bilerek yaptığına şahit oluyoruz.

Taksim, Tahrir, Tahkim… Ülkemizin gündemi bir 
süredir bu üç kelimeden ibaret. Bunlardan Taksim’in 
de Tahrir’in de merkezinde halk var. Halk var ama 
olayların nedenleri, gelişimleri ve sonuçları arasında 
biraz çelişkiler var.

 Taksim nasıl başladı? Gezi Parkındaki ağaçların 
kesilmesi kararı ile ilgili başlayan tartışmalar, yetki-
li ağızların durumun böyle olmadığını söylemelerine 
rağmen Twitter, Facebook gibi sosyal medya organla-
rıyla çığ gibi katlanarak büyüyen, tüm ülkeye yayılan 
bir gerilim ortamına neden oldu. Sonra olaylarda rol 
alan çevreci örgütler ve samimi halk da durumun nere-
lere vardığını ve amacından saptığını gördü ama geç-
miş olsun. Bu olaylarla ilgili arka planları, gerçekleri 
veya muhtemel gerçekleri zaten herkes yazdı ve yazma-
ya devam ediyor. Bu konulara çok girmeyeceğim ama 
bu ayrıntıların da daha sonra bizi şaşırtan gerçekler 
olarak tarihe geçeceğinden eminim. 

Tahrir’de durum daha farklı. Tahrir’de bir süre 
önce halkın sokaklara dökülerek büyük bir kararlılık-
la iradeyi eline aldığı, demokratikleştiği bir baharı hep 
birlikte izledik. Şimdi yine aynı meydanda aynı halkın, 
ekonomik veya kendilerine gösterilen farklı nedenlerle 
yine güçlerini kullanarak demokrasinin nimetlerinden 
yararlanarak yönetime bir şeyler anlatmaya çalıştığını 
ve daha sonra seçilen liderin halkın bu mesajını alma-
sını beklemeden, basbayağı bir darbeyle nasıl yöne-
timden alındığını ilgiyle ve hayretle ve nefretle izledik. 
Sadece izlemedik sokaklara dökülerek farklı güçlerin 
toplum mühendisliği ürünü olan bu darbeye tepkimi-
zi, kinimizi gösterdik. Sonra baktık ki askerin tankla 
ve kendi gücünü kullanarak halkın seçtiği yöneticileri 
görevden aldırması darbe demek değilmiş. Bu demok-
rasiymiş, sekülerlikmiş. Biz bilememişiz. Bu tutumuyla 
da batının demokrasi anlayışı batmıştır. Batının derdi 
ülkelerindeki halka İslam’ı, Müslümanlığı halkın gö-
züne kötü göstermek, İslamiyet’in ve demokrasinin bir 
arada yürümeyeceğini ispatlamaktır. İleri demokra-
sinin en güzel örneklerinden olan Türkiye Müslüman 
demokrasinin başarısının ispatıdır. Bunun böyle olma-
dığını ispat etmeye çalışanlar bütün güçlerine rağmen 
Taksim’de başarısız, Tahrir’de başarılı oldular.

Bu güçlerin Mısır’da başarılı, Türkiye’de başarısız 
olmasının arkasında, Türkiye’deki güçlü sivil toplum, 
yani halkın iradesini halk için ve hak için kullanan ya-
pıların varlığı, Mısır’da ise bu yapıların yeterince ülke 
yönetiminde yer bulamaması vardır. Sivil toplum de-
mokrasinin kaslarıdır. Sivil toplum örgütleri ne kadar 
güçlü olursa, demokrasi, halkın iradesinin egemen-
liği o kadar güçlü olur. Türkiye’de Memur-Sen gibi 
Sağlık-Sen gibi lider sivil toplum örgütlerinin varlığı 
Türkiye’de demokrasinin sigortasıdır. Geçmişte 5’li 
çete olarak nitelendirilen oluşumun, demokrasimize 
sürdüğü kara lekeyi hatırladığımızda, Memur-Sen ve 
Sağlık-Sen gibi demokrasiden yana taraf olan sivil top-
lum kuruluşlarının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Sivil toplum örgütleri toplumun vicdanıdır, yöne-
tenler ve yönetilenler arasındaki köprüdür, halkın ve 
hakkın sesidir. Ne yazıktır ki ülkemizde sivil toplum 
örgütlerine gereken önem son yıllarda verilmeye baş-
lanmış ve bundan önceki yıllarda daha çok ideolojik 
amaçlar güden örgütlerin yerini, Memur Sen, Sağlık 
Sen gibi gerçekten bu ülkenin geleceğini kendine dert 
edinen ve ülkesine, inançlarına sahip çıkan güçlü sivil 
toplum örgütleri almıştır. 

Daha güçlü bir Türkiye için devlet de halk da sivil 
topluma daha çok önem vermeli ve dikkate almalıdır. 
Bu doğrultuda da öncelikle Türkiye’mize yakışır yeni 
bir anayasa hazırlanmalıdır. Daha fazla özgürlük, daha 
güçlü bir demokrasi için hepimiz üzerimize düşeni yap-
malı ve son günlerde yaşadıklarımızı, gördüklerimizi 
de dikkate alarak her zamankinden daha uyanık olma-
lıyız.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ve konfederasyona bağlı 
sendikaların genel başkanları Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret 
etti. Ahmet Gündoğdu ziyarette, 
kamuoyunun gündemindeki 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’yla, kamu 
personeline yönelik yapılmak istenen 
değişikliklerle ilgili görüş ve önerilerini 
Başbakan Erdoğan’a sundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Çalışanlarının Sorunları Da 
İletildi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş ise sağlık ve sosyal hizmet ça-
lışanlarının sorunlarını içeren dosyayı 
Başbakan Erdoğan’a verdi. Memiş’in 
sunduğu dosyada, lisans tamamla-
ma hakkının verilmesi, yıpranma payı 
ödenmesi, damga vergisi hariç vergi ke-
silmemesi, ek ödemenin emekliliğe yan-
sımasını sağlayacak yasal düzenlemenin 
yapılması, döner sermaye katsayılarının 
artırılması, vekil ebe ve hemşireler ile 
aile hekimliğinde görev yapan kamu 
görevlisi olmayan sağlık çalışanlarının 
kadroya geçirilmesi, görevde yükselme 
sınavında başarılı olan 2351 kişinin 
VHKİ kadrolarına atanması,, araştır-
macı kadrolarına atananların mali ve 
özlük haklarının tekrar düzenlenmesi, 
nöbet ücretlerinin artırılması, sağlık hiz-
metleri sınıfı çalışanlarının ek gösterge-
lerinin artırılması ve 4/C’lilerin döner 
sermayeden yararlandırılması konuları 
yer aldı. Ziyaretle ilgili açıklama yapan 
Metin Memiş, Memur-Sen’in genel ta-
leplerinin yanı sıra sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanlarının sorunlarını Başbakan 
Erdoğan’a taşıdıklarını söyledi. Başba-
kan Erdoğan’ın kendisine iletilen konu-
larla yakından ilgilendiğini ifade eden 
Memiş, sorunların çözümünde karşı-
lıklı görüş-alışverişinin önemine dikkat 
çektiklerini kaydetti.

Gündoğdu: Sözleşmelilerin 
Kadro Beklentisi Karşılanmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu ise ziyaretle ilgili 
yaptığı açıklamada, kamu çalışan-
larını ilgilendiren bir çok sorunu 
Başbakan Erdoğan’a ilettiklerini 

söyledi. Gündoğdu bu konuları ise şu 
şekilde açıkladı: 4-B'li personel ile di-
ğer sözleşmeli personelin ve 4-C sta-
tüsündeki personelin kadroya geçiril-
mesi, 2005'ten sonra göreve başlayan 
memurlara bir derece verilmesi, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Adalet ve Maliye 
Bakanlıklarında çalışanlar başta olmak 
üzere kamu görevlilerinin fazla çalış-
ma ücretlerine ilişkin mağduriyetlerin 
giderilmesi, istihdamda zorluk çekilen 
hizmet alanlarında görev yapanların 
ilave tazminat yoluyla pozitif  ayrımcılık 
yapılması ve kamuda serbest kılık-kı-
yafet hakkının hayata geçirilmesi ve ek 
ödeme mağduriyetlerinin giderilmesi. 
Gündoğdu ayrıca, Memur-Sen'e bağlı 
sendikaların genel başkanların da kendi 
hizmet kollarıyla ilgili konulara ilişkin 
talep ve beklentilerini içeren dosyalarını 
başbakana sunduklarını ifade etti.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik, Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-
Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar, Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Emin Esen, Eğitim Bir-Sen Genel Baş-
kan Vekili Ahmet Özer, Bem Bir-Sen 
Genel Başkanı Mürsel Turbay, Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf  Yaz-
gan, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı 
Şinasi Gülcüoğlu, Bayındır Memur-Sen 
Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan, 
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başka-
nı Can Cankesen, Kültür Memur-Sen 
Genel Başkanı Mecit Erdoğan da hazır 
bulundu.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in talepleri içinde yer alan ve son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilet-tiğimiz sözleşmeli personelin kadro talebi olumlu karşılan-dı. Başbakan Erdoğan yap-tığı açıklamayla, sözleşmeli personelin kadroya alınaca-ğını açıkladı.

657 Sayılı Devlet Memur-ları Kanunu’nun 4/B madde-si, 5393 Sayılı Kanuna tabi belediye ve özel idare söz-leşmelileriyle 4924 Sayılı Kanun’a tabi çalışan diğer sözleşmeli personelin kad-rolu olması için yapılacak çalışma bu yasama yılı so-nuna kadar tamamlanacak. Yapılan açıklamada, kadrolu olacak sözleşmeli persone-

lin bugünden önce (25 Hazi-ran) işe başlamış olma şartı getirildi.

Sağlık-Sen olarak 4/C’li personelin kadro sorunu, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanları ile vekil ebe ve hemşirelerin kadro sorunlarının çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürece-ğiz.

Sağlık-Sen laf değil, hiz-met üretiyor. Toplu sözleşme sürecinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun-larını çözmek için bütün gü-cümüzle çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.
Bütün sözleşmelilere kad-ro hayırlı olsun…

TALEP ETTİK, KAZANDIK. SÖZLEŞMELİLER KADROLU OLUYOR

Kamu Görevlilerinin Talepleri 
Başbakan Erdoğan’a İletildi
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Memur-Sen, çözüm süreci ve 
akil adamlar sürecine yönelik bir ra-
por hazırladı. Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu’nun önce Marmara Böl-
gesi, ardından Karadeniz Bölgesi 
Akil Adamlar Heyeti içinde bulun-
duğunun da hatırlatıldığı raporda, 
çözüm sürecinden önceki dönem, çö-
züm sürecinin riskleri ve sürecin ba-
şarılı olması için yapılması gerekenler 
sıralanıyor. Memur-Sen tarafından 
hazırlanan raporda, sürece destek 
verenler, çekimser kalanlar ve karşı 
çıkanlara da yer verilirken, resmi so-
rumluluk makamındaki kişilerin geri 
planda kalmasına da dikkat çekiliyor. 

Otuz yıldır devam eden terörün, 
Türkiye’ye birçok açıdan zarar ver-
diğinin belirtildiği raporda, terörün 
sona erdirilmemesi halinde, zararın 
artarak devam edeceği belirtiliyor. 
Otuz yıllık terör ikliminin Türkiye’ye 
faturasının çok ağır olduğunun ifade 
edildiği raporda, “Çıplak gözle gö-
rülemeyen ve geleceğe etkili zararlar 
ise telafi edilemezliğe doğru hızla yol 
almak üzeredir.

Türkiye terör sorununu ve onu 
var eden ana damarlar ötekileştirme-
kimlik-özgürlük sorunlarını çözmek 
konusunda 2012 yılının son çeyreğin-
den itibaren kritik eşiktedir. Bu kritik 
eşiği dayatan sorunun/sorunların çö-
zümü daha fazla gecikirse; çözümsüz-
lüğün yeni sorunları, yeni sorunların 
çözümsüzlüğü dayatacağı ve kurtul-
manın imkansız olduğu bir sarmala 
düşmek dışında seçenek kalmayacak-
tır.” denildi.

Terörün sebep olduğu can ve mal 
kaybının ayrıntılı şekilde dile getiril-
diği raporda, bu kadar fazla sayıda 
ölüme sebep olan terörün neden, na-
sıl ve kimler eliyle hayata geçirildiği-
nin, niçin ortaya çıktığının otuz yıllık 

sürenin hemen her 
döneminde tartışıl-
dığı da belirtilerek 
slogandan öte an-
lam ifade etmeyen 
sonuçlarla yetinildiği 
kaydedildi. 

Terörle mücadele yapı-
lan yanlışlara da dikkat çekilen 
raporda, daha sonra şu görüşlere yer 
verildi: “PKK terör örgütünü ve ey-
lemlerini hedef  alan terörle mücadele 
politikasına dair başarıyı, etkisiz hale 
getirdiği terörist ve engellediği eylem 
sayısının fazlalığına etiketleyen –de-
rin- devlet aklı, dağda öldürülen te-
rörist sayısına odaklanırken ovadan 
dağa doğru yola çıkan/çıkarılan te-
rörist adaylarının varlığını uzunca bir 
süre gör(e)medi ya da görmek isteme-
di.” Öldürülen teröriste karşın dağa 
çıkanların bu bakış açısıyla gözden 
kaçtığının belirtildiği raporda, örgüt 
tarafının ise, kaybettikleri yerine yeni-
den örgüte kazandırdıklarıyla ilgilen-
diği ifade ediliyor.

Memur-Sen’in raporunda, çözüm 
sürecine gelinmeden önce, terörle 
mücadelede, güvenlik eksenli politika-
ların yanına özgürlükçü politikaların 
da eklemlenmeye başlandığı, terörist-
le mücadelenin daha güçlü yapılması 
iradesinin hemen yanına terörle mü-

cadelenin devletin 
etkili olduğu ve 
hizmet sunduğu 
bütün (eğitim, 
sağlık, istihdam, 

özgürlükler, hu-
kuk düzeni, adalet, 

eşitlik gibi) kulvarlar 
üzerinden yürütülmesi-

ni benimseyen güçlü ve ka-
rarlı bir başka iradenin de yerleştiril-
diği,  bunun da; ‘terör sadece ülkenin 
ve insanların hayatını etkileyen so-
runlar üzerinden okunmamalı, terör 
sorununun çözümüne odaklanmış 
yeni bir politika devreye sokulmalı 
anlayışı, bu dönemin en önemli so-
nuçlarından biridir’ bakış açısının ge-
lişmesini sağladığı belirtildi.

Çözüm sürecinden bir önceki 
aşamanın “Terör örgütü mensubu 
olmak ve PKK’nın kanlı eylemleri-
ne katılmakta ısrar edenlere anla-
dıkları dilden konuşmaktan vazgeç-
meden, terörün insan kaynakları ve 
finans kaynakları alanını daraltıp 
bitirmeyi amaçlayan “Demokratik 
Açılım” ve “Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projeleri”nin hayata geçirildiğinin 
belirtildiği raporda, otuz yıllık dö-
nemin son on yılına hakim olan bu 
yaklaşımın, yeni bir önerme geliştire-
rek sorunla savaşmak yerine çözüme 
ulaşmayı tercih ettiği vurgulandı. 

Sorunun sonuçlarıyla mücadele 
ederken sorunun sebeplerini göz ardı 
eden yaklaşımın büyük bir hızla terk 
edildiğini de kaydedildiği raporda, 
çözüm sürecinin teröristle mücadele 
etmekten vazgeçmek değil aksine bü-
tün dikkatlerin mevcut terör kadrosu-
na ve PKK’ya çevrilmesi yanlışından 
dönmek olduğu dile getiriliyor.

Akil insanlara ‘ne verdik de silah 
bırakacaklar’ sorusunun sıkça belir-
tildiği raporda, bu soruya çok güçlü 
fikri argümanlarla cevap verilmiş 
olmasına rağmen, sürecin ulaştığı 
duruma ilişkin verilerin olmayışı ne-
deniyle tereddütlerin bütünüyle or-
tadan kaldırılamadığı belirtiliyor. Ya-
pılan toplantılarda, “Eşit Yurttaşlık” 
ifadesinin sürecin anahtar kavramı ve 
ortak paydası olması gerektiği konu-
sunda görüş birliğine varıldığının ifa-
de edildiği Memur-Sen’in raporunda, 
sürece açık ve aktif  bir şekilde destek 
veren muhafazakar kitle ve örgüt-
lerin yanında, aktif  destek vermesi 
beklenmesine rağmen sürece karşı 
çıkmamakla yetinen kitle ve örgütle-
rin varlığının da gözlemlendiği ifade 
ediliyor. 

Terör mağdurlarının ‘ben yandım, 
başkaları yanmasın’ diyerek çözüme 
destek verdiğinin belirtildiği raporda, 
devlet kurumları ve yöneticilerinin 
çözüme yönelik bir koordinasyon ge-
liştiremediği yönünde algı bulundu-
ğu, üniversite ve akademisyen çevre-
sinin çözüme mesafeli durduğu tespiti 
yapılıyor. Eşit vatandaşlık ve hakların 
tanınmasının önemine dikkat çekilen 
raporda, eğitim sisteminin insan mer-
kezli olarak revize edilmesi, mevcut 
anayasa ile çözüme ulaşılamayacağı, 
yeni bir anayasanın mutlaka yapılma-
sı gerektiği de Memur-Sen’in hazırla-
dığı raporda yer alıyor.

ÇÖZÜM SÜRECİNİN BAŞARISI İÇİN 
YENİ ANAYASA ŞART

Sağlık-Sen, Türkiye Kamu Hasta-
neleri Kurumu tarafından yayınlanan 
“Diş Protez Teknisyenlerinin Günlük 

İş Miktarları” genelgesinin iptali için 
Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesin-
de 22 iş gününde 33 parça iş yapmak 
zorunda olan diş protez teknisyenlerinin 
yeni genelge ile iş yüklerinin yaklaşık 5 
kat arttığı ifade edildi.

Herhangi bir bilimsel veriye dayan-
dırılmadan yayınlanan genelgenin hem 
personelin hem de hastaların sağlıkları-
nı hiçe saydığı vurgulanarak, böyle bir 
uygulama yapılırken öncelikle üretim ve 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerek-
tiği ifade edildi.

Memiş: Genelgede Belirtilen 
Süreler İnsanüstü Bir Çaba 
Gerektiriyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, bu genelgeyle ortaya koyulan 
sürelerin çalışanlara altından kalkama-
yacakları bir yük yüklediğini belirterek, 
bu sürelerde yapılması gereken işin insa-
nüstü bir performansla dahi yetiştirile-
meyeceğini söyledi. İşin çerçevesine ba-
kıldığına protez teknisyenlerinin yaptığı 
işte, çalışma şartları, sağlık koşulları, kul-
lanılan malzemenin kanserojen madde 

içermesi, meslek hastalıkları riskleri taşı-
ması ve usulüne uygun ve sağlıklı bir pro-
tezin yapılması için gerekli olan sürenin 
verilmesinin önemli olduğunu belirten 
Genel Başkan Metin Memiş, çalışanlara 
kaldırabileceklerinden daha fazla iş yük-
lemenin, onların sağlığını hiçe saymanın 
yanında, işleri yetiştirebilmek için daha 
hızlı çalışmalarına ve dolayısıyla daha 
kalitesiz iş çıkarmalarına neden olacağı-
nı ifade etti. Memiş, belirtilen bu neden-
lerden dolayı genelgenin iptal edilmesi 
için dava açtıklarını söyledi.

Diş Protez 
Teknisyenleri 
Genelgesi 
Danıştaylık
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Gündoğdu: Memur-Sen Milletin Temsilcisidir

Gündeme dair konulara değinen Memur-Sen Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, eşit yurttaşlığı önemsediklerini kaydederek, “Bu 
devlet bu zamana kadar, Alevi’yi, başı kapalıyı, muhafazakarı öteki 
ilan etti. Şimdi ise 30 yıldır süren süreci çözmek için bir araya geldik” 
diye konuştu. Memur-Sen’in kuruluş felsefesi ve hedeflerine bakıldı-
ğında “Akil” kavramının öteden beri bu davanın içinde yer aldığını 
belirten Gündoğdu, milletin sözcüsü ve temsilcisi olan Memur-Sen’in 
Türkiye’nin geleceğine ilişkin projelere olumlu katkı sağlamaya de-
vam edeceğini söyledi. Kamu çalışanlarının Başbakan ve Bakanlar-
dan yıllardır süregelen adaletsizlikleri gidermelerini beklediklerini 
ifade eden Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak bu 
haksızlıkların giderilmesi adına salonda bulunan Sağlık Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu’na konuyu gündeme getirmesi için çağrıda bulun-
du. “Fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik şiddete karşı da bakanları 
yanımızda görmek istiyoruz” diyen Gündoğdu, “Kriz varsa bedele 
ortak olalım ama kriz yoksa hakkımızı alalım” ifadesini kullandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş Reyhanlı’da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi. 

Böyle Bir Günde Aslında Kutlama Yapmıyoruz

Bu gecenin hemşirelere, ebelere, hekimlere, sağlık me-
murlarına, acil tıp teknisyenlerine; kısacası tüm sağlık 

çalışanlarına bir minnet ve şükran gecesi olarak 
planlandığını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, “Bedel Ödeyenler” filminin as-
lında bir film olmadığını; anlatılanların haya-
tın ta kendisi olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlıkta Bedel Ödeyenler filmi ile sağlık 
çalışanlarının perde arkasında göstermiş 
oldukları fedakârlıklarını gözler önüne 
sermek istediklerini belirten Genel Baş-
kan Metin Memiş, sağlıkta dönüşümün 
gerçek mimarları olan sağlık çalışanları 
fedakârca bu dönüşüme ortak olurken iş 
yükü, ekonomik ve sosyal adaletsizlikler 
ile birlikte buna ek olarak çalışanlara 
yönelik gerçekleştirilen şiddet olayla-
rının her geçen gün artması sağlık ça-
lışanlarının motivasyonunu olumsuz 
etkilediğini söyledi.

Görevleri sırasında her türlü ris-
ke maruz kalan sağlık çalışanlarına 

yıpranma payı verilmesi konusun-
da toplu sözleşme masasında Sağlık-

Sen olarak bir mücadele başlattıklarını 
belirten Memiş, Sağlık Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu’ndan konunun takibini isteye-
rek 400 bin sağlık çalışanına yıpranma payı ve-

rilmesini talep etti.

Yıllardır çözülemeyen bir sorunun da döner sermaye ko-
nusu olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 

sağlık çalışanlarının alın teriyle helal yolla elde ettiği döner sermaye 
gelirlerinin, Maliye Bakanlığı’nın işgüzarlığıyla 
emekliliğe yansıtılmamasının yanlış bir uygula-
ma olduğunu belirterek ek ödemenin emekliliğe 
yansıtılması konusunda çalışanlara sahip çıkıl-
masını beklediklerini ifade etti.

Müezzinoğlu: Çalışanlarımız adına Verdiğiniz Mücadelede 
Her Zaman Yanınızdayım

Programın isminin “Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü” olarak 
belirlenmesinin önemli olduğunu belirten Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu da konuşmasına “Anneler ve onların fedakarlıkları ol-
masaydı hiçbirimiz bugün burada olamazdık” diyerek başladı.

Hayatı anlamlı yaşamak için hekimlere, ebelere, hemşirelere ve 
sağlık çalışanlarına bakılması gerektiğine işaret eden Müezzinoğlu, 
“Çünkü orada fedakarlık, değer ve özveri görecekler” dedi. Sağlık ça-
lışanlarının örnek uygulamalar yaptığını söyleyen Müezzinoğlu, “Biz, 
bize gelenin rengine, hayat felsefesine bakmayız” ifadesini kullandı.

Müezzinoğlu, sağlık çalışanlarının manevi ve maddi değerlerinin 
korunması için çaba göstermeleri gerektiğine işaret ederek, “Bizler 
de verdiğiniz mücadelede her zaman yanınızda olmaktan mutluluk 
duyacağız” dedi.

SENDİKAMIZDAN 
BİR İLK DAHA

Sağlıkta Bedel Ödeyenler
Sağlık-Sen tarafından, ‘Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü’ dolayısıyla hazırlanan ‘Sağlıkta Bedel Ödeyenler’ filminin galası yapıldı. Programa, Sağlık Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aşkın 
Asan, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, milletvekilleri, STK temsilcileri, ebe ve hemşireler katıldı. Programa Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Avrupa Birliği Egemen Bağış da birer telgraf gönderdi.

Hayatını İnsanlığa ve Sağlık 
Hizmetlerine Adayan Tüm  “Sağlık 

Kahramanlarımıza”  İthafen...
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FİLMİNE MUHTEŞEM GALASağlıkta Bedel Ödeyenler
Sağlık-Sen tarafından, ‘Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü’ dolayısıyla hazırlanan ‘Sağlıkta Bedel Ödeyenler’ filminin galası yapıldı. Programa, Sağlık Bakanı Mehmet 

Müezzinoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aşkın 
Asan, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, milletvekilleri, STK temsilcileri, ebe ve hemşireler katıldı. Programa Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Avrupa Birliği Egemen Bağış da birer telgraf gönderdi.

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK 
Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar 
da programda yaptığı konuşmada sağ-
lık çalışanlarının zor ve kutsal bir görevi 
sürdürdüklerini belirtti. Sağlık-Sen tara-
fından çalışanların görevleri başında yaşa-
dıkları sorunların filme alınmasının önemli 
olduğunu ifade eden Kaçar, bu filmin top-
lumda farkındalık oluşturması adına anlamlı 
olduğunu söyledi.

Görevi başında sakatlanan ya da yaşamını yitiren sağ-
lık çalışanlarının yaşam hikayelerinin anlatıldığı “Bedel Ödeyenler” 
filmi salonda bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Film gösteriminin ardından geçtiğimiz yıl Gaziantep’te hasta 
yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın eşi Si-
bel Arslan ile yine geçtiğimiz günlerde ambulans kazası sonucu ya-
şamını yitiren ATT Tuğba Özlen’in eşi Mahir Özlen’e Sağlık Ba-
kanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından plaket ve çiçek verildi.

Programın sonunda filmde yaşam 
hikayeleri anlatılan, Tokat’ta hasta 
nakli sırasında ambulans kazası sonu-
cu felç olan Sevilay Erkan, Van dep-
reminde yakınlarını kaybetmesine 
rağmen görevine devam eden ve dep-
remzedelere fedakarca yardım eden 
Ayşegül Savcı, sendikal faaliyetleri 
sırasında geçirdiği trafik kazasında 
kolundan sakatlanan ve işlev kaybı 
olan Hakan Keser ve Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi (KKKA) hastasın-
dan kaptığı virüsle yaşamını yitiren 
Hemşire Nazlı Yazıcı’nın eşi Hasbi 
Yazıcı’ya Bakan Müezzinoğlu tara-
fından plaket verildi.
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1 Mayıs 
Kardeşliğin, 
Barışın 
Günüdür

Organizasyon 
Komitesi Başkanı 
ve Sağlık-Sen Ge-
nel Başkanı Metin 
Memiş programda 
yaptığı konuşmada 
kardeşlik ve barış 
mesajları verdi.

Genel Başkan Metin Memiş 
98 yıl önce ecdadın kardeşlik 
ve hürriyetin en büyük örneği-
ni Çanakkale’de tüm dünyaya 
gösterdiğini belirterek bunun 
gelecek nesillere ışık tutması ge-
rektiğini söyledi. Çanakkale ru-
hunu Memur-Sen olarak insanlı-
ğın geleceğini kurtarma reçetesi 
olarak gördüklerini ifade eden 
Genel Başkan Metin Memiş, 
merhum Mehmet Akif  İnan’ın 
da Memur-Sen misyonunu ken-
dilerine ‘çağı kurtarma eylemi’ 
olarak tarif  ettiğini ve gelecek 
nesillere miras bıraktığını kay-
detti.

1 Mayıs’ın “Emek ve Daya-
nışma Günü” olarak ilan edil-
mesinin Memur-Sen’in müca-
delesi ile gerçekleştiğini belirten 
Memiş, hak mücadelelerinin kı-
yamete kadar devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

Kardeşlik Hukukunun 
Yaşayan Modeliyiz

Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş’in ardından kür-
süye çıkan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, 1 
Mayıs’ı, “emek” ve “dayanışma” 
kavramlarının anlamlı kıldığını 
ifade ederek, şunları söyledi:

“Çanakkale, her iki kav-
ramın da zirve yaptığı, insanî ve 
imanî duruşlara zemin olmuş 
bir coğrafyadır. Bağımsızlığa, 
imana, inanca ve medeniyete 
yönelik, yedi düvele karşı bütün 
bedenini, gücünü, idrakini or-
taya koyarak verilen direnişten 
daha büyük, daha anlamlı bir 
emek olabilir mi? Çanakkale 
ruhu, renkleri, dilleri, ırkları, 
kavimleri, kıtaları, meşrepleri, 
mezhepleri farklı olanları; kadın-
ları, erkekleri, anaları, çocukları, 
devleti, milleti, şehitleri, gazileri, 
birlik, beraberlik ve kardeşlik ru-
huyla yoğuran mayadır. İşte bu 
yüzden Çanakkale’deyiz. Biz, 
fitnenin, bölücülüğün, terörün, 
ötekileştirmenin milletin kar-
deşlik pınarını kirletmesine izin 
vermeyen Çanakkale’yiz. Biz, 
Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez 
ve Acem’i ile 81 Çanakkale inşa 
etmiş Türkiye’yiz. Biz, ‘insanlar 
ya dinde kardeşin ya yaradılışta 
eşindir, eşitindir’ idrakini seslen-
diren bir medeniyetin mensup-
larıyız. Bağımsızlık için birlikte 
savaşmayı, kardeşlik zemininde 
bir ve beraber yaşamayı başar-
mış bir ceddin nesliyiz. Çalışan-
ların hakkını arayan ve koruyan, 
haksızlığa direnen, kardeşlik hu-
kukunu inşa ve ihya eden gönül 
elçileriyiz. Memur-Sen, kardeşlik 

hukukunun yaşayan modelidir. 
Memur-Sen, medeniyet, iman, 
ihlas, kardeşlik, özgürlük, vic-
dan ve demokrasi diyen herkesle 
paydaştır. Emeğe değer veren, 
ekmeği büyütmek için mücadele 
eden, millete vurulmak istenen 
prangaları kıran, terörden uzak 
duran, akan kanı durdurmak 
için çaba gösteren herkesle, her 
kesimle beraberdir.”

Biz, Asil Bir Medeniyetin 
Akil Örgütü Olarak Yol 
Alıyoruz

Çözüm sürecine de değinen 
Gündoğdu, terörün kendine 
mesken tutmaya çalıştığı iller-
de yaşayan vatandaşlarımızın 
mahrumiyetinin, mağduriyetinin 
sona ermesi için çaba sarf  ettik-
lerini belirterek, “Sadece üyeleri-
mizin değil, bütün kamu görev-
lilerinin can güvenliği meselesi 
yaşamadan kamu hizmeti suna-
bilmesi, herkesin eşit vatandaşlık 
temelinde kamu hizmetlerinden 
yararlanabilmesi hedefiyle sendi-
kacılık yapıyoruz. Milletin tem-
silcisi olarak, sözümüzü, sesimizi, 
gündüzümüzü, gecemizi, gücü-

müzü, enerjimizi 
millet adına sarf  
ediyoruz. Biz, asil 
bir medeniyetin 
akil örgütü ola-
rak yol alıyoruz. 
Hakka, hakikate, 
huzura ve kardeşliğe giden yolla-
rı buluyoruz. Bu idrakle milletin 
birliğine, kardeşliğine ve huzu-
runa kast eden terör belasının 
sona ermesi için dün olduğu gibi 
bugün de sorumluluk alıyoruz. 
Akil insanlar heyetinde niye yer 
aldığımızı sorgulayanlar, kendi 
zihinlerindeki ihanet zehrini bize 
bulaştırmaya çalışanlar, ‘yargı-
lanacaksınız, hesap vereceksi-
niz’ diyerek bizi tehdit ettiğini 
sananlar var. Akıl yoksunu, izan 
yoksulu mahfillerin saldırısı bizi 
ümitlendiriyor. Doğru yolda ol-
duğumuza olan inanç ve kana-
atimizi artırıyor. İşte bu yüzden, 
şehitlerimizin aziz hatıralarına 
halel gelmemesini, gazilerimizin 
ve şehit yakınlarımızın incitilme-
mesini kırmızı çizgimiz ilan edip 
çıktığımız bu yola inançla ve ka-
rarlılıkla devam ediyoruz” ifade-
lerini kullandı.

 

Çalışma Şartlarımız 
Uygun Hale Getirilsin

Sendika olarak taleplerini 
dile getiren Genel Başkan Ah-
met Gündoğdu, şöyle konuş-
tu: “Kamu görevlilerinin haklı 
beklentilerini hep birlikte bir 
kez daha haykırıyoruz. 4/B ve 
4/C’liler başta olmak üzere bü-
tün sözleşmeliler ve geçici per-
sonel hemen kadroya alınmalı-
dır. 2005 yılından sonra göreve 
başlayan personele 1 derece ve-
rilmelidir. Yardımcı hizmetler 
sınıfı personeline ek gösterge 
verilmelidir. Disiplin cezalarının 
affına ilişkin kanuni düzenleme 
yapılmalıdır. Yıllık izinler iş günü 
esasına göre düzenlenmelidir. 
Bütün istihdam türlerinde izin 
süreleri eşit hale getirilmelidir. 
Fazla çalışma ücreti kapsamın-
daki mağduriyetler giderilmeli, 

1 Mayıs’ı Çanakkale’de Bayram Havasında Kutladık
Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Çanakkale’de kutladı. Türkiye’nin dört bir yanından 

geceden itibaren otobüslerle gelen üyeler, saat 10.00’dan itibaren Kordon boyunda buluştu ve ellerinde 
pankartlarla isteklerini dile getirdi. Coşkulu ve bayram havasında geçen kutlamalar, halk oyunları gös-
terileriyle başladı. Sık sık, “Sevgi, birlik, kardeşlik, Memur-Sen’de birleştik”, “İşte Çanakkale ruhu, işte 
Memur-Sen”, “İnanca saygı, başörtüye özgürlük”, “Zincirler kırılsın, Ayasofya ibadete açılsın” sloganla-
rının atıldığı kutlamalarda birlik, kardeşlik ve barış mesajları verildi.

EMEĞİMİZ, HAKLARIMIZ,   B İ R L İ Ğ İ M İ Z    VE KARDEŞLİĞİMİZ İÇİN
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Sivil toplum örgütleri demokrasiyle ortaya çıkan bir 
örgütlenme değildir ama demokrasiyle önem kazanmış-
tır. Sivil toplum, modern manada anlamını demokrasi 
ile kazanırken, demokrasi de katılım problemlerin çö-
zümünü sivil toplum ile sağlamıştır. Birbirleriyle ortak 
amaçlara, ideallere sahip insanlar seslerini ve isteklerini 
demokrasiyle harmanlanmış sivil toplum örgütlerinde 
daha fazla duyurabilir, daha güçlü duyurabilir. Amaç-
larına ve hedef lerine daha kolay ulaşabilir.

Sivil toplum örgütlerinde çoğulcu demokrasinin 
varlığından söz edebilmek için sadece delegenin, üyele-
rin gerekli organların varlığı yeterli değildir. Yönetimin 
demokrasi esaslarını içselleştirmesi, demokrasinin söz-
de değil, her kademesinde demokrasi ilkelerine uygun 
işlemesi gerekmektedir. Bu amaçla yönetimde üyelerin, 
temsilci ve delegenin, seçilmişlerin haklarına, tercihleri-
ne saygı gösterilmelidir. Yönetimin her kademesinde, en 
alttan en üste kadar seçim öncelenmeli, üyenin ve dele-
genin iradesi, tercihleri ön planda tutulmalıdır. 

En küçük üyenin dahi yönetime katılabilmesi için 
imkân tanınmalıdır. Yönetimde açıklık, şeffaf lık ve yö-
netişim ilkeleri hâkim kılınmalıdır.

Konuyu kısa kısa açacak olursak; Her şeyden önce 
organizasyonun yönetimi yani hizmeti görmekle yü-
kümlü üst idari birimler  insan haklarına, üyelerinin ve 
temsil ettiği gruba saygılı ve haklarını korumayı görev 
edinmiş olmalıdır.

Örgüt içi yapılanmanın en alt kademesinde itibaren 
En küçük yönetim biriminden, en üst karar organları-
na kadar seçimle işbaşına gelmesi sağlanmalıdır. Seçim 
sivil toplum örgütlerinde ortak aklın oluşmasının, en 
küçük yapı birimlerinin, tek bir üyenin sesini duyura-
bilmesinin yoludur. Bir dava ruhu ile bir araya gelen 
insanların hak mücadelesi verdikleri sivil toplum ku-
ruluşlarında seçim “hak mücadelesi verilirken hakkın 
yenmemesinin” teminatıdır. 

Sivil toplum kuruluşlarında üyelerin mümkün olan 
en üst noktada yönetime katılması hedef lenmelidir. Bu 
sadece seçim ile sağlanamaz. İstişare kültürü sağlan-
malı, aykırı görüş ve fikirlerin dile getirilebilmesine 
de imkan tanınmalıdır. Farklı sesler zenginlik olarak 
algılanmalı yönetimin alacağı kararlarda her fikir ve 
düşüncenin değerlendirilme imkânının tanınması ge-
reklidir. Elektronik iletişim vasıtaları gibi, dilekçe gibi 
yollarla insanlar yönetime taleplerini iletebilmelidirler. 
Bu demokratik yönetim olmanın da gereğidir. 

Yönetime katılma ile birlikte olması gereken bir di-
ğer ilke yönetimde şeffaf lıktır.  İdari kararların ilgilile-
rin haberdar olabileceği şekilde, belirli usuller çerçeve-
sinde alınması ve idari kararlara, belgelere ulaşabilme 
imkânının tanınmasıdır. 

Bu ilkeler gerçekleştirildiğinde demokrasi ve sivil 
toplum kuruluşu kucaklaştırılmış, gücünün doruğuna 
ulaştırılmış demektir. Böyle bir yapıda baskı, zulüm ve 
haksızlık konuşulmaz. Hedef ler planlanır, hedefe gide-
cek en kısa yollar ve metotlar hesaplanır. Demokratik 
yapılanma ile hâkim kılınan ortak akıl ve bir olmanın, 
iri ve diri olmanın gücü ile de belirlenen hedef lere va-
rılması muhakkak hale gelir. Bu demokratik yönetimin 
gücü, demokrasinin güzelliğidir. Bilinmelidir ki en des-
pot yöneticiler bile gün gelmiş demokrasi talep etmiş-
lerdir. Demokrasi herkese bir gün, bir yerde gerekli olur 
diyor, saygılarımı sunuyorum.

Demokrasi ve Sivil Toplum
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Ekrem YAVUZ
Genel Başkan Yardımcısı

(Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

1 Mayıs’ı Çanakkale’de Bayram Havasında Kutladık
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mesai ücretleri artırılarak ödenmelidir. 
Sosyal güvenlik primi ödenmiş bütün 
çalışmalar, kazanılmış hak aylığında 
değerlendirilmelidir. Emekli ikramiye-
sindeki 30 yıllık süre sınırlaması kaldı-
rılmalıdır. Fiilen çalışılan dönemdeki 
maaş ile emekli maaşı arasındaki makas 
daraltılmalı, emekliler de eş ve çocuk 
yardımlarından yararlanmalıdır. Öğret-
men ve akademik personel başta olmak 
üzere 666 sayılı KHK’nın mağdur ettiği 
kamu görevlilerinin ek ödeme mağduri-
yeti giderilmelidir. Statü yönüyle ayırım 
yapılmaksızın kadın kamu görevlileri, 
daha az gece nöbeti ve gece vardiyası 
görevi yapmalıdır. Engelli kamu görev-
lilerinin çalışma hayatına ilişkin engel-
leri kaldırılmalı ve yöneticilik görevle-
rine atanmada eşit birer aday olmaları 
sağlanmalıdır. Güvenlik hizmeti sunan 
kurumlardaki sivil personel başta ol-
mak üzere sendikal örgütlenme engel-
leri ve yasakları kaldırılmalıdır. Sendika 
kurdukları için görevlerine son verilen 
emniyet personeli Anayasa Mahkemesi 
kararı doğrultusunda görevlerine iade 
edilmelidir. Kamu görevlilerine rücu 
edilen tazminatlara karşılık kurum tara-
fından mali sorumluluk sigortası yaptı-
rılmalıdır. Adaylık dönemi içinde alınan 
disiplin cezası sebebiyle göreve son ve-
rilmesi uygulamasına son verilmelidir. 
Bu yılki toplu sözleşme görüşmeleri Ra-
mazan Bayramı’na denk geliyor. Bu yıl-
ki toplu sözleşmelerde kamu işvereninin 
bize bayramı zehir etmeyecek ve çifte 
Bayram yaşatacak bir anlayışla masaya 
gelmesini bekliyoruz.”

Kadınların Hakları ya İhlal ya da 
İhmal Ediliyor

Bu ülkede kadınların eğitim, çalışma 

ve siyaset haklarının ya ihlal ya ihmal 
edildiğini kaydeden Gündoğdu, “Bu ül-
kede kamu çalışanlarının kılık-kıyafeti 
dahi darbecilerin tek tipçi zihniyetiyle 
belirlendi. Müesses nizam; kravatsız er-
kek memuru, başörtülü kadın memuru 
kendisi için tehlike olarak kabul etti. Sa-
kalın risk, bıyık şeklinin siyasi simge ka-
bul edildiği bir algı oluşturuldu. Ayak-
kabı modeli, topuk şekli, kumaş cinsi 
ve rengi devletin amir hükmü olarak 
dizayn edildi. Nasıl giyineceğine devlet 
tarafından karar verilen kamu görevlisi 
kavramı hukuk alemine dahil edildi. Bu 
ülkenin ufkunu kapatanlarla uğraşmak 
yerine, inandığı için başını kapatanlar 
hedef  haline getirildi. Biz buna itiraz 
ve isyan ettik. Kılık-kıyafet özgürlüğü-
müzü kazanmak için mücadele ettik. 
Bir ay gibi kısa sürede, milletimizin 
desteğini ifade eden 12 milyon 300 
bin imza topladık. 1500-2000 kişilik 
anketlerin gazetelere manşet olduğu, 
siyasiler tarafından itibar edildiği bir 
ülkede, 12 milyon 300 bin kişinin aynı 
yöndeki iradesini hükümetin dikkate al-
masını, darbe ürünü 82 model yasakçı 
yönetmeliği yırtıp atmasını bekliyoruz” 
diye konuştu.

 
Başörtülü Kamu Çalışanına Be-
del Ödetildi

Çanakkale Savaşı’nda başında ör-
tüyle cepheye mermi taşıyan anaların, 
ninelerin üzerinden fedakârlık destanla-
rı anlatıldığını dile getiren Ahmet Gün-
doğdu başında örtüsüyle sağlık hizmeti 
sunan, eğitim hizmeti veren, yazan, çi-
zen kamu görevlilerine bedel ödetildiği-
ni vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Daha fazla bedel ödememek için 
bu ucube yönetmeliği yok saydık. 18 

Mart’ta başlattığımız sivil itaatsizlik ey-
lemiyle birlikte darbe ürünü yasakları 
fiilen kaldırdığımızı bir kez daha ilan 
ediyoruz. Fiilen kaldırdığımız yasağın 
hukuken hala kalkmamış olmasını da 
sivil iradeye, millet iradesine karşı itaat-
sizlik olarak değerlendiriyoruz.”

Zincirler Kırılsın, Ayasofya 
İbadete Açılsın

Hükümetten, Ayasofya ile ilgili bir 
beklentileri olduğunu söyleyen Gün-
doğdu, “‘Zincirler kırılsın, Ayasofya 
ibadete açılsın’ şeklindeki milli talebi-
miz bugünlerde toplumun bütün ke-
simleri tarafından imza kampanyaları, 
eylemler ve mitinglerle Türkiye gün-
demine taşınmıştır. Artık milletin talebi 
doğrultusunda Fatih’in mirası Ayasofya 
Camii ibadete açılmalıdır. Hükümet ge-
rekeni bir an önce yapmalıdır” dedi.

Tarihçi Yazar ve Akil İn-sanlar Marmara Grubu üyesi Mustafa Armağan ise, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Anadolu insanının bu toprak-lar üzerinde iki büyük impa-ratorluk kurduğunu kaydeder Armağan, birlik sağlandığı takdirde bir üçüncü impara-torluğun kurulmaması için herhangi bir engelin olmadı-ğını vurguladı. 
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Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının işi insan ol-
duğu için empati yapabilen, mesleğini sürdürürken baş-
kası için kendinden verebilme erdemini gösteren kişi/
kişiler olarak bazen rahat ve konforunu, bazen zama-
nını, bazen çoluğunu çocuğunu,ailesini ,bazen özel ve 
sosyal hayatlarından fedakarlık yaparak kanını canını 
feda ederler.

Kişilerin dinine, diline, mezhebine, cinsiyetine, ır-
kına, tenine, başı açık/kapalı olduğuna bakılmaksızın 
kendisi için istediğini ötekisi için de ötekileştirmeden 
herkese adaletli bir şekilde sağlık hizmeti ve gerekli mes-
leki bilgi ve donanımı  verirken amacı insan ve insana 
özgü hallerin anlatılmasını ve yüceltilmesini sağlamak 
olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını göreceksiniz.

Bir insanın dünyaya geldiğinde ilk tutacağı el de, 
hayatının son anlarını yaşarken, hayata tutunmak için 
uzattığı elini yakalayan elde; sağlık çalışanının elidir. 
Bu nedenle, işi can olan sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
larımızın, Anadolu’nun dört bir yanında bazen kavu-
ran yaz sıcaklığında, bazen eksi elli derecede ki dondu-
rucu soğuklarda, bazen metrelerce kar altındaki küçük 
bir köyün bacalarında, tezek dumanlarının yükseldiği 
birkaç evin arasındaki yokluğu ve yoksulluğu çeken 
insanlara sağlık hizmeti sunarken, bazen çaresizliğin, 
yalnızlığın, arayışın, yoksulluğun, umutsuzluğun, yor-
gunluğun; bazen umudun, direncin, vuslatın, şifanın, 
yardımlaşmanın, dayanışmanın, varlığın içinde sağlık 
hizmetini sunarken göreceksiniz.

SAĞLIK-SEN,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ola-

rak ulaştığı başarı ve saygınlığın, vizyon ve misyonu 
doğrultusunda mesleği gereği insanlara hayat veren;  
zamanla, mekanla, şartlarda ve en önemlisi insanla 
mücadelesinin somutlaştırılması, elle tutulur bir varlık 
kazandırılması çalışmasını yapan ve canımızı emanet 
ettiğimiz sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, insan ve 
insanlık için mesleğini icra ederken kaybolan ekmeği, 
aşı ve haklarını ortaya konması ile sizlerinde görsel ve 
yazılı medyada okuduğunuz gibi çalışanlarımızın acı-
masızca uğradıkları şiddet, mobing ile yaşadıkları stres 
ve tükenmişlik sendromlarının giderilmesi ve sağlıkta 
dönüşümün mimarları ve öznesi dediklerimiz sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının, çalışma koşulları, özlük 
haklarının hatırlanması adına “Sağlıkta Bedel Öde-
yenler” adı altında film yaptık.

Bu filmin galasını Sağlık Bakanı ve bürokratları ile 
Eski Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Şanlıurfa Milletve-
kili Mahmut KAÇAR ve çok sayıda milletvekilinin ve 
1200 civarında teşkilat mensuplarımızın katılımıyla 13 
Mayıs 2013 tarihinde Ankara Rixos Otel’ de gerçek-
leştirdik.

Filmin fragmanı çok sayıda ulusal ve yerel kanalda 
gösterime girdi. Amacımız filmin tamamını bütün ille-
rimizde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına sendika-
mız vasıtasıyla izlettirip yakında kamu spotu olarak da 
yayınlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sağlık sektöründe en iddialı ve en başarılı sendika 
olarak çıktığımız hizmet yolculuğunda çalışanlarımıza 
yönelik geleneksel hale getirdiğimiz anı yarışması çalış-
malarımızı tamamlayarak;  tüm anıları ölümsüzleştir-
mek adına kitaplaştırdık. Her bir anıyı okuduğunuzda, 
7/24 esasına göre kesintisiz hizmet sunan sağlık çalı-
şanlarının fedakârca görevlerini ifa ederken uğradığı 
haksızlıklara, yaşadıkları acı, hüzün ve sevinçlere, gös-
terdikleri fedakârlıklara, ödedikleri bedellere bu kitap-
ta yer alan anılarda şahit olacaksınız.

Önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde; ek ödemele-
rin emekliliğe yansıtılması, döner sermayedeki sabitin 
artırılması, döner sermayenin tavandan verilmesi ve 
lisans tamamlama başta olmak üzere ağır iş yükü altın-
da çalıştırılan ve yaptığımız tüm anketlerde şiddetten 
mobinge, strese ve tükenmişlik sendromlarına maruz 
kalan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için yetkili 
sendika olarak en iyi kazanımı elde etmek dileğiyle he-
pinize saygılar sunuyorum… Selam ve dua ile.

SAĞLIKTA BEDEL ÖDEYENLER
 (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları)
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SAĞLIK
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SAĞLIK
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SAĞLIK
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Abdülaziz ASLAN
Genel Başkan Yardımcısı
(Eğitim ve Sosyal İşler)

Sağlık Bakanlığı tarafından An-
kara Büyük Anadolu Otel'de ger-
çekleştirilen Performans ve Kalite 
Kongresi'nde "STK Perspektifinden 
Performansa Bakış" adıyla bir sunum 
yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş, performans sistemi kapsa-
mında 2003 yılından bugüne kadar 
ortaya konulan her yeniliğin, adaletsiz 
bir sistemden dolayı çalışanlar arasın-
daki iş barışını ve motivasyonu daha 
da bozduğunu söyledi. 

Performans sistemiyle sağlık hiz-
metlerinin sunumunda yüzde 265'lik 
bir sayısal artış sağlandığına dikkat 
çeken Memiş, istihdam konusunda ise 
yükselen taleple uygun bir artış yaşan-
madığını, bu durumun nitelikli sağlık 
hizmeti sunumu sürecini zora soktu-
ğunu kaydetti. 

Sağlık çalışanlarının Türkiye’de 
yaptığı işin Avrupa ülkelerindeki çalı-
şanlara göre 3 kat fazla olduğuna dik-
kat çeken Genel Başkan Metin Me-
miş, buna karşın ülkemizdeki sağlık 
çalışanlarının ücret noktasında Avru-
pa ülkelerindeki çalışanların aldığının 
yarısını bile alamadığını ifade etti.

Ek Ödemede Yaşanan Sorun-
ların Önüne Geçilmelidir

Sunumunda performans siste-
minin çelişkilerine değinen Memiş, 

performansa dayalı ek ödeme dağılı-
mında yaşanan adaletsizlikleri gider-
mek adına yasal düzenlemelerin biran 
önce yapılması gerektiğini vurguladı.

Şu andaki sistemde değişmesi gere-
ken pek çok madde olduğunu belirten 
Memiş öncelikli değişmesi gerekenleri 
şu şekilde sıraladı:

√ Ek ödemeler gelir vergisinden 
muaf  tutulmalıdır. 
√ Yatırım, onarım ve demirbaş gi-
derleri genel bütçeden karşılanma-
lıdır. 
√ Dağıtılabilir döner sermaye he-
sabında hazine payı %15 olarak 
değil, uygulandığı gibi %1 olarak 
değerlendirilmelidir.
√ Döner sermaye havuzu genişle-
tilmelidir.
√ Tüm çalışanlar için gelirinin en 
az %75’ini sabit aldığı ücretlerden 
, %25’ini değişken Döner Serma-
yeden karşılandığı bir sistem kurul-
malıdır.

√ Çalışanların tüm gelirleri emekli-
liğe yansıtılmalıdır. 
√ Değişik hastanelerde hekimlerin 
elde ettiği aynı puanlara karşılık 
aynı tutarda ödeme yapılmalıdır. 
√ Sağlık çalışanlarına mutlaka yıp-
ranma payı verilmelidir. 

Sağlık çalışanlarının olumsuz ça-
lışma şartlarına karşın fedakarca gö-
revlerini yerine getirdiğini kaydeden 
Genel Başkan Metin Memiş, buna 
karşın hasta ve hasta yakınları tarafın-
dan çalışanlara yönelik uygulanan şid-
detin maalesef  önüne geçilemediğini 
söyledi.

Sağlık-Sen olarak çalışanlarımıza 
yönelik gerçekleştirilen saldırılar ile 
ilgili kamuoyunda bir farkındalık oluş-
turma hedefiyle “Bedel Ödeyenler” 
ismiyle bir film hazırladıklarını da ifa-
de eden Genel Başkan Memiş, filmin 
gösterimin 13 Mayıs’ta yapılacağını 
sözlerine ekledi.

Performans 
Sistemindeki 

Adaletsizlikler 
Giderilmeli

Performans ve Kalite Kongresinde konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, performans sisteminin bu haliyle yamalı bir bohça haline 
geldiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde asistan-
lık eğitimini tamamladık-
tan sonra ‘Devlet Hizmet 
Yükümlülüğü’ görevini 
yerine getirmek üzere 
Gümüşhane Kelkit Dev-
let Hastanesi’ne atanan 
sendikamız üyesine yolluk 
ödenmesi için açtığımız 
davada, Trabzon Bölge 
İdare Mahkemesi davacı-
ya yolluk ödenmesine ka-
rar verdi.

Bölge İdare Mahke-

mesi kararında, uzmanlık 
sınavında başarılı olan da-
vacının Kocaeli Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’ndeki 
görevinden ayrıldıktan 
sonra Gümüşhane Kelkit 
Devlet Hastanesi’ne Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı olarak göreve 
başlamış olmasının  bir 
zorunluluk olduğu belir-
tilerek, davacının kendi 
isteği dışında Sağlık Ba-
kanlığı tarafından re’sen 
yapılan atamasının, 657 
sayılı Yasa’nın açıktan 

atama ile ilgili hükümleri 
kapsamında değerlendiril-
mesinin mümkün olmadı-
ğı ifade edildi. Bu nedenle 
İdare Mahkemesi, uz-
manlık eğitimini tamam-
layarak Devlet hizmeti 
yükümlülüğünü yerine 
getirmek amacıyla nak-
len atanan davacıya 6245 
sayılı Harcırah Kanunu 
uyarınca yolluk ödenmesi 
gerektiğine hükmetti.

Devlet Hizmet 
Yükümlüsü 
Olarak 
Atananlara 
Harcırah 
Müjdesi
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1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücre-
ti, ek ders ücreti ve fazla çalışma ücretleri-
nin emekliliğe yansıması

2. Döner sermayenin / Sabit ek ödeme-
nin gelir vergisinden muaf  olması

3. Sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının ek 
göstergelerinin artırılması

4. Sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının 
özel hizmet tazminatı oranlarının 46 
puan artırılması

5. Döner sermaye tavan oranlarının her 
ay yapılacak ek ödemede sabit olarak uy-
gulanması / Döner sermaye katsayıları-
nın artırılması

6. 375 sayılı KHK’daki sabit ek ödeme 
oranlarının sağlık çalışanları için 20 puan 
artırılması

7. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli 
hizmet verenlere, çalıştığı süre kadar özel-
lik arz eden birimler için öngörülen katsa-
yılar üzerinden döner sermaye ödenmesi

8. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların-
da görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı per-
soneli için 0,40 olan hizmet alanı-kadro 
unvan katsayılarının lisans mezunu sağlık 
çalışanları için 0,75 olarak uygulanması

9. 4/C’lilerin döner sermaye ek ödemele-
rinden yararlandırılması

10. Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B 
tipi 112 istasyonlarına %40 ek puan ve-
rilmesi

11. Döner sermaye komisyonu ve hasta 
hakları kurulları ile birimlerinde görev 
yapanlara %10 ek puan verilmesi

12. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na 
bağlı entegre hastanelerde de özellik arz 
eden birim katsayının uygulanması

13. Sağlık hizmetleri sınıfına atanılabile-
cek bir üst öğrenimi bitirenlere, bitirdik-
leri üst öğrenimleri esas alınarak zam ve 
tazminat ödenmesi

14. Sağlık hizmetleri sınıfında görev ya-
panların döner sermaye ek ödemelerine 
esas hizmet alanı-kadro unvan katsayıları 
ile tavan ek ödeme oranlarının yüksekli-
sans mezunları için %10, doktora mezun-
ları için %20 oranında artırılması

15. Mesai saatinin 08.00-16.00 olarak 
düzenlenmesi ve 16.00’dan sonra yapılan 
hizmetlerin karşılığının fazla mesai ücreti 
olarak ödenmesi

16. Döner sermaye kadrolu personelin 
genel bütçeye geçirilmesi

17. 4/C ve vekil ebe ve hemşirelerin kad-
roya geçirilmesi

18. Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı 
elemanlarının kadroya geçirilmesi

19. Radyasyonla çalışanlarının mesai sa-
atinin tamamı üzerinden yıllık 90 gün fiili 
hizmet süresi zammı verilmesi

20. Ağız ve diş sağlığı merkezin göre ya-
pan röntgen teknisyenlerine yıllık 90 gün 
fiili hizmet süresi zammı verilmesi

21. Özellik arz eden birimlerde görev 
yapanlara yıllık 90 gün fiili hizmet süresi 
zammı verilmesi

22. Nöbet usulü ile çalışanlara yıllık 60 
gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi

23. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev 
yapanlara yıllık 90 gün fiili hizmet süresi 
zammı verilmesi

24. Birinci basamak sağlık tesislerinde 
görev yapanlara yıllık 30 gün fiili hizmet 
süresi zammı verilmesi

25. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın-

da görev yapanlara yıllık 60 gün fiili hiz-
met süresi zammı verilmesi

26. Her yıl görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavı yapılması ve eğitimlerin 
uzaktan eğitim ile verilmesi

27. Görevde yükselme ve unvan değişikli-
ği sınavı sonuçlarının müteakip sınava ka-
dar geçerli olması ve 70 barajını aşanların 
müteakip sınava kadar açılacak kadrolara 
atamalarının yapılması

28. Yardımcı hizmetler sınıfında olanlar-
dan memur olma şartlarını taşıyanların sı-
navsız memur kadrolarına atanmalarının 
sağlanması

29. Nöbet ücretlerinin 2 katı oranında 
artırılması

30. Nöbet ücretlerindeki saat sınırının 
kaldırılması, nöbet tutulan sürelerin ta-
mamının ücretinin ödenmesi

31. 112 istasyonlarında çalışanlara icap 
nöbet ücreti ödenmesi

32. İlçe hastanelerinde görev yapanlar ile 
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ve 
icap nöbet ücreti ödenmesi

33. Araştırmacı kadrosuna atananların 
maaşlarının, araştırmacı kadrosuna geç-
meden önceki kadrolarına ilişkin özel hiz-
met tazminatları ve ek göstergeleri üzerin-
den hesaplanması

34. Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK ile 
araştırmacı kadrosuna atanların ücret 
mahsuplaşmasında eski kadrolarına iliş-
kin emsali personelin aldıkları döner ser-
maye tutarının dahil edilmesi

35. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın-
da 663 sayılı KHK ile araştırmacı kadro-
suna atanların ücret mahsuplaşmasında 
eski kadrolarına ilişkin emsali personelin 
ücret ve katsayılarının esas alınması

36. Diş protez teknisyenlerinin iş yükünü 
artıran Diş Protez Teknisyenlerinin Gün-
lük İş Miktarı konulu 2013/1 nolu Genel-
genin iptal edilmesi

37. YÖK Döner Sermaye Yönetmeliğin-
deki Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cet-
velindeki katsayılardan yüksek olanın uy-
gulanması, yönetim kurullarına herhangi 
bir takdir hakkı verilmemesi

38. Üniversite hastaneleri ile Adli Tıp 
Kurumundaki hekimlere garanti gelir 
ödenmesi

39. Üniversiteler bünyesinde yürütülen 
bilimsel araştırma projelerinin finansma-
nının genel bütçeden karşılanması

40. 4/B, 4/C, vekil ebe ve hemşireler, aile 
hekimi ve aile sağlığı elemanlarının da 
Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamına 
alınmaması

41. Giyecek yardımı ücretlerinin 2 katı 
oranında artırılması

42. Kadrolu, sözleşmeli ve geçici perso-
nelin yemek servislerinden ücret ödemek-
sizin yararlanması ve yemek servisi olma-
yan yerlerdeki personel ile 112’lere öğün 
başı 8,00 TL yemek ücreti ödenmesi

43. Sağlık hizmetleri sınıfı, teknik hiz-
metler sınıfı, genel idari hizmetler sınıfı 
ve yardımcı hizmetler sınıfında kadrolu ve 
sözleşmeli olarak görev yapan personelin 
özel sektördeki hizmetlerinin ¾’ü, özel 
sektörde kendi hizmet sınıfında geçen hiz-
metlerinin ise tamamının kazanılmış hak 
aylık derece ve kademe tespitinde ve izin 
sürelerinin hesabında değerlendirilmesi

44. Geçici işçi olarak çalışmakta iken 
önce 4/B, ardından da kadroya geçirilen 
personelin geçici işçi olarak çalıştıkları 

sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık 
derece ve kademelerinin tespitinde ve izin 
sürelerinin hesabında dikkate alınması

45. Kalkınmada birinci derecede öncelikli 
yörelerde bulunan tüm kamu görevlileri-
ne, her iki yıl için bir kademe ilerlemesi 
verilmesi

46. Sağlık hizmetleri sınıfı personeline 
kalkınmada öncelikli yöreler için uygu-
lanan ek tazminat oranlarının 20 puan 
artırılması

47. Nüfusu 2 milyondan fazla olan şehir-
lerde görev yapanlara 20 puan ek tazmi-
nat verilmesi

48. Genel idari hizmetler sınıfı ve yar-
dımcı hizmetler sınıfında yükseköğrenim 
görmüş personelin özel hizmet tazminat-
larının 5 puan artırılması

49. 375 sayılı KHK’daki ek ödeme oran-
larının Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünde görev yapan Kap-
tanlar için 50 puan, Teknisyenler (maki-
nist) için 45 puan ve Gemi adamları için 
40 puan artırımlı ödenmesi

50. Geçici veya resen görevlendirilen per-
sonele asıl kadrosunun bulunduğu kurum 
veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum 
veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değer-
lendirilerek yüksek olan kurum veya kuru-
luştan ek ödeme yapılması

51. Sağlık tesisi kalite katsayısı çarpanının 
dağıtılabilecek döner sermaye hesabının 
belirlenmesindeki etken olmaktan çıka-
rılması

52. Bütün sağlık çalışanlarına zorunlu 
mesleki mali sorumluluk sigortası yapıl-
ması ve primlerinin tamamının kurum 
bütçesinden ödenmesi

53. Sağlık meslek lisesi mezunlarına kar-
ma öğretim (örgün ve uzaktan) lisans 
programı açılması

54. Acil tıp teknisyenlerine karma öğretim 
(örgün ve uzaktan) paramedik lisans prog-
ramı açılması

55. Önlisans mezunlarına lisans tamam-
lama programı açılması

56. Hemşirelik Kanunu kapsamında uz-
man hemşire olarak kabul edilenlere uz-
man hemşirelik kadrosunun verilmesi

57. Askerlik hizmetini yedek subay ola-
rak yapanların OYAK kesintilerinin iade 
edilmesi

58. 02.11.2011 tarihli 659 sayılı KHK’dan 
evvel çalışanlar tarafından açılan davalar 
için idareler lehine vekalet ücretine hük-
medilmemesi, hükmedilip de tahsil edil-
miş vekalet ücretlerinin iade edilmesi

59. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın-
da görevli kadro karşılığı sözleşmeli öğret-
menlere, diğer öğretmenlere olduğu gibi 
öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi

60. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş 
açılması. Yeterli sayı sağlanamadığı için 
(50 ve üzeri) kreş açılamayan kurumlar 
için merkezi bir alanda kreş açılması ve 
ücretsiz servis sağlanması. Bu kreşlerde 
24 saat hizmet verilmesi.

61. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan-
ların sağlık giderlerinin 6 ay süreyle SGK 
tarafından değil, bizzat şiddet uygulayan-
lar tarafından ödenmesi

62. Sağlık hizmetleri sunumu esnasında 
hayatını kaybedenlerin ailelerinin şehit 
ailesi/yakını olarak değerlendirilmesi

63. Hizmet koluna bağlı kurum ve ku-
ruluşlarda çalışanlara primleri kurumca 
karşılanmak suretiyle ferdi kaza sigortası 
yapılması

64. Hizmet koluna bağlı kurum ve ku-
ruluşlarda çalışanlara bireysel emeklilik 
sisteminde %25 oranında işveren payı 
verilmesi

65. Hizmet koluna bağlı kurum ve ku-
ruluşlardaki araçlara kurum tarafından 
kasko yapılması

66. Nüfusu 500 binin üzerinde olan yer-
lerde görev yapanlara ücretsiz ulaşım 
imkanı sağlanması, bunun sağlanamadığı 
hallerde ulaşım yardımı verilmesi

67. Radyoloji teknisyeni ve anestezi tek-
nisyeni olarak görev yapan hemşire ve 
ebelere isteklerine bağlı olarak bu kadro-
ların verilmesi

68. Sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, 
anestezi teknisyeni, laborant vb. branşlar-
daki personelin sağlık memuru kadroları-
na atanması

69. Mart ayında Tıp Bayramı ve Sosyal 
Hizmetler Günü nedeniyle ikramiye ve-
rilmesi

70. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları-
nın yıllık izinde ücretlerinin kesilmemesi

71. Aile hekimlerine misafir hastalar için 
kişi başı 8,00 TL ödenmesi

72. Aile hekimlerinden kesilen sendika 
aidatı hesabına gider kalemlerinin dahil 
edilmemesi

73. “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yerine 
“Aile Sağlık Çalışanı” kavramının kulla-
nılması

74. Aile sağlık merkezlerinde hizmet sa-
tın alma yoluyla sağlık personeli istihdam 
edilmemesi

75. Aile hekimliğe ve aile sağlığı eleman-
ları için sigorta primine esas kazançları-
nın hesabına kayıtlı kişiler için ödenecek 
ücret ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi 
ücretlerinin dahil edilmesi

76. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı 
elemanlarının sözleşme dönemi içinde 
kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir son-
raki sözleşme dönemine aktarılması

77. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağ-
lığı elemanlarının sağlık hizmeti sunmak 
üzere yurtdışında geçici olarak görevlen-
dirilebilmesi

78. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı 
elemanlarına aile yardımı verilmesi

79. Sağlık hizmetlerinin hizmet satın 
alma yoluyla gördürülmemesi

80. Sözleşmeli personel, aile hekimi ve 
aile sağlığı elemanlarının izinlerinde ken-
di mevzuatları ile 657 sayılı Kanun ve 
toplu sözleşme hükümlerinden lehe olan-
ların uygulanması

81. Kimyagerlerin ek göstergelerini 
3600’e çıkarılması

82. Kamu Hastane Birliklerinde sözleşeli 
statüde görev yapan tabip dışı personele 
sabit ek ödeme verilmesi

83. Mazeret nedeniyle atananların, atan-
dıkları ilde fiilen 1 yıl çalışmaları halinde 
mazeret durumları ortadan kalksa dahi 
aynı ilde kalabilmesi

84. İkisi de Sağlık Bakanlığı personeli 
olan eşlerin eş durumu tayinlerinde kıdem 
ve bölgeye bakılmaması

85. Eşlerden biri farklı kurumda çalışıyor-
sa ast-üst olma durumuna ya da unvan-
kadro ve görevlerine bakılmaması

86. Sözleşmeli personelin eş durumu ta-
yinlerinde de hizmet bölgesi ve gruplarına 
bakılmaması

87. Eşi özel sektörde görev yapan Sağ-

lık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı personelinin eş durumu tayin-
lerinde eşinin 1 yıl sigortasının olmasının 
yeterli olması

88. 4/B ve 4/C’lilerin de eş durumu ta-
yinlerinde kadrolularla aynı haklara sahip 
olması

89. Sağlık Bakanlığında görev yapan kad-
rolu ve sözleşmeli personelden sağlık mes-
lek lisesi mezunu olup da sağlık ile ilgili bir 
alanda örgün öğretim önlisans programı 
veya herhangi bir alanda lisans öğrenimi 
görenlere eğitim mazeretinden tayin im-
kanı verilmesi

90. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli 
personelden görevleri ile ilgili bir alanda 
örgün öğretim önlisans programı veya 
herhangi bir alanda lisans öğrenimi gö-
renlere eğitim mazeretinden tayin imkanı 
verilmesi

91. Aynı unvan ve branşta ve aynı statüde 
görev yapan personel ile PDC’de birlikte 
değerlendirilen teknisyen ve teknikerlere 
becayiş imkanı verilmesi

92. Üniversite hastanelerinde aynı unvan 
ve branşta ve aynı statüde görev yapan 
personele becayiş imkanı verilmesi

93. Kurumlar arası yer değişikliğinde 
muvafakatin objektif  kriterler (eş durumu, 
sağlık ve eğitim mazereti) çerçevesinde ve-
rilmesi

94. Çocuğu il dışında bir ortaöğretim ku-
rumunu merkezi sınavla kazanan ve söz 
konusu yerde yatılı öğrenim görme im-
kanının bulunmadığını belgelendirenlere 
hizmet bölgesi ve grubu şartı olmaksızın 
tayin hakkı verilmesi

95. Memurun bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler veya eş ve çocukları ile kendisinin 
veya eşinin ana, baba ve kardeşlerinden 
birinin hastalığının bulunması hâlinde, 
muayene ve tedavi süresince refakat izni 
verilmesi

96. Sağlık çalışanlarının sağlık meslek 
lisesine kayıt yaptıracak çocuklarına ek 
puan verilmesi

97. Sendika yöneticisi ve temsilcilerine, 
sendikaca organize edilen toplantı ve eği-
timler için yılda 20 güne kadar ücretli izin 
verilmesi

98. Kurumların yayımladığı her türlü 
düzenleyici işlemler ile süreli ve süresiz 
yayımları sendikaya göndermesi 

99. Personelin mali ve sosyal hakları ile 
çalışma koşulları ve özlük haklarını ilgi-
lendiren mevzuat hazırlık çalışmalarına 
sendika temsilcisinin de davet edilerek gö-
rüşünün alınması

100. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal 
hakları ile özlük haklarını ve çalışma ko-
şullarını ilgilendiren kurul ve komisyonla-
ra sendika temsilcisinin de katılması

101. Kurumlarda işyeri sendika temsilci-
liği odası tahsis edilmesi ve donanımının 
kurumca karşılanması

102. Sendikaların; eğitim, seminer ve 
konferans gibi toplantıları için kurumlara 
ait salon ile araç ve gereçlerin kullanıla-
bilmesi

103. Yükseköğretim kurumlarındaki di-
siplin kurullarına ve döner sermaye öde-
melerinin belirleneceği yönetim kurulları-
na sendika temsilcisinin katılması

104. Sendika tarafından, sendikayı veya 
memurları ilgilendiren konularda kurum-
lara yapılacak yazılı müracaatların 10 gün 
içinde cevaplandırılması

2014-2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ
2013 yılı Ağustos ayında 2014-2015 toplu sözleşe görüşmeleri bulunmaktadır. Bu görüşmelerde maaş zamları, 
sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi gibi Memur-Sen Konfederasyonunun görev alanına giren genel nitelikli 
konular dışında, yetkili sendikalar da kendi hizmet sınıflarına ait taleplerini masada görüşecektir. Sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarını temsilen toplu sözleşme masasına oturacak olan sendikamız 2012-2013 toplu 
sözleşmesinde mutabakat altına alınan taleplerimizin yanı sıra aşağıdaki hususları da talep etmiş bulunmaktadır. 
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Bayburt Şubemiz Saldırıyı Lanetledi

Bayburt Şube Başkanlığımız Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen terör sal-
dırılarını lanetledi.

Şube Başkanı Fikret Lökoğlu konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada uluslararası alanda itibarının yükseldiği, te-
rörü bitirme noktasında kararlı adımlar attığı bir süreçte 
yapılan bu saldırının zamanlaması dikkat çekici olduğu-
nu belirtti. Sağduyulu vatandaşların bu tür provakatif  
saldırıların tuzağına düşmemelerinin en büyük temenni-
leri olduğunu ifade eden Lökoğlu, saldırılarda hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diledi.

Batman Şubemiz Yetki Mesajı Yayınladı

Batman Şube Başkanlığımız üye sayımlarına göre il 
genelinde yeniden yetkili sendika oldu.

Her zaman üyelerin idari, mali ve özlük alanındaki 
haklarını savunan, sosyal anlamda da bir STK olarak 
üzerine düşen sorumluluğun en iyisini yerine getirme-
ye çalışan bir anlayışa sahip olduklarını belirten Şube 
Başkanı Zahir Seven yetki sürecinde kendilerine destek 
olan, katkıda bulunan tüm üyelere ve işyeri temsilcileri-
ne teşekkür etti.

Balıkesir Şubemiz Yetkisini Pekiştirdi

Balıkesir Şube Başkanlığımız 2013 yılında da yet-
kisini tekrarladı. 15 Mayıs’ta yapılan yetki tutanakla-
rında Balıkesir’de Sağlık-Sen açık ara fark attı. Balı-
kesir Şubemiz il genelinde 3151 üye sayısıyla yetkisini 
korudu.

Balıkesir Şube Başkanı Yusuf  Canbay il genelinde 
yetkiyi devam ettirmelerinin onurunu yaşadıklarını 
belirterek yetkide emeği geçen şube yönetim kuru-
luna, şube personeline, işyeri ve ilçe temsilcilerine ve 
sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Antalya Şubemiz Yetkide 7. Yılını Kutluyor

Antalya Şube Başkanlığımız, il genelinde 7. yılında da 
yetkili sendika olmanın haklı gururunu yaşıyor.

4850 üye sayısıyla yetkili sendika olarak belirlenen Antal-
ya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, yaptığı bir açıklamayla 
tüm çalışanlara teşekkür etti. Sağlık-Sen’in Antalya’daki üye 
sayısının her geçen yıl artığını belirten Sinan Kuluöztürk, 
“Sağlık-Sen Antalya Şubesi çalışanlarının teveccühü ve des-
teğiyle 7. yılımızda da Antalya genelinde yetkili sendika ol-
manın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bizim hemen ardı-
mızdan gelen sendika 2017’de kalırken, en yakın takipçimizi 
yaklaşık 3’e katlamış olduk. Türkiye genelinde de yetkili sen-
dika olan Sağlık-Sen’e bu gururu yaşattıkları için tüm sağlık 
çalışanlarımıza bize duydukları güvenden ötürü şahsım ve 
yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bakanlık Şubemiz Yetkisini Sürdürdü

Ankara Bakanlık Şubemiz merkez teşkilatındaki yetki-
sini geçen sene olduğu gibi bu senede devam ettirdi.

Şube Başkanı Mustafa Demirbaş konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada Sağlık-Sen olarak çalışanların hak ve menfa-
atlerini koruma noktasında bugüne kadar pek çok kaza-
nım elde ettiklerini ve bunun sonucunda sağlık çalışanla-
rının takdirini kazandıklarını söyledi. Çalışanların lehine 
olacak kazanımları bundan sonra da sürdüreceklerini 
ifade eden Şube Başkanı Demirbaş, Sağlık Bakanlığı’nda 
yetkiyi almalarından dolayı da şube yönetim kurulu üye-
lerine ve çalışanlara teşekkür etti.

Ankara 4 No’lu Şubemiz 
Olağan Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Ankara 4 No’lu Şube Başkanlığımız 1. Olağan Ge-
nel Kurulu’nu Memur-Sen Genel Merkezi Mehmet Akif  
İnan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Divan Başkanlığını Kemal Çırak’ın yaptığı genel ku-
rula Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Başkan 
Yardımcılarımız katıldılar.

Gerçekleştirilen seçim sonucuna göre Ankara 4 No’lu 
yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Şube Başkanı: İbrahim ŞAHİN 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri: Enver Çınar, Vahdet-

tin Eldemir, Hasan Şen, Muhsin Bilici, Nurhan Yeşilyurt 
ve Abdullah Devecioğlu.

Ankara 2 No’lu Şubemiz Değerlendirme 
Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara 2 No’lu Şubemiz “2013 Yılı Yetki Değerlen-
dirme Toplantısı” büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 

Şube Başkanı Erdal Bolatçı toplantıda yaptığı konuş-
mada Sağlık-Sen ailesinin her geçen yıl daha da güçlen-
diğini belirterek bu sene de yetkiyi devam ettirmelerinin 
kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Toplantının sonunda 
işyeri temsilcilerine plaket takdim edildi.

Toplantıya Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel 
Başkan Yardımcılarımız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili 
Mahmut Kaçar katıldı.

Ankara 1 No’lu Şubemizden 
Üyemizin Ailesine Ferdi Kaza Sigortası Yardım Çeki

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara 1 No’lu 
Şube üyesi hemşirenin ailesine ferdi kaza sigortası kar-
şılığı 15 bin liralık çek Şube Başkanı Şenol Şahin tara-
fından verildi.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun ba-
kımda görevli hemşire Münevver Kökçealan yaklaşık 
3 ay önce Nisan ayında hastaneden evine giderken 
Sincan’da meydana gelen trafik kazasında hayatını 
kaybetmişti.

Hayatını kaydeben üyemiz Münevver Kökçealan’ın 
Beypazarı’nda yaşayan anne ve babasına ferdi kaza si-
gortası karşılığı olan 15 bin TL’lik çek Şube Başkanı 
Şenol Şahin tarafından verildi.

Adana Şubemiz Hemşireler Gününü Kutladı

Adana Şube Başkanlığımız Hemşireler ve Anneler 
Günü dolayısıyla bir program düzenledi.

Programa Şube Başkanı Recep Kurum, şube yö-
netim kurulu üyelerimiz ve çok sayıda sağlık çalışanı 
katıldı.

Şube Başkanı Recep Kurum programda yaptığı 
konuşmada hemşirelik mesleğinin önemine değindi. 
Şube Başkanı Kurum hemşirelik mesleğinin çok eski 
bir meslek olduğunu hatırlatarak temelinde insan sev-
gisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir mes-
lek olduğunu ifade etti. Kurum, programa katılanların 
hemşireler ve anneler gününü kutlayarak konuşmasını 
sonlandırdı.

ADANA ANKARA 1 NOLU ŞUBE ANKARA 2 NOLU ŞUBE

ANKARA 4 NOLU ŞUBE ANKARA BAKANLIK ŞUBE ANTALYA

BALIKESİR BATMAN BAYBURT
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Düzce Şubesi ADSM Çalışanları İle Yemekte Buluştu

Düzce Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Ağız Diş Hasta-
nesi çalışanları ile öğlen yemeğinde bir araya geldi.  

Yemekte bir konuşma yapan Şube Başkanı Melih Engin 
Erkan, toplu sözleşmede ek ödemelerin maaşla birlikte sabit 
gelir olarak yatırılması kararının sendikamızın kazanımı ol-
duğunu ve ek ödemelerden vergi alınmaması ve emekliliğe 
yansıtılması taleplerinin de her seviyede devam ettiğini söy-
ledi. Sendikamızın girişimleri sonucunda ön lisans mezun-
larına lisans tamamlama hakkının da yakında verileceğini 
de müjdeleyen başkan, rotasyon ve sözleşmelilerin kadroya 
geçirilmesi gibi güncel konularla ilgili, “Memur-Sen olarak 
personel sirkülasyonunun yoğun olduğu yerleri cazip hale 
getirmek için burada istihdam edilen personele pozitif  ay-
rımcılık yapılması gerektiğini savunuyoruz” dedi ve “iş gü-
vencemiz kırmızı çizgimizdir” dedi.

Diyarbakır Şubemizden Şiddete Tepki

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
görevli doktor Adil Yılmaz’ın hasta yakınları tarafından dö-
vülmesi Diyarbakır Şube Başkanlığımız tarafından protesto 
edildi. Hastane önünde toplanan üyelerimiz, saldırıya beyaz 
önlüklerini yere atarak tepki gösterdi. Sağlık-Sen Diyarbakır 
Şubesi Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Dr. Adil Yılmaz’ın uğra-
dığı saldırıyı çirkin bir olay olarak nitelendirerek kınadı. Yanlış 
sağlık politikaları nedeniyle sağlık çalışanları ile vatandaşların 
karşı karşıya getirildiğini söyleyen Ensarioğlu, “Şiddet öyle bir 
boyuta geldi ki, bırakın insanların caydırmayı nerdeyse cesaret 
veriyor. Bir doktorun ya da sağlık çalışanın darp edilmesi nor-
mal bir olay değildir. Yanlış sağlık politikaları nedeniyle sağlık 
çalışanları ile vatandaşlar karşı karşıya getiriliyor. Şiddetin son 
bulması, tekrar yaşanmaması için ivedilikle caydırıcı cezai yap-
tırımların uygulanması gerekmektedir” dedi.

AK Parti Milletvekili’nden Denizli Şubemize Ziyaret

AK Parti Milletvekili Nihat Zeybekçi Denizli Şubemizi zi-
yaret etti. Denizli Şube Başkanı Metin Yüksel Koçoğlu, şube 
yönetim kurulu üyeleri ve ilçe ve işyeri temsilcilerinde olduğu 
ziyaret samimi bir ortamda geçti. Denizli Şube Başkanı Metin 
Yüksel Koçoğlu 2012 yılında olduğu gibi Sağlık Müdürlüğü, 
Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği, Üniversite 
Hastanesi,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olmak üze-
re tüm kurumlarda üye sayılarını arttırarak 3651 üye sayısıy-
la yetkili sendika olduklarını açıkladı. Metin Yüksel Koçoğlu 
2013 yılındaki sağlık ve sosyal hizmet alanındaki yetkinin tüm 
Denizli Sağlık-Sen camiasına ve tüm sağlık çalışanlarına hayır-
lı ve uğurlu olmasını diledi. Ziyarette ayrıca  Denizli’de sağlık 
çalışanlarının sorunlarını ve beklentilerini içeren bir dosya da 
sayın Milletvekili Nihat Zeybekçi’ye sunuldu.

Çorum Şubemizden Hemşireler Günü Programı

Çorum Şube Başkanlığımız tarafından Hemşireler 
Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa 
çok sayıda davetli katıldı.

Hemşirelerin yaptıkları görev itibariyle önemli bir 
mesleği sürdürdüklerini belirten Şube Başkanı Ahmet 
Saatçi, hemşirelerin sosyal ve ekonomik anlamda im-
kanlarının iyileştirilmesi için sendika olarak çaba har-
cadıklarını belirtti.

Saatçi, hemşire ve ebelerin sağlık sisteminin  temel 
taşları olduğunu da ifade ederek,  hak ettikleri değerin 
verilmesi gerektiğini belirtti.

Çankırı Şubemiz Ebe ve Hemşireleri Unutmadı

Çankırı Şube Başkanlığı yönetim kurulu üyelerimiz 
ve kadın kolları üyelerimiz 13 Mayıs Ebe ve Hemşire-
ler Haftası nedeniyle ildeki sağlık kuruluşlarını ziyaret 
ederek ebe ve hemşirelerimize gül dağıttı.

Çankırı Şube Başkanımız Tuna Dinç konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, görevlerini fedakarca sürdüren ebe 
ve hemşirelerin bu önemli günlerinde onların yanın-
da olmak istediklerini belirterek ebe ve hemşirelere gül 
verdi.

Tuna Dinç, zor şartlarda görev yapan ebe ve hemşi-
relerin değerinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Çanakkale Şubemiz 
Tıbbiyeli Şehitler Etkinliği’ne Katıldı

1915 yılı 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece saat 03.30 
sıralarında cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında 
bulunan ve şehit düşen Tıbbiyeli öğrenciler için Sağlık-Sen 
Genel Merkezi tarafından Gelibolu Yarımadası’nda anma 
programı düzenlendi. Programa Çanakkale Şube yönetim 
kurulu üyelerimizde katıldı. Akşam başlayıp sabaha kadar 
süren “Tıbbiye’den Şehadete” programına Sağlık Bakan 
Yardımcısı Agah Kafkas ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-
tin Memiş’in yanı sıra Çanakkale Milletvekilleri İsmail Kaş-
demir, ve Mehmet Daniş, Eceabat Kaymakamı Mehmet 
Akçay, Eceabat Belediye Başkanı Kemal Dokuz, Sağlık-Sen 
Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Bursa Şubemiz Yetkisini Sürdürdü
Bursa Şube Başkanlığımız tarafından yapılan açıklamada üye 

sayımlarına göre %12’lik bir artışla 6662 üye ile il genelinde yet-
kinin sürdürüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şube Başkanı Gökhan Yün-
kül, 2008 yılından beri Bursa’da yetkili sendika olan Sağlık-Sen’in 
, üyelerinin verdiği emaneti hakkıyla temsil ettiğini, bu temsil 
yetkisini, etkili olarak kullandığını, attığı her adımda çalışanların 
yanında yer alarak, olanların maddi ve manevi değerlerini ko-
ruduğunu, insanı merkeze alarak, sendikal anlayışta milad oluş-
turduğunun altını çizerek, Sağlık-Sen başarısında tesadüflere yer 
olmadığını söyledi. Yünkül, ” Bizler sendikacılığa gönül verdik, 
tüm sağlık çalışanları ile tek vücut olduk, bu samimiyetimiz ve 
gayretimiz neticesinde sağlık çalışanları,  teveccühleri ile 6 yıldır 
Sağlık-Sen’i Bursa’da yetkili sendika yaptılar. Bu yıl da sendikamı-
zın yetkiyi almasında emeği geçen üyelerimize teşekkür ederim. 

Burdur Şubemiz Çanakkale Şehitlerini Unutmadı

Burdur Şube Başkanlığımız tarafından Ebeler ve 
Hemşireler Haftası nedeniyle 10-12 Mayıs tarihlerinde 
Çanakkale-Bursa gezisi düzenledi.

İki gün süren gezide Bursa ve Çanakkale illerinin ta-
rihi yerlerini gezen üyelerimiz bu tür sosyal etkinliklerin 
devamını talep ettiler. 

Şube Başkanı M. Faruk Ozan sağlık çalışanlarının yo-
ğun iş stresi altında mesailerini harcadıklarını belirterek 
bu etkinliklerin, çalışanların kaynaşması, birliği ve bera-
berliği adına olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Bingöl Şubemiz İl Divan Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Bingöl Şube Başkanlığımızca düzenlenen Genişle-
tilmiş İl Divan Kurulu toplantısı Öğretmenevi Yaylalı 
Konağı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Sağlık-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Abdülaziz Arslan, Sağlık-Sen Bingöl 
Şube Başkanı Bilal Arslan, Muş Şube Başkanı Fehmi Ku-
zey Vurar, Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 
Muş Sağlık-Sen Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ 
Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Taşke-
sen, Memur-Sen’e bağlı iş kolları temsilcileri, Sağlık-Sen 
Bingöl Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Bingöl ili Sağlık ve 
Sosyal Hizmet yöneticileri, Divan Heyeti ve çok sayıda 
Sağlık-Sen üyesi katıldı.

BİNGÖL

ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM

DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE

BURDUR BURSA
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Kars Şubemizden Genel Sekreter Ziyareti

Kars Şube Başkanı Hasan Yazıcı ve şube yönetim 
kurulu üyeleri Kamu Hastane Birlikleri Kars Genel 
Sekreteri Hasan Aslan, Kars Sağlık İl Müdürü Hasan 
Tuncer, Kars Halk Sağlığı İl Müdürü Mehmet Kan’ı 
makamlarında ziyaret etti.

Yöneticilerle Kars’daki sağlık yapılanması, sağlık 
çalışanlarının sosyal ve ekonomik durumları hakkında 
görüş alışverişinde bulunan şube yönetim kurulu üye-
lerimiz görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, çalı-
şanların menfaatleri adına bu tür ziyaretlerin devam 
edeceğini ifade ettiler.

Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü’nden Şubemize Ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Karaman İl Müdürü Hasan 
Erkan şubemize iade- i ziyarette bulundu.

İl Müdürü Hasan Erkan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nda sorunların ortak akılla çözümüne daha 
hızlı ulaşılacağına inandığını, İl Müdürlüğü olarak bunun 
için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Şube Başkanı İdris Güneş de Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığında görev yapan personelin özlük haklarıyla il-
gili ciddi sıkıntılar olduğunu, toplumun en nazik kesimine 
hizmet sunan çalışanların ifa ettikleri görevin önemine 
paralel olarak özlük haklarında gerekli düzenlemelerin 
yapılması için gayret sarf  ettiklerini belirtti. Şube Başka-
nı Güneş ziyaretinden dolayı İl Müdürü Hasan Erkan’a 
teşekkür etti.

Kahramanmaraş Şubemizden Likya Turu

Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız tarafından üye-
lerimize yönelik bir gezi düzenlendi. 21-26 Mayıs tarihleri 
arasında düzenlenen gezi kapsamında üyelerimiz Alanya 
Kalesi, Side Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu, Manavgat 
Şelalesi, Pamukkale bölgesi gibi tarihi ve turistik bölgeleri 
gezme ve görme imkanı buldular.

Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının yoğun iş temposu 
altında çalıştığını belirterek, çalışanların iş ortamında biraz 
olsun uzaklaşarak stres atmaları için bu tür bir organizas-
yon düzenlediklerini belirtti. Sağlık çalışanlarının kültürel 
bilgilerini arttıran bu organizasyonların bundan sonra da 
devam edeceğini kaydeden Şube Başkanı Demirci, tura ka-
tılan bütün üyelere teşekkür etti.

İzmir Şubemiz Çanakkale Şehitlerimizi Andı

İzmir Şube Başkanlığımız, Genel Merkez tarafından 
Çanakkale’de düzenlenen Tıbbiyeli Şehitleri anma prog-
ramına katıldı.

İzmir Şube Başkanı Dr. Recep Atçı Çanakkale’nin 
önemli bir destanın yazıldığı bir yer olduğunu belirterek 
bu topraklarda yatan aziz şehitlerimizi ziyaret etmek on-
lara dua etmek ve onları anmak için yapılan bu etkinliğin 
her sene tekrarlanmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferi’nin sadece bir savaş zaferi olmadığı-
nı da belirten Atçı, burada bağımsızlık uğruna bir destan 
yazıldığını söyledi.

Hatay Şubemizden Üyelerimize Promosyon

Hatay Şube Başkanlığımız 15 Mayıs sürecinde il 
genelinde yetkinin alınmasını sağlayan üyelerimize ve 
sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla spor çanta hedi-
ye etti.

Hatay Şube Başkanı Feleytun Gönç, il genelinde 
yetkinin alınmasından dolayı şube yönetim kurulundan 
ilçe ve iş yeri temsilcilerine kadar emeği geçen herkese 
teşekkür ettiklerini belirterek Sağlık-Sen olarak sağlık 
çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözetmeye devam 
edeceklerini sözlerine ekledi.

Eskişehir Şubemizden Ziyaret

Eskişehir Şube Başkanı Abdulbaki Tekin, Eskişehir Halk 
Sağlığı Müdür Vekili Uzm. Dr. Hayri Gültekin’ı makamında 
ziyaret etti.  

Şube Başkanı Tekin yaptığı açıklamada, Tüm kurumlarda 
olduğu gibi İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde yetkili sendika ol-
duklarını belirterek  Sağlık Sen’in kamu çalışanlarının hakkını 
aramanın yanı sıra ülke meselelerinde her zaman demokrasi-
den yana, adaletin,eşitliğin savunucusu, insan hak ve özgür-
lüklerinden yana tavrıyla sendikal mücadelenin vazgeçilmez 
sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Tekin, üye 
sayısından ziyade üye memnuniyetini hedef  alıp, saha çalışma-
larına önem vereceğiz. Sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarına; 
dürüstlük, açıklık, samimiyet gibi ilkeleri özümseyerek; bilimsel 
ilkelerle yoğrulmuş, bir sendikacılık çalışması yaparak her alan-
da Eskişehir’ de hizmet sendikacılığına farklı bir boyut kazan-
dıracaklarını söyledi.

Erzurum Şubemiz İl Divan Toplantısını 
Gerçekleştirdi

Erzurum Şube Başkanlığımız tarafından gerçekleşti-
rilen İl Divan toplantısına Şube Başkanı Abdullah Du-
man ve şube yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcımız Abdülaziz Aslan ve ilçe ve iş yeri 
temsilcilerimiz katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Şube Başkanı Abdul-
lah Duman il genelinde üye sayılarını daha da yukarı-
lara çekerek yetkiyi sağlamlaştırmak istediklerini belirtti. 
Sağlık çalışanlarının Sağlık-Sen’in yaptığı çalışmaları ve 
kazanımları görerek sendikaya teveccüh gösterdiklerini 
belirten Şube Başkanı Abdullah Duman, çalışanlar adına 
elde edilen kazanımları devam ettirmek için var güçleriy-
le çalışacaklarını ifade etti.

Erzincan Şubemizden 
Ebe ve Hemşireler Günü Etkinliği

Erzincan Şube Başkanlığımız ebe ve hemşireler günü 
dolayısıyla bir program düzenledi.

Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Şube 
Başkanı Halil İbrahim İçoğlu, fedakarca çalışan ebe ve 
hemşirelere yönelik bir program gerçekleştirdiklerini be-
lirterek yoğun iş yükü altında mesailerini sürdüren ebe ve 
hemşirelerimizin biraz olsun rahatlamalarını sağlamak 
için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şube Başkanı Halil İbrahim İçoğlu, programa katı-
lımlarından dolayı üyelerimize teşekkür etti.

Elazığ Şubemizden 
ASP Bakanlığı Yönetmeliği ile İlgili Açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayın-
lanan rotasyon ile ilgili yönetmelik hakkında Elazığ Şube 
Başkanlığımız tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplumun deza-
vantajlı kesimine hizmet veren ve özlük hakları konusun-
da sıkıntıları bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
çalışanlarının, karşı karşıya oldukları tüm sorunlarının 
üzerine eklenen rotasyon dayatması, çalışanların moti-
vasyonlarını bozmuştur. İdarecilere rotasyon öngörme-
yen bu yönetmeliğin, diğer çalışanlara tutulmaması ge-
rektiği düşüncesindeyiz.

ELAZIĞ

ESKİŞEHİR HATAY İZMİR

KAHRAMANMARAŞ KARAMAN

ERZİNCAN ERZURUM
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Mardin Şubemiz Tıp Bayramı Etkinliğine Katıldı

Mardin Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Mardin 
İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin İli Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreterliği, Mardin İl Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 14 Mart Tıp 
Bayramı programına katıldı.

Programda bütün sağlık çalışanlarının zor şartlar 
altında görev yaptığı belirtilerek, hak ettikleri değerin 
verilmesi istendi. Konuşmalarda ayrıca, sağlıkçıların 
çalışma şartlarının iyileştirilmesinin de önemine dikkat 
çekildi.

Manisa Şubemizden Çanakkale Şehitlerine Ziyaret    

222  kişilik bir katılımla gerçekleştirilen Çanakkale ge-
zisi heyecan, coşku ve duygu dolu anlarla gerçekleştirildi. 
Yoğun bir katılımın olduğu ve 5 otobüs ile Manisa’dan  
hareket edilen gezide, Tarihin en şanlı destanın yazıldığı 
Çanakkale Zaferi’nin ruhunu Sağlık çalışanlarımızla bir-
likte yaşadık. Çanakkale Destanı’nın yeni nesillere göste-
rilerek asırlarca yaşatılması gerektiğine işaret eden Şube 
Başkanı Mustafa İrğat “Bu coğrafyada yaşayan atalarımı-
zın ülkesini teslim etmemek üzere canlarıyla ve kanlarıyla 
mücadele ederek destan yazdılar. Bizde destanın yazıldığı 
topraklarda bu duyguyu tüm sağlık çalışanlarımıza ve ai-
lelerine yaşatmak istedik. Şehitlerimizin ve gazilerimizin 
bizlere bu vatanı bırakmak için canlarını feda ettikleri 
topraklara gezip görmek bizleri çok duygulandırdı” dedi.

Milletvekili Çalık’tan Malatya Şubemize Ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili ve TBMM Kadın Er-
kek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Sayın Öz-
nur Çalık Malatya şubemizi ziyaret ederek istişarede 
bulundu. 

Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlıkta şiddetin 
önlenmesi, sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilme-
si, doğum öncesi ve sonrası izin süresinin arttırılması, 
ücretlerin iyileştirilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yan-
sıtılması,  gibi konuları hakkında Milletvekili Çalık’a 
bilgi verdi. Milletvekili Öznur Çalık ise konuşmasında, 
sağlıkta şiddeti önlemek için komisyon kurulduğunu 
hatırlatan Çalık, bu konuda da müeyyideler getirilece-
ğini vurguladı. 

Konya Şubemizden Eğitim Anlaşması

Konya Şube Başkanlığımız Selçuk Üniversitesi ile 
“Tezsiz Yüksek Lisans ve Eğitim” anlaşması imzaladı. 
Protokol törenine Konya Şube Başkanı Himmet Bayar, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel ve 
Konya Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı.

Protokol kapsamında üyelerimiz Yönetim Organi-
zasyonu ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümlerin-
de eğitimlerini devam ettirmektedirler.

Konya Şube Başkanı Himmet Bayar, Sağlık Bilim-
ler Enstitüsü’ndeki tezsiz Cerrahi Hemşireliği yüksek 
lisans programının ise Selçuk Üniversitesi tarafından 
karar verilecek bir tarihte eğitimlere başlayacağını be-
lirtti.

Kocaeli Şubemizden Hemşireler Günü Programı

Kocaeli Şube Başkanlığımız Ebe, Hemşireler Hafta-
sı ve Anneler Günü dolayısıyla üyelerimize yönelik bir 
program düzenledi.

Programa Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel 
Başkan Yardımcımız Kemal Çırak, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Par-
ti İl Başkanı Mahmut Civelek, İzmit Belediye Başkanı 
Dr. Nevzat Doğan, Sağlık İl Müdürü Mürsel Durmaz, 
Hastane Yöneticileri, Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İb-
rahim Keleşoğlu, Memur-Sen’e bağlı sendikalarımızın 
şube başkanları ile üyelerimiz ve aileleri katıldı. Genel 
Merkezimiz tarafından hazırlanan “Sağlıkta Bedel Öde-
yenler” filminin de Ankara’dan sonraki ilk galası ilimiz-
de yapıldı.

Kırşehir Şubemiz Kurum Ziyaretlerini Gerçekleştirdi

Kırşehir Şube Başkanı Necati Yılmaz, şube yöne-
tim kurulu üyeleri Recep Kadir Turpçu, Şenol Soykan, 
Osman Gürler, Oktay Yılmaz ve hastane temsilcileri 
Şermin Hatun Yılmaz ve Yakup Aydın ile birlikte Kır-
şehir Kamu Hastaneleri Birliği Ahi Evran Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Sekreteri Op. 
Dr. Mehmet Öncel’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette güncel konular ve sağlık politikaları hak-
kında Genel Sekreter Öncel’le görüş alışverişinde bulu-
nan şube yöneticilerimiz çözüm yolları hakkında görüş 
ve önerilerini sundular. 

Kırıkkale Şubemizden Hemşireler Günü Programı

Kırıkkale Şube Başkanlığımız Ebe ve Hemşireler 
Haftası nedeniyle bir program düzenledi. 

Programa Şube Başkanı Recep Akdoğan ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı sıra Kırıkkale 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. 
Dilek Öztaş, Başhekim Uzm. Dr. Tekin Akça, İdari 
Mali İşler Müdürü Hakan Köksal, Sağlık Bakım Hiz-
metleri Müdürü Seval Bulut Karatay ve Kırıkkale’de 
görev yapan ebe ve hemşirelerin yanı sıra yakınları da 
katıldı.

Kayseri Şubemizden Hastaneye 1 Mayıs Ziyareti

Kayseri Şube Başkanı M. Faruk Doğan ve şube 
yönetim kurulu üyelerimiz 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Bayramı’nda Kayseri Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne giderek resmi tatilde mesailerini sürdüren 
sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sağlık çalışanlarının her türlü zorluğa rağmen feda-
karca görevlerini sürdürdüğünü belirten Şube Başkanı 
M. Faruk Doğan 1 Mayıs günü resmi tatilde mesaileri-
ni sürdüren tüm sağlık çalışanlarına çabalarından ötü-
rü teşekkür etti. Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nün Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in girişimleri so-
nucu resmi tatil olduğunu da sözlerine ekledi.

Kastamonu Şubemizden Bozkurt İlçesine Ziyaret

Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ve şube yö-
netim kurulu üyelerimiz Bozkurt ilçesine giderek ilçede 
bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Şube Başkanı Mehmet Öz ve şube yönetim kuru-
lu üyelerimiz Bozkurt ilçesinde sağlık çalışanları ile bir 
araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinlediler. 
İlçe Hastanesi Müdürü Fevzi Köse’yi de ziyaret etti.

 Şube yöneticilerimiz ziyaretten bir hafta sonra ve-
fat eden Hastane Müdürü Fevzi Köse’nin ailesine de 
başsağlığı dileklerini ilettiler.

KASTAMONU

KIRŞEHİR

MALATYA MANİSA MARDİN

KOCAELİ KONYA

KAYSERİ KIRIKKALE
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Zonguldak Şubemiz 
İl Divan Toplantısını Gerçekleştirdi

Zonguldak Şube Başkanlığımız İl Divan Toplantı-
sını gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Vekilimiz 
Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcımız Ekrem 
Yavuz ve üyelerimiz katıldı.

Şube Başkanı Mehmet Ali Kara toplantıda yaptı-
ğı konuşmada Sağlık-Sen olarak sendikacılığı farklı 
bir noktaya taşımanın gururunu yaşadıklarını belirtti. 
Sağlık-Sen bayrağını zonguldakta daha da yukarı taşı-
ma hedefinde olduklarını belirten Şube Başkanı M. Ali 
Kara sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruma 
noktasında da mücadelelerine devam edeceklerini söz-
lerine ekledi.

Trabzon Şubemizden Başhekim Ziyareti

Trabzon Şube Başkanı İdris Baykan ve şube yöne-
tim kurulu üyeleri Aydın ve Fikret İnce Trabzon 112 
Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Yusuf  Eray Uslu 
ile Dr. Serdar Küçük’ü makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette; 112 çalışanlarının il dışı görev-
lendirmeleri, futbol müsabakası ve diğer resmi görev-
lendirmeler, 112 çalışanlarının iş yoğunluğu, bayan 
çalışanlara süt izni kullandırılması, il dışı görevlendir-
melerde konaklama sorunları, ATT ve Paramediklerin 
ambulans şoförü olarak görevlendirilmesi gibi bir çok 
konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ Şubemiz Üyelerimizle Buluştu

Tekirdağ Şube Başkanlığımız üyelerimizle birlikte 
piknik organizasyonunda buluştu.

Şube Başkanı Yunus Doğan burada yaptığı konuş-
mada yoğun iş yükü altında çalışan sağlık personellerin 
iş ortamından uzakta stres atmalarının önemli olduğu-
nu belirterek çalışanlarla böyle bir ortamda buluşmanın 
memnun edici olduğunu söyledi. 

Şube Başkanı Yunus Doğan organizasyona katılan 
üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederek bu tip 
organizasyonların birlik ve beraberliğe katkısının yadsı-
namayacak derecede fazla olduğunu dile getirdi.

Zileli: Milletimiz provokatörlere kanmayacak

Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, “Taksim Gezi Parkı’nda yapı-
lacak düzenlemeyi bahane ederek kitlesel eyleme dönüştürenlerin 
amaçları bellidir” dedi.

Milletimizin birlik ve beraberliğinden rahatsız olanların 
tezgâhladığı bu sokak eylemlerinin amacı, demokrasi dışı güçlere 
hizmettir.” dedi. Zileli, sendika binasında 18. kuruluş yıl dönüm-
leri dolayısıyla düzenlediği düzenlediği basın toplantısında Gezi 
Parkı ile ilgili eylemleri değerlendirdi. İstanbul’daki yerel bir be-
lediye çalışmasını ülke gündemine sokmanın, bütün ülkeyi bu ey-
leme çağırmanın amacının yeşili korumak olmadığının göstergesi 
olduğunu söyleyen Zileli, “Milletimizin birlik ve beraberliğinden 
rahatsız olanların tezgâhladığı bu sokak eylemlerinin amacı, de-
mokrasi dışı güçlere hizmettir. Milletimizin sağduyu ve basiretiyle 
bu tür provokatörlere kanmayacağı ve kurulan tuzağı en kısa za-
manda anlayacağına olan inancımız tamdır.” şeklinde konuştu.

Sinop Şubemizden Şiddete Kınama

Sinop Şube üyelerimiz, Sinop Atatürk Devlet 
Hastanesi’nde görev yapan bir doktorun hasta yakınları ta-
rafından darp edilmesi olayını kınadı.

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen 
gün arttığını dile getiren Şube Başkanı Ramazan Açıkgöz, 
“Her gün gazetelerde, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları, 
yaralama ve darp olaylarını üzülerek gözlemlemekteyiz ve 
bugün bir tanesine de burada şahit olduk. Sağlık hizmetleri-
nin neredeyse her aşamasında kendini göstererek, sağlık ça-
lışanlarının ruh ve beden bütünlüklerini, hatta yaşamlarını 
hedef  alan şiddet olayları; sağlık hizmetlerinin sunumunda 
önemli bir sorun haline gelmiştir. Şiddete karşı neredeyse 
hiç ya da yeterli önlem alınmaması sağlık çalışanlarının, has-
taları ile güvene dayalı ilişki ve hizmetin gerektirdiği sağlıklı 
iletişimi kurmalarını engellemektedir.” diye konuştu.

Siirt Şubemizden Şiddete Tepki

Siirt Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Kurtalan 
Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanlarına yapılan 
şiddete yönelik bir basın açıklaması yaptı.

Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz tarafından yapılan 
açıklamada Dr. İrfan Keskin’e Kurtalan Devlet Hasta-
nesi Acil Servisi’nde yapılan saldırıyı şiddetle kınadık-
larını belirtti. 

Ülkenin her tarafında sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddetin artarak devam ettiğini belirten Şube Başkanı 
Vesim Eviz, şiddetin önlenmesi adına yetkililerin acilen 
çalışma başlatmaları gerektiğini vurguladı.

Sakarya Şubemiz Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri SüEAH kadın doğum servisi 
ile Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziya-
ret ederek çalışanların ebeler haftasını kutladı.

Ebelik mesleğinin en kutsal mesleklerden biri ol-
duğunu belirten Şube Başkanı Abdullah Sönmez ağır 
çalışma koşulları altında görevlerini yerine getirmeye 
çalışan ebelerimiz, sağlık sistemimizin önemli unsurla-
rından olmasına ve ülkemizdeki 168 yıllık tarihi geçmi-
şine rağmen, ne yazık ki hala hak ettikleri değeri göre-
memektedir dedi.

Ordu Şubemizden Fatsa Devlet Hastanesi’ne Plaket

Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı ve şube yönetim 
kurulu üyelerimiz Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi 
Durmuş Erişmiş’e başarılı çalışmalarından ve çalışan 
personeller ile kurulan olumlu ilişkilerden dolayı bir te-
şekkür plaketi verdi.

Konuyla ilgili olarak Ordu Şube Başkanı Bilal İnan-
lı yaptığı açıklamada, Fatsa Devlet Hastanesi’nde sağlık 
personelleri arasında kurulan iyi diyalog için hastane-
ye başarı plaketi verdiklerini belirterek, sadece hastane 
çalışanlarının değil Fatsa halkının da takdirini kazanan 
Başhekim Durmuş Erişmiş’in başarılı çalışmalarını 
takdir ettiklerini söyledi.

Mersin Şubemizden İlçe Ziyaretleri

Mersin Şube Başkanı Şemsettin Karadoğan ve şube 
yönetim kurulu üyelerimiz Anamur, Gülnar, Tarsus ve 
Çamlıyayla ilçelerini ziyaret ederek üyelerimize pro-
mosyon saat hediye etti.

Büyük ve güçlü bir aile olmanın inancıyla görevleri-
ni icra ettiklerini ve bu görevi yaparken yanımızda olan 
desteğini ve yüreğini esirgemeyen kıymetli üyelerimizin 
çok daha fazlasını hak ettiğini belirten Şube Başkanı 
Şemsettin Karadoğan, üyelerimizin her zaman kendi-
leri için merkezde olduğunu, onların hak ve menfaat-
lerini korumak ve kollamak için üzerlerine düşeni yap-
maya çalıştıklarını ifade etti.

MERSİN ORDU SAKARYA

SİİRT

TEKİRDAĞ TRABZON ZONGULDAK

SİNOP SİVAS
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Mübarek üç aylardayız. Ramazan ayının ortasıydı. Ekim ayı gece soğukluğunu her tarafa yaymış,dışarı çıkmak için elektrikli batta-
niye olması şart.O zamanlar b tipi entegre acil sağlık hizmetleri istasyonunda çalışıyordum.

Acil nöbetini arkadaşlarla bölüştük ekip arkadaşları herkes odasına çekilmişti.
Her şey güzel gidiyordu, olağan bir nöbetimiz vardı. Yatağıma uzandım.
Nasıl dalmışım, nasıl rüyalar görüyorum. Derken acı acı telefonumun çalan sesiyle irkildim. Komutam arıyor.O, benim her türlü 

asılsız ihbarlara, küfürlere, sapkınlıklara boyun eğmek zorunda kalan komutam…
- “Arkadaşlar vaka bildiriyorum. Atatürk Mahallesi, Kızarandere Mevkii No: 15 Kızarandere Camisini geçince” dediler.
Saat 3.15 sıralarıydı. Vakamız yeni doğmuş bir bebek…Yüzü ramazan orucuyla nurlanmış, 55-60 yaşlarında, telaşı yüzünden oku-

nan bir teyze…Gece sahura kalktığı sırada pencere ağzında bir bebek ağlaması duymuş.Dışarı çıkmış hemen.Ortalıkta kimse yok.Yerde 
bir paspas kanlar içinde üzerinde henüz plesentasından ayrılmamış bir bebek ağlıyor, o soğukta çırılçıplak. Kim bilir beklide “Anne beni 
bırakma , gitme anne.” diyordu. Ne yapacağını bilemeyen teyze polise ve 112 acil sağlığa haber vermiş. Olay yerine vardığımızda 3.18 
sıralarıydı.Çabuk gelmiştik evet, ama gelmeliydik.Çünkü vakamız daha belki de çok günler görecek, belki ilerde doktor olacak, 112’ ci 
olacak, o da bizim gibi bir bebek kurtaracak biriydi.Kim bilir belki ülkeyi yöneten bir başbakan olacaktı.

Bebek hala o minicik nefesi ile hayata tutunmaya çalışıyor, ağlıyordu.Hemen vital bulgularını değerlendirdik.Üzerini örttük, göbek 
kordonundan ayırdık ve doktorumuz çocuğu kucağına aldı bana uzattı.

- “Hadi bakalım Adem bir bebeğin oldu, buyur.” dedi.
Ben bebeği kucağıma alırken sanki baba olmuşum gibi seviniyordum. Çünkü bebeği kurtarmıştık. O donmak üzere olan bebeği 

çocuk hastanesine yetiştirmek için yola çıkmıştık.Teyzenin sevinci yüzünden okunurken biz teyzeye teşekkür edip olay yerinden çoktan 
ayrılmıştık.Bebeği Bandırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine teslim ettik.Ekibim ve ben noktamıza dönerken her zamanki vaka 
değerlendirmemizi yaparken biraz buruk bir sevinçle yeni vaka için çoktan hazırdık ama tabi bütün temennimiz yeni bir vakanın çık-
maması yönündeydi.

Sonrası mı?.....Sonrası, bebeğin akıbetini bilmiyoruz. O anne bulundu mu? O bebeği o soğukta sokak ortasına doğururken babası 
nerdeydi? Aile şefkati olmadan nasıl büyüdü? Bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Hayata Bir Sıfır Yenik Başlamak bu olsa gerek. Annem seni 
çok seviyorum.Babam seni çok seviyorum iyi ki varsınız böyle hayata gelmeyi kimse hak etmiyor.
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Vahşi bir hayvan

Paul Auster

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anı Yarışması - 2011
Adem YILMAZ / MUĞLA

HAYATA BİR SIFIR YENİK BAŞLAMAK
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aIdanma, herşeyin bir 
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2 Haziran 2013 Günü 

Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’a 

ilettiğimiz sözleşmeli 

personele kadro talebimiz, 

25 Haziran 2013 Günü

Başbakan Erdoğan’ın 

sözleşmeli personelin kadroya 

alınacağını açıklamasıyla 

karşılık buldu.
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