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Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde

Malum olduğu üzere, kısa süre önce 
sonuçlandırdığımız 2012 yılı toplu sözleşme 
görüşmeleriyle kamu sendikal tarihinde yeni bir 
döneme adım atmış bulunuyoruz. Yeni dönemin 
ilk toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet 
kolumuzda bulunan 400 bini aşkın sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanı adına yeni kazanımlar 
elde etmek için, Sağlık-Sen yetkili sendika olarak 
çalışanları en üst düzeyde temsil etmenin haklı 
gururunu hep birlikte yaşıyoruz.
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TOPLU SÖZLEŞME VAR UZLAŞMA YOK

SENDİKAL MÜCADELEYE DEVAM!

 1915 yılı 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a 
bağlayan gece saat 03.30 sırala-
rında cephede taarruza geçen Türk 
askerleri arasında bulunan ve şe-
hit düşen Tıbbiyeli öğrenciler için 

Sağlık-Sen Genel Merkezi tara-
fından Gelibolu Yarımadası’nda 
anma programı düzenlendi.

 Kamu görevlileri 
adına Memur-Sen'in 
heyet başkanlığında 

gerçekleştirilen 
toplu sözleşme 
görüşmeleri, 30 

Nisan 2012 tarihinde 
başlayıp 21 Mayıs 

2012 tarihinde sona 
erdi. Bizler de bu 

süreçte Sağlık-Sen 
olarak yaklaşık 450 

bin sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanı adına 

oturduğumuz toplu 
sözleşme masasında 

taleplerimizi ortaya 
koyduk.
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Memur-Sen ve Hak-İş tarafından düzenlenen 
ortak 1 Mayıs kutlaması, Ankara Tandoğan 
Meydanı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik'in de katılımıyla yapıldı. 
On binlerce kişinin katıldığı mitingde, 
katılımcıların coşkusu dikkat çekerken, işçi 
ve memurların talepleri hep bir ağızdan 
haykırıldı. 

Coşkusu, Tandoğan'a Taşındı
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Yargıtay, Kamu-Sen'e 
bağlı sendikanın 
2009 yılında yapılan 
üye sayımlarında 
sağlık ve sosyal 
hizmet kolunda 
ortaya attığı "Yetki" 
tartışmasına son 
noktayı koydu.

Yargıtay Kararı: 

2009 Yılında Yetkili Sendika Sağlık-Sen’dir!
“Toplu Sözleşme’nin ve 
Toplumsal Sözleşme’nin 

Güçlü Paydaşıyız”
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Sahip Olduğumuz Değerler Üzerine…

Ne zulmü severiz, ne kinimiz var! 
Hayrı emreyleyen hak dinimiz var; 
Dağlar, çağlar boyu yeminimiz var: 
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.

Yukarıdaki dizeler Türk Edebiyat tarihimizde unutulmayacak bir yer edinen ve 
geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Abdurrahim Karakoç’a ait. Halka hizmeti ve in-
sanı merkeze alan dizeleriyle gönlümüzde yer edinen Karakoç demokrasi dışı güçle-
re arka çıkan ve onların yanında olan güçlerle de hayatı boyunca mücadele etmiştir. 
Şiirleri ile benim fikir dünyamda da önemli bir yer edinen Abdurrahim Karakoç’a 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Yine geçtiğimiz günlerde sağlık camiasının yakından tanıdığı önemli bir isim 
aramızdan ayrıldı. Aynı zamanda Sağlık-Sen Bilim Kurulu üyemiz olan Harran Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Aksoy’u kaybettik. Tıp dünyasına, bilim cami-
asına ve sendikamıza yaptığı katkılardan dolayı camiamızda önemli bir yeri olan Prof. 
Dr. Şahin Aksoy’a da Allah’tan rahmet diliyorum. Camiamızın başı sağolsun.

Değerli dostlar,
Sağlık ve sosyal hizmetler görev alanı itibariyle halkla sürekli iletişim halinde olan 

kurumlardır. Bu nedenle ülke insanımızın tamamına hizmet eden bu kurumların ba-
şarısı veya başarısızlığı iktidarın ve diğer politika belirleyicilerin geleceğini etkileyebi-
lecek bir etkiye sahiptir.

Seçim öncesi iktidar adaylarının seçim kampanyalarına bakıldığında propaganda 
faaliyetlerinde öncelikli konular arasında sağlık ve sosyal hizmetler olduğu görülecek-
tir. Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarını elde 
etmesi hem politika belirleyicilerin başarısı açısından önemli hem de halkımızın daha 
verimli hizmet alması açısından önemlidir. 

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına yetkili sendika olarak oturduğumuz toplu 
sözleşme masasında taleplerimizin yanı sıra bu görüşlerimizi de bildirmiştik. Süreç 
sonucunda çalışanlar adına önemli kazanımlar elde ettik. Ancak bilinmelidir ki bun-
ları yeterli görmüyoruz; mücadelemiz çalışanlarımızın hak ettiği sosyal ve ekonomik 
hakları elde edene dek sürecektir.

Sağlık-Sen, yaklaşık 420 bin çalışanı temsil yetkisini elinde bulunduran bir sendi-
ka olarak, son dört yılda çalışanların karar mekanizmasına etkin katılımını sağlama 
mücadelesi vermektedir. Geleneksel yönetim anlayışları ile sorunlara reel çözümler 
üretilemeyeceğine inanıyoruz. Katılımcılık başarının anahtarıdır. Bu devlet içinde 
böyledir, çalışanları temsil eden sendikalar için de böyledir. Devlet adına yönetenler ile 
hizmet üretenler arasındaki ilişkinin ve paylaşımın bürokratik tahakkümden kurtulup, 
çağın koşullarına uygun bir niteliğe kavuşmasını önemli sayıyoruz.

Sağlık-Sen olarak bugüne kadar klasik ücret sendikacılığından farklı olarak, üye 
aidatlarından oluşan kaynaklarımızı, bilimsel temelli ve çözüm odaklı projelerde 
kullanarak somut kazanımlar elde etmeyi tercih ettik. Yine bu kaynaklarımızı sem-
pozyum, panel gibi etkinliklerde ve eğitim organizasyonlarında kullanarak sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının mesleki bilgi ve donanımlarını geliştirmeyi amaçladık.

Kuruluş felsefemiz nedeniyle sahip olduğumuz kültür ve maneviyata her daim 
önem vererek koruma noktasında çaba göstermeye gayret ediyoruz. Bu amaçla Ça-
nakkale Savaşı sırasında şehit olan sağlık çalışanları için her yıl düzenlenen anma 
programını “Tıbbiyeden Şehadete” ismiyle Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, ba-
kanlık bürokratları, milletvekilleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla büyük bir anma 
etkinliğine dönüştürdük ve bunu geleneksel hale getirmeyi amaçlamaktayız. Çünkü 
bu vatanı bizlere bırakmak için kendi hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz için ne 
kadar şey yapsak azdır. 

Yıllardır ideolojilerin tesiri altında ve terör örgütlerinin gölgesinde kutlanılan 1 
Mayıs’ı “Emek ve Dayanışma Günü” adı altında Memur-Sen ve Hak-İş’in birlikteli-
ğinde muhteşem bir şölene dönüştürdük. Emperyalizmin kanlı dişlileri arasında ezilen 
işçi ve memurların alın terine sahip çıkmak, onların sesini gür bir şekilde duyurmak 
için Ankara Tandoğan meydanında onbinlerle birlikte 1 Mayıs’ı kutladık.

Bizler sahip olduğumuz manevi değerleri esas alarak, Sağlık-Sen’in kurumsal 
gücü ve saygınlığını büyütecek çalışmalarla birlikte üyelerimizin ödedikleri aidatları 
hizmete dönüştürme ve bizlere emanet ettikleri haklarını layıkıyla koruyan ve gelişti-
ren bir sendika olma yolunda aşkla ve şevkle çalışıyoruz.
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Sağlık-Sen Bilim Kurulu 
üyemiz ve Harran Üniversitesi 
Öğretim üyesi Prof. Dr. Şahin 
Aksoy, uzun süredir mücadele 
ettiği pankreas kanserine yenik 
düştü. Aksoy, dün akşam Harran 
Üniversitesi Araştırma Hastane-
sinde vefat etti.

 
Merhum Aksoy'un cenazesi 

vasiyeti üzerine Şanlıurfa’da bu-
kunan Bediüzzaman mezarlığına defnedildi. Harran Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı 
görevini yürüten Prof. Dr. Şahin Aksoy, 2008-2012 yılları ara-
sında Şanlıurfa Tabip Odası Başkanlığı görevini de yürüttü. 
Sendikamızın panel ve sempozyumlarında da aktif  görev alan 
Aksoy, bilimsel yayınlarımıza görüşleri ile katkıda bulunmuştu. 
Aksoy, 47 yaşındaydı.

 
Sağlık camiası ve bilim dünyamızın sevilen isimlerinden 

aktivist Prof. Dr. Şahin Aksoy’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Türk edebiyatına şiir, yazı 
ve fikirleriyle damgasını vuran 
Şair-Yazar Abdurrahim Kara-
koç, hayatını kaybetti. 

Şiirlerinin merkezine insa-
nı alan, demokrasi dışı güçlerle 
şiirlerindeki üslubuyla dalga ge-
çen Karakoç, milletimizin gön-
lünde de taht kurmuştu. Yazdığı 
şiirlerden bazıları bestelenerek 

birçok sanatçı tarafından seslendirilen Karakoç’un bestelenen 
eserlerinden ‘’Mihriban’’, unutulmaz türküler arasında yerini 
aldı. Her zaman millet iradesi ve milletten yana olan Karakoç, 
bu yöndeki baskılara da boyun eğmemiştir.

Abdurrahim Karakoç’un açtığı yol, O’nun şiir ve maka-
leleriyle büyüyen gençlik sayesinde aydınlanmaya devam ede-
cektir. Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Karakoç’a Allah’tan 
bir kez daha rahmet dilerken, başta ailesi olmak üzere bütün 
yakınları ve sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz.

Bilim Kurulu Üyemiz 

Prof. Dr. Şahin Aksoy’u Kaybettik Büyük Usta Hakk’a Yürüdü

6 Haziran 1995 yılında Memur-Sen’in ku-
rucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif  
İnan’ın gösterdiği hedeflerle yola çıkan Sağlık-
Sen, hizmet sendikacılığı yürüyüşü ile öncü 
rolünü sürdürme kararlılığı içinde hareket et-
mektedir. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda çalı-
şanların çağdaş koşullarda çalışma ortamları-
na ve haklarına kavuşması mücadelesinin yanı 
sıra, üyelerinin çağın değişen koşulları içinde 
gelişen ihtiyaçlarını öngörebilen ve bu doğrul-
tuda sendikal politika üretebilen bir sendika-
cılığı yerleşik hale getirmek, gelecek dönemde 
de temel hedefimiz olacaktır.

Bilgi çağının teknolojik imkânlarını en üst 
düzeyde kullanarak gerçekleştirdiğimiz do-
nanımlarla, üyelerimize sendikal hizmetlerin 
en etkin ve hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan 
sendikamız, bilimsel yayınları ve düzenlediği 
sempozyum, konferans panel gibi programlar-
la da çalışma hayatının geliştirilmesine katkı 
sağlamaktadır.

Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
larının hakları ve geleceği adına her zaman en 
doğru olanın arayışı içinde hareket etmektedir. 
Toplu sözleşme taleplerimizden, hukuksal faa-
liyetlerimize kadar her alanda rasyonel düşün-
ce tarzı, bilimsel temelli yaklaşımlar bizlere 
hakim olmuştur. Sağlık ve sosyal hizmetlerde 

alınan politik kararlar, sisteme ilişkin yapısal 
sorunlar, çalışanlar ve vatandaşlar üzerindeki 
ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin sendikal 
görüşlerimiz, bilimsel araştırmalar sonucu 
elde edilen bilgilere dayandırılarak oluşturul-
muştur.

Yaptığımız çalışmalarla Sağlık-Sen ve 
Memur-Sen, Türkiye’de sendikalara yönelik 
algıyı değiştirmiş, klasik ücret sendikacılığı-
na inancın sarsıldığı bir dönemde elde ettiği 
sonuçlarla sendikal harekete güven ve itibar 
kazandırmıştır. Sağlık-Sen ve Memur-Sen’le 
özdeşleşen akademik sendikacılık kimliği, de-
ğişen Türkiye’de etkili ve üretken sendikacılık 
dönemini hakim kılacaktır. 

Sendikal mücadeleyi, çalışanların hakları 
temelinden uzaklaştırıp belli bir siyasal görü-
şün aracı haline dönüştüren zihniyetten yetkiyi 
alıp sendikacılığı klasik temellerinden uzak-
laştıran; bilimsel kaynaklardan destek alan 
ve 400 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanının 
çağdaş çalışma koşullarına ulaştırılması için 
mücadele eden sendikamız Sağlık-Sen’i 175 
bini aşan üye sayısıyla ülkemizin en büyük ve 
güçlü sendikası haline getiren şube başkanla-
rımızdan üyelerimize kadar tüm teşkilatımıza 
ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına teşek-
kür ediyoruz.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağlık-
Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen Genel 
Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-
Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve Bem-Bir-
Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, ILO'nun davetlisi 
olarak 101. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı.

 
İlk gün genel kurul çalışmalarına katılan Memur-

Sen heyeti, hafta boyu ikili görüşmelerde de bulundu. 
Değişik ülkelerdeki memur sendikacılığı ve ortak iş-
birliğine yönelik çalışmalarda da bulunan Memur-Sen 
heyeti, ayrıca Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp'in 
Türkiye'den gelen heyet onuruna vereceği resepsiyona katıldı. Heyet çalışmaların tamamlanmasının ar-
dından Türkiye'ye döndü.

Memur-Sen ILO Konferansında
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Malum olduğu üzere, kısa 
süre önce sonuçlandırdığımız 
2012 yılı toplu sözleşme gö-
rüşmeleriyle kamu sendikal 
tarihinde yeni bir döneme 
adım atmış bulunuyoruz. Yeni 
dönemin ilk toplu sözleşme 
görüşmelerinde hizmet kolu-
muzda bulunan 400 bini aşkın 
sağlık ve sosyal hizmet çalışa-
nı adına yeni kazanımlar elde 
etmek için, Sağlık-Sen yetkili 
sendika olarak çalışanları en 
üst düzeyde temsil etmenin 
haklı gururunu hep birlikte 
yaşıyoruz.

Bu döneme, başta Memur-
Sen Konfederasyonu olmak 
üzere, Sağlık-Sen’imizin ve 
Memur-Sen’e bağlı sendikala-
rımızla birlikte yaptığımız mü-
cadelelerle hangi zorlu yollar-
dan, nasıl geçerek geldiğimizi,  
gerek sözlü, gerekse de sizlerle 
paylaştığımız kurumsal yayın-
larımızda da dile getirmiştik.

Elbette ki, Türkiye’nin de-
mokratikleşmesinde fikir ve 
aksiyon birliğine sahip bir sivil 
toplum örgütü olarak, kamu 
çalışanları için kazandığımız 
Toplu Sözleşme Hakkı bir bü-
yük mücadelenin sonucu ve 
kamu çalışanları adına önemli 
bir dönüm noktasıdır. 

Tüm bu gelişmeler ışığın-

da genel bir çerçeve çizersek; 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Yasası ile sendikal 
haklarımızın, 1960, 70 ve 80 
darbelerinin kalıntısı ve 28 
Şubat uzantısı dayatmacı yasa 
ve düzenlemelerle milletimi-
zin canına okuyan militarist 
yaklaşımlar ve anti-demok-
ratik uygulamaların bertaraf  
edilmesinde ülke genelinde 
toplumsal sorumluluğun güç-
lü paydaşı olduk.   

Bu bağlamda, ‘demokra-
si ve özgürlükler’ konusun-
da ‘Ortak Akıl Mitingleri’yle 
üyelerimiz ve milletimiz adı-
na aldığımız inisiyatifi, yine 
kararlı duruşumuzdan taviz 
vermeden, 12 Eylül 2010 re-
ferandumuna ‘Evet’ diyerek 
perçinledik ve Türkiye’mizin 
demokratik yarınlarına giden 
yolunun üzerindeki “çakıl 
taşlarının” temizlenme-
sine öncülük ettik. Bu 
öncü duruşumuz, mil-
letimiz, ‘toplumsal 
sözleşme’si olan yeni 
sivil bir Anayasa’ya 
kavuşuncaya kadar 
da aynı samimiyet 
ve kararlılıkla de-
vam edecektir.  

Eğer bugün Kamu 
Sendi-kacılığı’nda sade-
ce görüşmeye dayalı bir 

kara dönem kapanıp, artık 
“toplu sözleşmeye” dayalı bir 
yeni dönem açılmışsa.. Eğer 
bugün Türkiye ‘derin’ suskun-
luklarından yavaş yavaş kur-
tulmaya devam ediyorsa, bu 
hiç kuşku yok ki, sendikamızın 
da içinde bulunduğu Memur-
Sen’in ve bütün teşkilatlarının 
toplumsal sorumluluk bilin-
ciyle yüreklerini ortaya koya-
rak kazandığı zaferi ve eseri-
dir.

Destan okumak başka, 
‘destan yazmak’ başkadır. 
Çünkü destanlar, kolay ya-
zılmaz, kolay kolay da yazı-
lamaz… Yazmak; emek ister, 
donanım ister, sabır ister… 
Parlak zihinler, engin görüş 

açıları ister… Vatanın selame-
tini, milletin huzur ve refahını 
önceleyen dopdolu yürekler 
ister… Destanları, ancak ve 
ancak kolları tüm insanlığı 
kucaklayacak kadar açık, ‘der-
dini seven’ ‘kahramanlar’ ya-
zar… 

Dolayısıyla bugün, Kamu 
sendikal hareketi, çalışanına 
da, temsilcisine de fayda ver-
mez, mücadele ruhu olmayan, 
çözümsüzlük üzerine örülmüş, 
deyim yerindeyse posası çık-
mış ‘slogan sendikacılığı’ndan; 
emeğin ve ekmeğin, demokra-
si ve özgürlüklerin kontrolünü 
‘paşa gönüllerine göre’ elle-
rinde tutanların ‘prangaların-
dan’ kurtulmuşsa, evet bu bir 
aydınlık davaya inanmış ve 
adanmışların işidir. 

Hep birlikte inanarak 
mücadele ettik ve başar-

dık…

Sağlık-Sen olarak,  
anlaşmazlıkla sonuç-
lanmasına rağmen,  
toplu sözleşme ma-
sasına taşıdığımız 
ve elde ettiğimiz ta-
leplerimizle birlikte, 

masada görüştüğümüz 
ancak mutabakat met-

nine yansıtılmayan talep-
lerimizin önemli bir kısmını 

da Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu’nda gündeme getirdik, 
Konfederasyonumuzun orta-
ya koyduğu genel tavır çerçe-
vesinde, ‘şerh’ koyarak imzala-
dığımız mutabakat metninde 
yer almasını sağladık. 

Buna göre, Sağlık ve Sos-
yal Hizmet Çalışanları’nın 
hak ve talepleri ile ilgili olarak 
Sağlık Bakanlığı tarafından, 
çalışanlarımızın mali ve sosyal 
hakları açısından ağır çalışma 
şartlarının iyileştirilmesine yö-
nelik her gün bir yenisi ekle-
nen genelge ve düzenlemeler, 
Sağlık-Sen’in, toplu sözleşme 
masasındaki,  işte bu kararlı ve 
ısrarcı tutumunun çalışma ha-
yatına yansımasının büyük bir 
örneğidir. 

Sonuç olarak, sağlık siste-
mindeki sorunlardan, sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarının 
sorunlarına her alanda gün-
demi belirleyen, üretken bir 
sendikal anlayış içinde hareket 
eden Sağlık-Sen, 175 bine ula-
şan üye sayısıyla, bundan son-
ra da sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının sorunlarının çö-
zümüne katkı sunarak, sonuç 
odaklı sendikal mücadelesini 
sürdürmeye devam edecektir. 
Saygılarımla…

“Toplu Sözleşme’nin ve 
Toplumsal Sözleşme’nin 

Güçlü Paydaşıyız”

D e s t a n 
okumak başka, 

‘destan yazmak’ baş-
kadır. Çünkü destanlar, 

kolay yazılmaz, kolay kolay 
da yazılamaz… Yazmak; emek 
ister, donanım ister, sabır is-
ter… Parlak zihinler, engin gö-
rüş açıları ister… Vatanın sela-
metini, milletin huzur ve refahını 
önceleyen dopdolu yürekler is-
ter… Destanları, ancak ve an-
cak kolları tüm insanlığı ku-

caklayacak kadar açık, 
‘derdini seven’ ‘kahra-

manlar’ yazar…
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Memur-Sen heyeti, YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'ya 'hayırlı 
olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette ko-
nuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, 28 Şubat sürecinin dayatması 
olan katsayı uygulaması ve başörtüsü ya-
sağının YÖK'ün önceki başkanı zamanın-
da gösterilen kararlılıkla sona erdirildiğini 
belirterek, "Üniversiteler, özgür eğitim ku-
rumları olmalı. Kimse düşüncesi, yaşam 
tarzı, kılık ve kıyafeti yüzünden yargılan-
mamalı" şeklinde konuştu. Üniversitelerin 
her türlü bilimin öğretildiği, bilimsel ça-
lışmanın geliştirildiği mekânlar olduğuna 
dikkat çeken Gündoğdu, buna karşılık 
üniversitelerdeki sendikal örgütlenmenin 
seviyesinin düşük olmasının şaşırtıcı oldu-
ğunu ifade etti. Özgürlüğü savunan ku-
rumlardaki bu durumu anlamakta zorluk 
çektiklerini ifade eden Ahmet Gündoğdu, 
sendikaların çalışma hayatına yönelik elde 
ettiği kazanımlardan bazı örnekleri YÖK 
Başkanı Prof. Çetinsaya'ya aktardı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetin-
saya ise konuşmasında ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, yükseköğ-

renim mensuplarının sorunlarının 
çözümünde her türlü işbirliğine ha-
zır olduklarını kaydetti. Tabandan 
gelen taleplerin kendilerine iletilme-
sinden memnuniyet duyacaklarını 
belirten Çetinsaya, üniversitelerle 
sivil toplum örgütleri arasındaki iş-
birliğini geliştirmek için de ortak 
çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. 
Prof. Çetinsaya, kendilerine iletilen 
taleplerle ilgili olarak da, ilgili birim-
lerle görüşeceğini, yükseköğrenimin 
artmasına yönelik işbirliklerinin ken-
dilerini de sevindireceğini kaydetti.

Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sek-
reteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş ise sağlık çalışanlarına lisans ta-
mamlama programı açılması konusun-
daki taleplerini YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Gökhan Çetinsaya'ya iletti. Sağlık Bakan-
lığı ve Sağlık-Sen'in bu konuda yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi veren Memiş, 
"Farklı üniversitelerle alt yapı çalışma-
larımız devam ediyor. Şu anda 50 binin 
üzerinde önlisans mezunu olan sağlık ça-
lışanları uzaktan öğretim yolu ile lisans ta-

mamlamak istiyor" şeklinde konuştu. Me-
miş, Sağlık-Sen'in girişimleri sonucunda 
tüm acil tıp teknisyenlerinin paramedik 
olmasına imkan tanıyan bir çalışmanın 
da farklı üniversiteler tarafından YÖK 
Başkanlığı'na iletildiğini söyledi. "Başkan-
lığınız tarafından bu konuların bir an önce 
çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" di-
yen Memiş, sağlık çalışanlarının eğitim 
taleplerinin karşılanmasını istedi. YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ise 
sağlık çalışanlarının eğitime olan ilgileri-
nin kendilerini de memnun ettiğini dile 
getirdi. Prof. Dr. Çetinsaya, üniversiteler 

tarafından lisans tamamlama konusunda 
yapılan çalışmaların titizlikle değerlendi-
rileceğini ve sonuçlandırılacağını söyledi.

Ziyarette Memur-Sen Genel Sekrete-
ri ve Toç-Bir-Sen Genel Başkanı Günay 
Kaya, Memur-Sen Genel Mali Sekreteri 
ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet 
Bayraktutar, Memur-Sen Genel Mevzuat 
ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve Enerji Bir-
Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul 
ile Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet 
Özer de hazır bulundu.

YÖK Başkanı ile Sağlık Çalışanlarına Lisans 
Tamamlama Konusunu Görüştük

Sağlık çalışanlarının 
2010 yılında eksik aldıkla-
rı ek ödemeleri için yargı-
dan sevindirici karar çıktı. 
Döner sermaye ve ek öde-
me mahsuplaşmalarında 
Sağlık Bakanlığı'nın ge-
rekçesini haksız bulan ve 
sağlık çalışanlarının mağ-
dur edildiğini iddia eden 
sendikamız, konuya ilişkin 
bir üyemiz adına Zongul-
dak İdare Mahkemesi'nde 
açtığı davayı kazandı.

 
Bilindiği gibi sağlık 

çalışanlarının bir kısmı-
nın 2010 yılında aldıkları 
döner sermaye ödemeleri 
oldukça düşük kalmıştı. Aynı yıl için 
diğer kurumlarda çalışan sağlık per-
soneline ise 375 sayılı KHK hüküm-
lerine göre ek ödeme yapılmıştı. 2010 
yılına kadar yıllık bazda yapılan döner 
sermaye ödemeleri ile ek ödeme top-
lamları arasındaki fark "Yıllık Mahsup-
laşma" adı altında yapılan kıyaslama 
soncunda Sağlık Bakanlığı ve üniver-
site hastanelerinde görev yapan per-
sonele ayrıca ödeniyordu. Ancak 2011 
yılından itibaren uygulamanın "Aylık 
Mahsuplaşma" şekline dönmesi farklı 
uygulamaları da beraberinde getirdi. 
Döner sermaye geliri çok düşük olan 
sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan 
personel ile askerlik, doğum, hastalık 
veya yıllık izin gibi farklı nedenlerle ol-
dukça düşük döner sermaye ödemesi 
alan sağlıkçılar kötü bir sürprizle kar-
şılaştı. Sağlık Bakanlığı, 2011 yılı itibari 
ile "Aylık Mahsuplaşma" uygulamasına 
geçilmesini gerekçe göstererek 2010 yı-
lının "Yıllık Mahsuplaşma" kıyaslama-
sının yapılmasının mümkün olmadığını 
söyledi.

Geriye Dönük Ödemeler Kişi 
Başına 6 Bin TL'yi Bulabilecek

 
Sağlık Bakanlığı'nın gerekçesini 

haksız bulan ve sağlık çalışanlarının 
mağdur edildiğini iddia eden Sağlık-
Sen, konuya ilişkin bir üyesi adına Zon-
guldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Bartın'da görev yapan bayan sağlık 
çalışanı için açılan davadan önemli bir 
karar çıktı. Dava dilekçesinde sağlık 
çalışanının; yasal hakkı olan doğum, 
hastalık ve yıllık izinleri gibi izinlerini 
kullanması nedeni ile 2010 yılında al-
dığı döner sermayelerin çok düşük kal-
dığı belirtildi. Buna rağmen 375 sayılı 
KHK hükümlerine göre eksik kalan kı-
sım için yıllık bazda bir hesaplama ya-
pılmadığı ve sağlık çalışanının mağdu-
riyete uğradığı ifade edildi. Zonguldak 
İdare Mahkemesi tarafından görülen 
dava sonucunda "Davacı lehine fark 
doğması soncunda 375 sayılı KHK 
uyarınca ek ödeme alamayacağı sonu-
cunu doğuracak bu durum hakkaniyet 

ile bağdaşmamaktadır" 
denildi. Dava konusu 
işlem nedeniyle yoksun 
kalınan parasal hakların 
yasal faizi ile birlikte taz-
minine hükmedildi.

Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Me-
miş yaptığı açıklamada 
"Yetkili sendika olarak 
katıldığımız toplu gö-
rüşmelerde 2011 yılı 
için sağlık çalışanlarımı-
za aylık mahsuplaşma 
hakkını elde ettik. Artık 
Sağlık Bakanlığı ve üni-
versite hastanelerinde-
ki sağlık çalışanlarımız 

izinli ve raporlu da olsalar en az diğer 
kurumlardaki sağlıkçılar kadar her ay 
aynı oranda ek ödeme alabiliyor. Bu 
çok önemli bir kazanımdı. Ancak, ne 
hikmetse yeni uygulamaya geçildiği 
gerekçesi ile 2010 yılındaki yıllık mah-
suplaşma görmezden gelinmek istendi. 
Bunu kabul etmemiz mümkün değildi. 
Açtığımız davada alınan karar da hak-
lılığımızı ortaya çıkardı" dedi. Kararın 
askerlik ve doğum izni gibi 2010 yılı 
boyunca hiçbir şekilde döner sermaye 
alamamış olan sağlık çalışanlarını da 
ilgilendirdiğini söyleyen Memiş, "Yap-
tığımız hesaplamalarda görüyoruz ki 
sağlık çalışanımız 2010 yılının tama-
mında ücretsiz izinde dahi olsa 6 bin 
TL'ye yakın ek ödeme alabilecek" şek-
linde konuştu. Sağlık-Sen Genel Başka-
nı Metin Memiş, Sağlık-Sen'in lehine 
çıkan İdare Mahkemesi kararının diğer 
sağlık çalışanları adına emsal olabilme-
si için Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı iti-
raz üzerine Bölge İdare Mahkemesi'nin 
de vereceği kararın beklenmesi gerekti-
ğinin altını çizdi.

Yıllık Mahsuplaşmada Hukuki Kazanım

2012 yılı Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesindeki 
4. maddenin tamamı ile 5. maddede yer alan "İlgiliye 
yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetme-
liği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir 
ad altında başka bir ödeme yapılamaz" hükmünün son 
cümlesi için yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle 
Danıştay'da dava açtık.

 
 Hizmet Sözleşmesinin 4. maddesindeki "Çalışma 

saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği 
ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır" hük-
münün yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Kanun 
izinler noktasında çelişmekte olduğu belirtilen dava 
dilekçesinde, 657 sayılı kanuna tabi personele tanınan 
birçok hakkın, yönetmeliklerde aile hekimliğinde görev 
yapan personele tanınmadığı vurgulandı. Dilekçede, 
aile hekimliğinde görev yapan personelin kamu görevi 
ifa ettiği ve bu görevin sürekli ve asli bir nitelik taşıdığı 
belirtilerek, devlet memurlarının sahip olduğu hakların 
aile hekimliğinde görev yapan sözleşmeli personelden 
esirgenemeyeceği ifade edildi.

 
Dava dilekçesinde ayrıca sözleşmenin 5. maddesin-

deki "Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir 
ödeme yapılamaz" cümlesinin, 657 sayılı kanuna tabi 
personelin mali haklardan yararlanmasına rağmen aile 
hekimliğinde çalışan personelin, bu haklardan yarar-
lanamamasına neden olduğu belirtilerek anayasa ve 
uluslararası sözleşmelerde yer alan eşitlik ilkesine aykırı 
olduğu belirtildi. Söz konusu maddenin son cümlesin-
deki ifadenin, aile hekimliğinde görev yapan persone-
lin nöbet ücreti, fazla mesai ücreti, aile yardımı, yiye-
cek ve giyecek yardımı gibi maddi haklardan yoksun 
kalmasına neden olduğu ifade edilerek, ilgili maddenin 
son cümlesinin iptali istendi.

Aile Hekimliği Hizmet 
Sözleşmesine Dava Açtık
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Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Genel Merkez Yönetim Kuru-
lu üyeleri ve bağlı sendikaların genel baş-
kanları ile birlikte Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’ü ziyaret etti. Gündoğdu ziyarette 
Memur-Sen’in yeni anayasa, toplu sözleş-
me süreci ve güncel konulara ilişkin çalış-
maları hakkında Gül’e bilgi verdi. 

Gül: Güçlü Devlet, Çalışanların 
Refah ve Mutluluğu İle Doğru 
Orantılıdır

Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Memur-Sen'in çalışmala-
rını takip ettiğini belirterek, özellikle yeni 
anayasaya ve eğitime yönelik yapılan ça-
lışmaların takdire şayan olduğunu ifade 
etti. Toplu sözleşme hakkının verilmesiyle 
birlikte bu yıl ilk kez toplu sözleşme yapıla-
cağını hatırlatan Gül, devletin güçlü olma-

sının, çalışanların refah ve mutlulu-
ğuyla doğru orantılı olduğunu, toplu 
sözleşmelerde imkânlar ölçüsünde 
çalışanların beklentilerinin karşıla-
nacağını umduğunu kaydetti. Eğitim 
çalışmalarına yönelik de değerlendir-

melerde bulunan Gül, halkın beklentileri-
nin karşılanmasının önemine dikkat çekti. 

Gündoğdu: Toplu Sözleşme 
Kazanımı İçin Üzerimize Düşeni 
Fazlasıyla Yaptık

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu ise, konuşmasında, konfede-
rasyonun çalışmaları hakkında bilgi ver-
di. Yeni anayasaya yönelik birçok çalışma 
yaptıklarını belirten Gündoğdu, 28 Şubat 
sürecinin dayatması olan kesintisiz eği-
timin kaldırılmasına yönelik ilk önerinin 
de 18. Milli Eğitim Şurası'nda Eğitim 
Bir-Sen tarafından verildiğini hatırlattı. 
Toplu sözleşmeye yönelik diğer konfede-
rasyonların istiyormuş gibi görünmesine 
karşın, en önemli çalışmaların Memur-Sen 
tarafından yapıldığı bilgisini veren Ahmet 
Gündoğdu, kamu çalışanlarının hak ettiği 

kazanımları elde etmek için çalışacaklarını 
kaydetti. 

Ziyarette Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu'nun yanı sıra, Memur-Sen 
Genel Sekreteri ve Toç-Bir-Sen Genel 
Başkanı Günay Kaya, Memur-Sen Ge-
nel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, Memur-Sen 
Genel Mali Sekreteri ve Diyanet-Sen Ge-
nel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Memur-
Sen Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme 
Sekreteri ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı 
Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel 
Basın ve İletişim Sekreteri Halit Orta-
köy, Memur-Sen Genel Eğitim ve Sosyal 
İşler Sekreteri Ahmet Kaytan, Bem-Bir-
Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf  Yazgan, 
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Şinasi 
Gülcüoğlu, Ulaştırma Memur-Sen Genel 
Başkanı Can Cankesen, Kültür Memur-
Sen Genel Başkanı Galip Yıldırım, Eğitim 
Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer ve 
Bayındır Memur-Sen Genel Sekreteri Ya-
şar Toprak da yer aldı. 

Memur-Sen, Cumhurbaşkanı Gül’ü Ziyaret Etti

Memiş: Cumhurbaşkanımızın 
Çalışanlara Yönelik 
Yaklaşımı, Dünya Ülkesi 
Olma İddiasındaki Bir Bakışın 
Yansımasıdır

Cumhurbaşkanı Gül’e gerçekleş-
tirilen ziyarette yer alan Sağlık-Sen 
Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel 
Teşkilat Sekreteri Metin Memiş, ziya-
rete ilişkin yaptığı değerlendirmede, 
Cumhurbaşkanı Gül’ün, çalışanlarla 
ilgili yaklaşımının, güçlü bir dünya ül-
kesi olma iddiasında olan bir ülkenin 
bakış açısını yansıttığını söyleyerek, te-
şekkür etti. 

Son aylarda en çarpıcı ve öne çıkan şiddet olayları 
olarak Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’de 17 yaşındaki bir 
hasta yakını tarafından öldürülmesi ve hemen ardından 
Van’da BDP Milletvekili Özdal Üçer’in Van Bölge Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi doktorlarından Dr. 
Oğuz Eroğlu ve Hastane Başhekim Vekili Vural Polat'a 
sözlü ve fiili saldırıda bulunmasını görmekteyiz. Bu iki ola-
yı incelediğimizde önemli ayrıntılar ortaya çıkmaktadır. 17 
yaşındaki bir çocuğun bir hekimi; bunun da ötesinde bir 
insanı öldürebilmesi ve yine TBMM çatısı altında ‘millet-
vekili’ sıfatıyla yer alan bir kişi tarafından böylesine çirkin 
bir saldırının gerçekleştirilmiş olması şiddetin boyutlarının 
nerelere ve hangi noktaya ulaştığını tüm çıplaklığıyla göz-
ler önüne sermektedir. 

Özelde sağlıkta şiddet, genelde ise toplumsal şiddetin 
önlenmesine yönelik çalışmaların ötelenmesi ve önleyici 
tedbirlerin uygulamaya konmaması ile yarın başka illerde 
başka bir doktor, hemşire, sağlık çalışanının da mağdur ol-

masına neden olacaktır. Zaman ve mesai kavramı gözet-
meksizin daha iyi sağlık hizmeti vermek adına görevlerini 
sürdüren, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet asla kabul 
edilemez.

Bugüne kadar Sağlık-Sen olarak düzenlediğimiz “Sağ-
lıkta Vizyon” ve “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans” 
sempozyumlarıyla, kitap, dergi, gazete gibi yayınlarımızda 
ve yaptığımız anketlerde ‘sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 
konusunu’ ele almıştık. Yine Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep 
Akdağ olmak üzere Bakanlık Bürokratları ve diğer politika 
belirleyicilerle yaptığımız görüşme ve toplantılarda konu 
ile ilgili görüş ve önerilerimizi ifade etmiştik. Bu kapsamda; 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin görüşülmesi ve araştı-
rılması amacıyla TBMM Genel Kurulu’na önerge veril-
mesi ile birlikte Sağlık-Sen olarak hazırladığımız bilimsel 
çalışmalarımızı TBMM Sağlık Komisyonu’na sunduk. 

Yine şiddetin önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı ile 

başlattığımız çalışmalar neticesinde 
“Çalışan Güvenliği Genelgesi” ya-
yınlandı. 

Sendikamız tarafından her fır-
satta sağlıkta şiddetin önlenmesi-
ne yönelik ifade ettiğimiz söylem 
ve yürüttüğümüz çalışmalar 
kapsamında konunun hem 
TBMM hem de Sağlık Bakan-
lığı nezdinde incelenmesi ve 
tedbirlerin alınmasını olumlu 
karşılıyoruz. 

Sağlık-Sen olarak zor koşullarda fedakarca görevlerini 
sürdüren ve insanların sağlığını korumak için mesai harca-
yan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi adına 
alınan tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi hususunda ko-
nunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. 

Şiddetin Önlenmesi Adına Yaptığımız Çalışmalar 
Uygulamaya Geçiyor
Bilindiği üzere, sağlık çalışanlarına yönelik 
şiddetin boyutları gün geçtikçe artmaktadır.  
Muayenehanede, acil serviste, ameliyathanede 
ya da ambulansla vakaya giderken neredeyse her 
gün, sağlık çalışanlarımız saldırıya uğramaktadır. 



6  Haziran 2012Gündem

“İnanmak; 
Başarının Yarısı Değil, Tamamıdır”
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Semih DURMUŞ
Genel Sekreter

Başarı; insanların yaşamak istedikleri en güzel duygu 
aynı zamanda insanın saygınlık göstergesinin olmazsa ol-
mazlarındandır. Siz, toplumda ne kadar “olmaz, yapılamaz, 
başaramaz” denilen işlerin üstesinden, inancınız ve azmi-
nizle gelerek başarılı olmuşsanız, toplum nezdinde de o ka-
dar saygın bir yere sahip olmuşsunuz demektir.

İnsanların başarılı olup olmadıkları, şüphesiz ki, hayat-
la olan ilişkilerinin rengini ve biçimini de tayin eder. 

Elbette ki, yürümekten çekinmeden, güç ve zorlu bir yo-
lun sonunda bizleri bekleyen kaçınılmaz başarının,  insan 
hayatına yansımaları bir cümleye, bir makaleye, hatta say-
falar dolusu bir kitaba sığmaz. 

Başarıya ulaşmak, bu denli uzun zamanlı ve maliyet-
li bir mücadele olmasına karşın, başarı, insanoğlundan tek 
ama tek bir şey ister: O da, sadece ve sadece ona inanmak-
tır…

Hani, “inanmak başarmanın yarısıdır” diye hepimizin 
bildiği bir söz vardır ya, aslında diğer yarısını da çalışmak 
olarak tanımlayan bu sözdeki eksiklik, kanaatimce, başarıya 
inanmayan bir insanın, başarıyı yakalayacak şekilde çalış-
mayacağı-çalışamayacağı gerçeğidir. İnanmayan insan, işi-
ni olması gerektiği gibi sonuçlandıramaz, inanmadığı için 
de başarılı olamaz. O halde başarının formülü şudur: İnan-
mak..İnanmak ve inanmak… Dolayısıyla inanmak, başarı-
nın yarısı değil, tamamı ve bütünüdür. Başarı için çalışmak, 
çalışmak için de inanmak şarttır.

İnanmayan insan, sinerji yerine atalet, proje yerine ba-
hane üretir ve neden başarılı olunması gerektiğini anlatmak 
yerine, neden başarılamayacağını anlatarak zaman ve itibar 
kaybeder. Başarılı olmak için çalışmasına izin vermeyen ne-
gatif düşünceleri, deyim yerindeyse onun ‘tusunami’si olur,  
yok olup gider. Oysa ki, başarmanın sevincini yaşamak ve 
paylaşmak yerine, ne yazık ki, önüne geçilmez bir şekilde 
başarısızlığın hüsranında tükenip gitmesinin alt yapısını 
hazırlar.

Başaracağına inanan bir insan, büyük İslam Alimi 
İmam Gazali’nin, “Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesa-
feleri aşmakla mümkündür.” sözünde olduğu gibi, önüne 
her ne aşılmaz sanılan engel, her ne sonuçlanamaz zorluk 
çıkarsa çıksın, azimle, kararlılıkla, özveriyle çalışmaya de-
vam eder. 

Karşı karşıya kaldığı sorunun mutlaka çözümlenmesi 
gerektiği bilinci ve sorumluluğuyla hareket eder ve mazeret 
yerine çözüm, dedikodu yerine diyalog üretir. Kendisi gibi 
düşünmeyenleri, inanmayanları inandırmaya, çalışmanın 
başarıyla neticelendirileceğine ikna etmeye ve inandırmaya 
çalışır. 

Biz biliyoruz ki, hayali bile zor gelen işlerin altından kal-
karak, başarıya ulaşmış insanların ortak özellikleri, zaman 
zaman onca imkânsızlıklar içinde olsalar da, başaracakları-
na dair güçlü bir inancı içlerinde barındırarak büyütmeleri 
ve mutlaka başarıya ulaşmalarıdır. Tarih, daha geçtiğimiz 
ay, 18 Mayıs 2012 tarihinde, büyük bir vefa örneğine ev sa-
hipliği yaparak, Çanakkale’de düzenlediğimiz “Tıbbiyeden 
Şahadete” anma programıyla ruhlarını yad ettiğimiz o soylu 
insanların, tam bir inanç içinde, başarıya giden cennet ko-
kulu kahramanlık öyküleriyle doludur… Onlar inandılar ve 
başardılar…

Bizler de,  “başarıyı yakalamanın hayali bile,  başarısız-
lığın korkusuyla yaşamaktan yeğdir” dedik ve önce hayalini 
kurduğumuz güzide bir sendikal yapının fevkalade oluşturu-
labileceğine inandık, var gücümüzle çalıştık ve başardık… 
Sağlık-Sen, bu yüzden,  başarıya yürekten inanmış ve alnı-
nın akıyla başarıyı elde etmiş  seçkin insanlar topluluğudur.

Sendikacılığımızın temel hedefini oluşturan bu duygu-
nun öncülüğünde, Sağlık-Sen’in dünden bugüne başarılarla 
dolu her altın sayfası, Sağlık-Sen ailesinin inanarak yaptık-
ları çalışmalarının eseridir.  

Başarıya gönülden inanan ve inandığı değerler uğruna 
her attığı adımı, Sağlık-Sen tarihinin başarı hanesine altın 
harf lerle yazdıran genel merkezinden, teşkilatlarına kadar, 
tüm fedakâr mensuplarını canı yürekten kutluyorum.  

 Yazımıza, ‘inanmanın’ yüceliğini ve hikmetini,  ‘ba-
şarı’ balına bandıran, söz ve kalem  üstadı, mütefekkir ve 
usta Şair Necip Fazıl Kısakürek’in dizeleriyle veda edelim 
isterseniz;

Mehmed’im, sevinin, başlar yüksekte!
Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın elbet bizim, elbet bizimdir!
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları için ülkemizde bulu-
nan bir grup öğrenciyi kabul eden Ahmet Gündoğdu, öğren-
cileri bilgisayar ile ödüllendirdi. Memur-Sen Konfederasyonu 
Mehmet Akif  İnan Salonu'nda gerçekleşen kabulde, öğrenciler 
müzik ve şiir dinletisi sundu. Kalabalık bir davetlinin izlediği 
etkinlik sonrası konuşan Ahmet Gündoğdu, fedakarlığı, adan-
mışlığı, hilkatte kardeşliğimizi çoğaltmak için bir seferberlik 
başlatıldığını, bu seferberliğin ise Türkçe'yle yapıldığına dikkat 
çekti. "Türkçe'yle güzel şeyler de söyleyebilirsiniz, yanlış şeyler 
de söyleyebilirsiniz" şeklinde konuşan Ahmet Gündoğdu, "Ama 
söylediğiniz şeyler Mısır'ın Antep'inden, Kuzey Afrika'nın Trab-
zon'undan, Avrupa'nın Kayseri'sinden, dünyanın İstanbul'un-
dan bize medeniyet değerlerimizin mirası olarak kalan kadim 
değerleri ve bu değerlerin dünyaya haykırılışını dillendiriyorsa 
burada Türkçe'den öte bir destan var, ama bu destanın Türkçe 
yazılıyor olması, Türkçe söyleniyor olması, Türkçe okunuyor ol-
ması elbette bizim iftihar ettiğimiz bir gerçek" dedi.

 

İftihar Etmeye Devam Edeceğiz

Emeği geçen herkesi yürekten kutladığını da ifade eden Gün-
doğdu, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin büyükelçi konu-
munda olduklarını hatta ülkemizi birçok büyükelçiden daha iyi 
temsil ettiklerini kaydetti. Büyükelçi ve öğretmen konumundaki 
bu gönüllülerden Türkiye ve dünyada yap-
tıkları ve yapacakları bu hizmetlerin daha 
iyisini hep beklemeye devam edeceklerini 
de dile getiren Gündoğdu, "Onlarla iftihar 
etmeye devam edeceğiz. Kim, öğretmene 
nasıl bakarsa baksın, biz ona dönüp bakma-
yacağız. Ama, bu eli öpülesi öğretmenleri-
mizin yetiştirdiği kocaman elçileri görünce 
dünyanın barış adına, hoş görü adına, in-
sanlık ve insanlık değerleri adına geleceğini 
daha parlak olacağını duamızla, isteğimizle 
daha yürekten seslendirebiliyoruz." şeklinde 

konuştu. Yurt dışında, vatanından ailesinden uzak ülkelerde bu 
hizmetler uğruna şehit olmuş öğretmenlere ve hizmet sevdalıla-
rına Allah'tan rahmet dileyen Gündoğdu, "Her şeyi göze alarak, 
maddi yönüne hiç bakmaksızın seferberlik ilan eden öğretmen 
kardeşlerime ve destek olan bütün adanmışlara yürekten teşek-
kür ediyorum" dedi.

Dünyanın farklı ülkelerinden insanlara Türkçe öğreterek 
Türkçe'nin barış ve kardeşlik dili olduğunu dünyaya gösteren bu 
projenin önemini vurgulayan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş de bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

İnsanlık Ailesinin 
Evrensel Değerlerini Yüceltecek Destan

Türkçe Yazılıyor

Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 

Gündoğdu, insanlık 
ailesinin evrensel 

değerlerini 
yüceltecek 

destanın Türkçe 

yazıldığını, bununla 
iftihar ettiklerini 

söyledi. Gündoğdu, 

yapılan hizmetlerin 
takdire şayan 
olduğunu da 

belirterek, emeği 
geçen herkese 

yürekten teşekkür 
ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere Memur-Sen tarafından bilgisayar hediye edildi.

2010 yılı toplu görüşmelerinde ta-
lep ettiğimiz ve torba yasa taleplerimiz 
içinde de yer alan 4/C’li çalışanlar, aile 
hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından 
damga vergisi alınmaması talebimiz 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü-
ğe girdi.

  
Böylece Sağlık-Sen’in girişimleri so-

nucu 2011 yılında çıkarılan torba ya-
sayla birlikte  4/B’li çalışanlara tanınan 
damga vergisi muafiyeti, 4/C’li çalışan-
lar, aile hekimleri ve aile sağlığı eleman-
ları için de uygulamaya konulmuş oldu.

 Sağlık-Sen’in konu ile ilgili taleple-

rini gerek toplu görüşme ve toplu söz-
leşme masasında gerekse açtığı davalar-
la sürekli gündemde tuttuğunu belirten 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş 
“ damga vergisinin 4/C’li çalışanlar, aile 
hekimliği ve aile sağlığı elemanlarından 
da alınmaması konusundaki talebimi-
zi toplu sözleşme oturumunda yeniden 
gündeme getirmiştik. Israrlı talebimiz 
üzerine Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
Naci Ağbal toplu sözleşme masasında 
‘Hazırlıklarımızı bitirdik, en kısa za-
manda uygulamaya koyacağız’ ifadesini 
kullanmıştı. Uzun süredir kaldırılması 
için mücadele verdiğimiz 4/C’li çalışan-

lar, aile hekimleri ve aile sağlığı eleman-
larından alınan damga vergisinin kal-
dırılması talebimiz nihayet gerçekleşti. 
Çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

4/C’lilerden ve Aile Hekimliği Çalışanlarından Alınan 
Damga Vergisi Kaldırıldı
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Çalışan Dostu Hastane

Yargıtay, Kamu-Sen'e bağlı sen-
dikanın 2009 yılında yapılan üye 
sayımlarında sağlık ve sosyal hizmet 
kolunda ortaya attığı "Yetki" tartış-
masına son noktayı koydu.

 
Söz konusu sendika, Ankara 12. 

İş Mahkemesine yaptığı başvuruda, 
yaklaşık 5 bin 300 Sağlık-Sen üye-
sinin sayımlara dâhil edilmemesini, 
yok sayılmasını talep etmiş ve bu 
konuda geç de olsa istediği kararı 

elde etmişti. Bu karar 
üzerine konuyu 
Yargıtay'a taşıyan 
sendikamız, yapı-
lan üyeliklerin ip-
talinin hukuka ay-
kırı olduğunu ve 5 
bin 100 üye farkı ile 
yetkili sendikanın 
Sağlık-Sen olduğu-
nu tüm gerekçeleri 

ve belgeleri ile bir kez daha ortaya 
koymuştu.

Yargıtay, yaptığı incelemeler 
sonucunda Kamu-Sen'e bağlı sen-
dikanın başlattığı yetki tartışması-
na son noktayı koydu. Buna göre 
2009 yılında Resmi Gazete'de de 
yayımlanan ve sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanlarının o yıl için yetkili 
sendikasının Memur-Sen'e bağlı 
Sağlık-Sen olduğu bir kez daha tes-
cillendi. Kamu-Sen'e bağlı sendi-
kanın ise ikinci sırada yer aldığına 
hükmedildi. Yargıtay kararına göre 
2009 yılı için Sağlık Bakanlığı'nda 
Sağlık-Sen'in üye sayısı 87 bin 987 
olurken diğer sendikanın üye sayısı 
ise 82 bin 869 olarak kesinleşti.

 
420 bin kamu çalışanının gö-

rev yaptığı sağlık ve sosyal hizmet 
kolunda 2010 yılında 10 bin, 2011 

yılında 42 bin farkla genel yetkili 
olan sendikamızın 2012 yılı üye sa-
yısı tespitleri sonucunda söz konusu 
sendika ile arasında 100 bine yakın 
üye sayısı üstünlüğünün olacağını 
bekliyoruz.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışan-
larının genel yetkili sendikası olan 
Sağlık-Sen, üyelerinden aldığı güçle 
hizmet sendikacılığı alanında orta-
ya koyduğu vizyonunu her geçen 
gün daha da geliştirecektir. Bu saye-
de hizmet kolumuzdaki çalışanları-
mızın sorunları için bilimsel temelli 
çözüm önerilerimizi kamuoyu ile 
paylaşmaya, sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarını temsil ettiğimiz resmi 
platformlarda sesimizi en güçlü şe-
kilde çıkartmaya, haklarımız için et-
kin şekilde mücadele etmeye ve elde 
ettiğimiz kazanımlarımızı sizlerle 
paylaşmaya devam edeceğiz.

Yargıtay Kararı: 

2009 Yılında Yetkili Sendika Sağlık-Sen’dir!

Egitim Odaklı Sağlık Sistemi, 
Bilinçli Personel  

Personel ve hasta memnuniyeti açısından her 
türlü detayın düşünüldüğü Çankırı Devlet Has-
tanesi, modern ve son teknoloji tıbbi cihazlarıy-
la kaliteli hizmet verme noktasında önemli bir 
aşama kaydetmiş durumda.

Halkla ilişkiler konusunda deneyimli perso-
neli, kişilerarası iletişime önem veren ve hizmeti 
ön planda tutan anlayışıyla Çankırı Devlet Has-
tanesi personel sayısıyla da diğer sağlık kurum-

ları ile kıyaslandığında bir adım önde bulun-
maktadır. Hastane personeli arasındaki birlik ve 
beraberliği geliştirmek amacıyla piknik, konser 
ile mesleki anlamda personelin gelişimini sağ-
layacak eğitim konferanslarının düzenlendiği 
hastanede engelli vatandaşlar için poliklinikler 
kapısından başlayıp görme engelli yolu ile de-
vam eden ve kendilerine yardımcı olacak perso-
nellerin görevli olduğu bir yönlendirme sistemi 
mevcut.
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Gündoğdu: Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma İçin Buradayız 

Mitingde konuşan Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ahmet Gündoğdu, 1 Mayıs'ta birlik, barış, 
kardeşlik, mücadele ve dayanışma için Tando-
ğan Meydanı'na geldiklerini söyleyerek, bura-
dan Anadolu'nun dört bir yanında 1 Mayıs'ı 
kutlayan emekçileri selamladı. Dün itibariyle 
başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde ma-
saya güçlü bir şekilde oturmak için alanlara 
çıktıklarını söyleyen Gündoğdu, toplu sözleş-
me masasının 1 Mayıs'a denk gelmesinin ise 
çok önemli olduğunu ifade etti. Bugün çalışan 
memurların emekli olmamak için direndiklerini 
söyleyen Gündoğdu, "Birileri ömrünü bu ülkeye 
vakfetmiş çalışanlarımızın emekli olunca maaş-
larının yarı yarıya düşmesini izah etsin. Emek-
lilerimize ekonomik sefaletten ve başkalarının 
eline bakmaktan kurtarmak için Memur-Sen 
olarak tüm ödemelerin emeklilik aylığının he-
saplanmasında dikkate alınmasını, yani taban 
aylığa yansıtılmasını istiyor" diye konuştu. Gün-
doğdu, ayrıca başörtülü kadınların başörtülü 
olarak seçilme ve kamuda görev yapma hakkına 
kavuşmasını beklediklerini, toplu sözleşmenin 
olmazsa olması grev hakkı ile memura siyaset 
hakkı istediklerini ifade etti. Gündoğdu, vesa-
yeti, vesayetçi zihniyeti, vesayetin tetikçilerini, 
vesayetin bütün sorumlularını tarihin çöp sepe-
tine götürecek demokratik, özgürlükçü, sivil ve 
millete ait yeni bir anayasa talebini tekrarladı. 

Adaletsizlikleri Haykırmak İçin Burdayız 

Adaletsizlikleri haykırmak, saygın bir iş, in-
san onuruna yaraşır bir hayat için Tandoğan'da 
olduklarını ifade eden Gündoğdu, "Doktorlara, 
öğretmenlere ve kadınlara yönelik şiddete hayır 

demek için buradayız. Daha demokratik, daha 
adil bir Türkiye talebini haykırmak için bir-
likteyiz. İlk toplu sözleşme masasında memur 
ve memur emeklilerinin ekonomik, sosyal ve 
özlük haklarını iyileştirmek için Tandoğan'da-
yız. Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hak-
kını haykırmak için alanlardayız. 4/B ve 4/C 
başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin kadroya 
alınması için yüz binler buradayız. Engellile-
rin sosyal yaşama eşit bireyler olarak katılımını 
sağlamak için buradayız. 28 Şubat ve 12 Eylül 
başta olmak üzere tüm anti demokratik süreç-
lerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için 
buradayız. Biz, özgürlükçü, katılımcı, sivil ve 
demokratik bir anayasa için, inanç ve düşünce 
özgürlüğümüze sahip çıkmak için buradayız" 
şeklinde konuştu. 

Tandoğan Meydanı'nın İsmi Özgürlük 
veya Demokrasi Meydanı Olarak 
Değiştirilsin

Kadına yönelik yasakların her alanda sür-
düğünü belirten Gündoğdu, başörtüsü yasağı-
nın tüm alanlardan kaldırılmasını istedi ve "Bu 
onur; iktidarıyla muhalefetiyle bu Meclis'in ol-
sun" dedi. Darbe girişimlerini durdurmak için 
ortak akıl mitinglerini yaptıklarını hatırlatan 
Gündoğdu, bugün ise darbecilerin hesap ver-
mesi için Tandoğan'da olduklarını kaydetti. 1 
Mayıs'ta Tandoğan Meydanı'nda, 18 yıl boyun-
ca vali ve belediye başkanı olarak Ankara'yı yö-
neten despot Nevzat Tandoğan'ın ismini buraya 
verenlere inat, "Herkese, Her Kesime Özgür-
lük!" demek için burada olduklarını dile getiren 
Gündoğdu, Melih Gökçek'e çağrıda bulunarak 
Tandoğan Meydanı'nın isminin “Özgürlük 
veya Demokrasi Meydanı” olarak değiştirmesi-
ni önerdi. 

Memur-Sen Mitingi, Memur-Sen ve Hak-İş kortej-
lerinin Tandoğan Meydanı'na gelmesiyle başladı. 
Folklor, halk oyunları ve halayların çekildiği kutla-
malara, 1 Mayıs Bildirisi'nin okunmasıyla devam 
edildi. Daha sonra, konuşmalara geçildi. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmalarından sonra, 
sanatçı Mustafa Ceceli, katılımcılara konser verdi. 

Kutlamalara ilişkin habercilerin sorularını cevap-
landıran Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen 
Genel Teşkilat Sekreteri Metin Memiş,  Türkiye’nin 
iki büyük ve güçlü sivil toplum kuruluşu, memur 
ve işçi konfederasyonları olan Memur-Sen ve Hak-
İş’in ortaklaşa düzenlediği 1 Mayıs kutlamalarında, 
Memur-Sen olarak bir kez daha özlenen birlik ve be-
raberlik tablosunun sergilenmesine öncülük etme-
lerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

Memur-Sen ve Hak-İş tarafından düzenlenen ortak 1 Mayıs kutlaması, Ankara Tandoğan Meydanı'nda, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de katılımıyla yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı 
mitingde, katılımcıların coşkusu dikkat çekerken, işçi ve memurların talepleri hep bir ağızdan haykırıldı. 

Coşkusu, Tandoğan'a Taşındı
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Konuşmaların ardından Tandoğan'daki Memur-Sen ve Hak-İş'in 
1 Mayıs kutlama programı, sevilen sanatçı Mustafa Ceceli'nin konseriyle son buldu. 

“Dava ve Gönül Adamı Olabilmek”

Değerli dostlar;
Öyle ki, insan ömrüne sığmayacak ancak ardında 

devasa eserler ve iz bırakan insanlar vardır… 
Düşünün ki, ölü gibi görünen bir kayanın arasın-

dan bir de bakmışsınız bir filiz sürgün veriyor ve için-
de bulunduğu çetin koşulları adeta yok sayıyor. Suyu 
olmayan koca bir kaya üzerinde yağmura, doluya, 
rüzgâra yenik düşerim, demeden adeta meydan oku-
yarak çiçek açıyor. 

Aslında bizlere şu mesajı veriyor bu filiz; “Bana 
ol denildi, oldum. Nasıl bir atmosfer, nasıl bir durum 
içinde olursa olsun ben bana verilen misyonu yerine 
getirdim…” 

İşte insanlığın ‘derdiyle dertlenmeyi dert edinen’, 
bütün bir insan hayatının bağıtlandığı kilit cümle bu-
dur!..

Hani diyor ya, o büyük gönül ve dava adamı; 
“Daha kaç yıl bekleyeyim senin kapında 
Ayağımda zincir, boynumda kement 
Beni de piştiğin hicran kabında 
O kadar kaynat ki, buhara benzet.” 

Değerli dostlar;
Dava ve gönül adamları, mutlaka dava edindikleri 

yol üzerinde karşılaşacakları tüm zorlukları göğüsle-
yerek katlanmalı ve hedefe ulaşmanın, her çilenin ar-
dından biraz daha kolaylaştığı gerçeğiyle sabrına sabır 
eklemelidir. Unutulmamalı ki, “Hiç bir zafere, çiçekli 
yollardan gidilmez.” 

Hangi hal ve şerait içinde olursa olsun ve hangi 
konum içinde olursa olsun, varlığını İnsan hak ve öz-
gürlüklerine, insanlığın birliği ve dirliğine, kardeşlik 
ve huzuruna adamış, direnmeyi ve kazanmayı düşün-
cesinin merkezi yapmış,  mümtaz şahsiyetlerin hayat 
ajandalarında, anlaşılamamak, taşlanmak, dışlanmak, 
iftiraya uğramak, inandıkları uğruna acı çekmek var, 
ancak asla ve asla ümitsizlik türküleri, mağlubiyet ağıt-
ları yoktur.

Onların tek arzusu, tek hedef ve istekleri; diren-
mek, azmetmek ve ilerlemektir. Hezimete uğradıkla-
rında bile yeniden başlayarak, yorulmadan, yılmadan 
kaldıkları yerden onurla taşıdıkları bayrağı kalenin 
burçlarına dikmek için var güçleriyle çalışırlar.

Bir dava ve gönül adamı, inandığı davasını, defa-
larca anlatmış fakat başarılı olamamış dahi olsa, tekrar 
tekrar anlatmayı görev edinmeli ve tekrar tekrar usan-
madan, bıkmadan anlatmalarının karşılığında bir gün 
mutlaka girilmez gibi görünen o gönüllere gireceğini 
bilmelidir. 

Her hal içinde, ufku yakalamak için yürüyen, gö-
nül ve teşkilat adamı; ‘tekrarın’ her defasında yeniden 
başlanan hareket noktası olduğunu zihninden çıkar-
mamalıdır. Kuşkusuz, en önemli olan ise, medeniye-
tin kendi ellerinde parlayacağını, insanlığın, hayatları 
boyunca verdikleri mücadelelerinden ilham alacağını 
unutmamalıdır.

Sonuç olarak, kendini insanlığa ‘adamışların’ ya-
şadıkları süre içerisinde, insanlığa armağan ettikleri 
eserlere bir bakın, insanın ömrünün yıllarla değil, 
yaptığı işler ve arkasında bıraktığı eserlerle ölçüldü-
ğünü görürsünüz.

Kısacası, insanlığın önündeki o yıldızlar; doğru-
luk hazinesinin bekçileri, fikir ve düşünce dünyasının 
kilometre taşları, sevgi ve muhabbetin ise çağlayarak 
akan membaıdır.

Yazımızı, Hz. Mevlana’nın iki özlü sözüyle ta-
mamlayalım isterseniz;

“Yoldaki bir tepecik seni bunaltmış, 
oysa önünde yüzlerce dağ var.”

“Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, 
içinde inci vardır.”
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Murat ÖZDEMİR
Genel Teşkilat Sekreteri

Memiş: Memur-Sen 
Olarak Özlenen Tablonun 
Sergilenmesine Öncülük 
Etmenin Mutluluğunu 
Yaşıyoruz

Kutlamalara ilişkin haberci-
lerin sorularını cevaplandıran 
Sağlık-Sen Genel Başkanı ve 
Memur-Sen Genel Teşkilat Sek-
reteri Metin Memiş,  Türkiye’nin 
iki büyük ve güçlü sivil toplum 
kuruluşu, memur ve işçi konfe-
derasyonları olan Memur-Sen ve 
Hak-İş’in ortaklaşa düzenlediği 1 

Mayıs kutlamalarında, Memur-Sen olarak bir kez daha öz-
lenen tablonun sergilenmesine öncülük etmelerinin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını söyledi.

Memiş, emeği kazanılmış haklarına yönelik saldırılara, 
işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlara, yoksulluğa, kuralsız, 
adaletsiz,  güvencesiz, esnek çalışma koşullarına, taşeron-
laşmaya, sendikal hak ihlallerine, İnanç, düşünce ve ifade 
özgürlüğüne yönelik girişimlere, ezilen mazlum halkların 
sesine ses vermek için,  emek, barış, özgürlük ve demokrasi 
için omuz omuza, el ele, yürek yüreğe Tandoğan meyda-
nında Sağlık-Sen olarak yerlerini aldıklarını kaydeden Me-
miş,  “Onurlu bir yaşam için alınterini yücelten tüm dünya 
işçilerinin, kamu çalışanlarının ve tüm emekçi kardeşleri-
mizin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü 
kutluyorum” dedi. 

Yoğun Katılımla Gerçekleştirilen Kutlamalara, 
Siyasiler de İlgi Gösterdi

Tandoğan'daki mitinge, Bakan Çelik'in yanı sıra, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, 
AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti Kayseri Milletvekili Salih 
Kapusuz, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare 
Amiri Salim Uslu, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM 

Aile Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, AK Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Sağlık Bakanlığı Ba-
kan Yardımcısı Agah Kafkas, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili 
Yahya Akman, AK Parti Şırnak Milletvekili Emin Dindar, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Has Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Erdinç Yazıcı da 1 Mayıs kutlama-
larına katıldı.

Memur-Sen ve Hak-İş tarafından düzenlenen ortak 1 Mayıs kutlaması, Ankara Tandoğan Meydanı'nda, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de katılımıyla yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı 
mitingde, katılımcıların coşkusu dikkat çekerken, işçi ve memurların talepleri hep bir ağızdan haykırıldı. 

Coşkusu, Tandoğan'a Taşındı
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Toplu Sözleş(e)me(yenler)
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Mustafa ÖRNEK
Genel Mali Sekreter

Türkiye’de her alanda olduğu gibi sivil toplum alanında 
da önemli ve hızlı değişimlere tanık olmaktayız. Dün sendi-
kalar daha çok ideolojik kavramlarla birlikte anılırken, bugün 
topluma yön veren bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerle 
yeni bir imaj kazanma çabasına girmişlerdir. Bu vizyonun ön-
cülüğünü Sağlık-Sen ve Memur-Sen başarıyla yürütmektedir.  

Memur-Sen’in lider sivil toplum örgütü olarak 2010 yılı 
toplu görüşmelerinde Toplu Sözleşmesiz bir daha masaya 
oturmam şeklindeki güçlü çıkışı karşılık bulmuş ve 12 Eylül 
Anayasa değişikliği referandum paketine Toplu Sözleşme da-
hil edilmişti. Bu referandum paketine bu haliyle hem askeri 
vesayetin, hem de bürokratik vesayetin kalkacak olması bek-
lentisiyle güçlü bir şekilde destek olan Memur-Sen referandum 
sonucunda beklediği sonucu aldı.

Referandumdan yaklaşık 1.5 yıl sonra da sabırla beklenen 
Toplu Sözleşme yasası çıktı ve hızlı bir şekilde ikincil mevzuat 
tamamlanarak masa kuruldu. Bürokratik oligarşinin kamu 
çalışanlarının hak ve taleplerine karşı olan duyarsızlığının üs-
tesinden gelinerek, çalışanların kangren olmuş sorunları ma-
saya yatırılacak ve üretimden gelen gücün ödülü olarak mali 
ve sosyal haklarımız masada savunulacaktı. 

Bundan önceki yıllarda hiçbir bağlayıcılığı olmayan toplu 
görüşmelerin yerine, bu yıl imzalanan metnin yasa hükmünde 
olduğu toplu sözleşme masasına oturmak hem üyelerimiz hem 
de bizler için çok anlamlı ve önemliydi. Sahadan aldığımız 
neredeyse tüm talepleri masaya taşıdık. Buraya kadar her şey 
normal gibi gözüküyor.

Lakin bürokratik oligarşiden kurtulduk dediğimiz anda, 
iktidar erki mensubu, ama masanın dışında olan,  siyasi ira-
denin bakan düzeyindeki iki temsilcisinin aslında örtüşürken, 
çelişen, çelişirken örtüşen beyanlarına muhatap olduk. Bir 
bakanımız sabah haberlerinde artırdığımız 1 puanın bedeli 1 
milyar TL olur. Bunu karşılarsak sıkıntıya girer Yunanistan’a 
döneriz derken, diğer bakanımız öğleden sonra çıkıp artırdı-
ğımız her puanın karşılığını vatandaşa vergi  olarak yansıtırız 
demiş ve halkla memuru karşı karşıya getirmiştir. 

Çatısı altından bulunmaktan onur duyduğumuz Konfe-
derasyonumuzun ve Sağlık-Sen’imizin hedef leri doğrultusun-
da toplu görüşmelerde olduğu gibi elbette, toplu sözleşmelerde 
de geri adım atılmadı. Hatta daha fazlası için masada müca-
dele edildi, ısrarcı olundu. 

Ülke gerçeklerini ve genelde kamu çalışanlarının, özelde, 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanları hizmet kolu bağlamında ise, 
aylardır üzerinde çalışılan ve sonuçlandırılan reel-istatistikî 
veriler, araştırma, anket ve raporlar ışığında hizmet kolumu-
zun sorun ve taleplerini masaya taşırken, sürekli olarak Yuna-
nistan örneğiyle vurulmaya çalışılmak akla ziyan bir yaklaşım 
olarak ilk toplu sözleşme görüşmelerindeki tarihi yerini aldı.

Yunanistan evet ama, ya örnek aldığımız Avrupa ülke-
leri…

Yunanistan evet ama, ya bu ülkenin kalkınma ve gelişme-
sindeki kamu çalışanları faktörü…

Yunanistan evet ama, ya bu ülkenin demokratikleşme ve 
özgürleşmesinde rol alan kamu çalışanları…

Sorularına, toplu sözleşmenin esasına gelinmesi amacıyla 
cevap arandı…

Memur-Sen ve yetkili sendika Sağlık-Sen başta olmak 
üzere diğer Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikalar olarak bizler, 
“ …/bir kişiye dokuz/dokuz kişiye bir pul/ Kurt yapmaz bu 
hesabı kuzulara şah olsa…./”  dizelerinin usta Şairi’nin dediği 
gibi, ‘Bu hesap yanlıştır,düzeltilmelidir!’ diyerek, ısrar edilen 
yanlıştan dönülmesi için son dakikaya kadar direndik.

Sendikamızın bu süreçte, Kamu İşveren Kurulu’nun top-
lu sözleşme konusundaki algı eksikliğine dair sürekli olarak 
dile getirdiği, ‘Kamu İşveren Kurulu, kamu çalışanları ile 
yaptığı toplu sözleşme kültürüne alışmalıdır!’ cümlesi belki de 
bu kısa analizin can alıcı vurgusunu oluşturuyor diyebiliriz. 

Biz bu süreçleri yaşarken masadaki bizim dışımızdaki 
sendika temsilcileri neler yaptı. Bu sendikaların kamuoyuna 
yaptığı açıklamaların bir analizini yapalım. Yapılan açıkla-
maların yaklaşık %60’ ı Memur-Sen’i hedef alırken %40’ının 
hedefi gerçek muattap olan Kamu işveren tarafı olmuştur. 
Mecliste de durum  çok farklı olmadı. Ana muhalefet partisi, 
BDP dahil tüm muhalefet partileri sözde memura sahip çıkma 
amacıyla yaptıkları açıklamalarda yine Memur-Sen’i hedef 
almışlardır.

Dileriz ve umarız önümüzdeki dönem toplu sözleşmele-
rinde ‘yanlış hesaba eyvallah etmeyen’ Memur-Sen Konfede-
rasyonu, yetkili sendika Sağlık-Sen ve diğer bağlı sendikaların 
muhatabı olarak Kamu İşveren Kurulu ve Kamu Hakem He-
yeti toplu sözleşme kültürüne alışacaktır. Alışmalıdır.

Tüm bu şartlar dahilinde Memur-Sen ve Sağlık-Sen ge-
rek masada gerekse sahada gereken tüm adımları atmış ve 
güçlü duruşu ile masayı ve alanları doldurmuştur. Kimi ta-
raf larca % 4 + 4 ‘ e sıkıştırılmak istenen bu süreç sonucunda 
genelde 63, hizmet kolumuzda 13 kazanıma imza atarak bu 
olumsuz ortama rağmen başarılı bir süreç yönetilmiştir. Mü-
cadelemizin artarak devam edeceğini ifade ederek, kazanım-
larımızın tüm Memur-Sen ve Sağlık-Sen camiamıza hayırlı 
olmasını diliyorum.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Genel Basın ve İletişim Sekrete-
ri Fatih Kocur ve Ankara 4 No'lu Şube 
Başkanı İbrahim Şahin ile birlikte, 18-
24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle 
Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 

yaşlıları ziyaret ederek, 
onlarla sohbet etti.

Sıcak bir ortamda 
gerçekleştirilen ziyaret-
te, huzurevi sakinleri 
için hazırlanan hedi-
yeleri veren Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin 
Memiş, huzurevinde 
kalan yaşlıların her türlü 
ihtiyacının karşılandığı-
nı gördüklerini belirte-
rek sağlanan bu imkan-

lardan dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Zaman içinde toplumsal değişim ve 
dinamiklerinde etkisiyle ailevi bağların 
gün geçtikçe azaldığını kaydeden Metin 
Memiş, bugün çocukları, torunları tara-

fından yalnız bırakılan yaşlıların devlet 
tarafından koruma altına alınması ve 
bakımlarının karşılanmasının sosyal dev-
let ilkesinin bir gereği olduğunu belirtti. 
Genç nesillerin gelecekte kendilerinin 
de bu yaşlara geleceklerini unutmaması 
gerektiğini ifade eden Memiş, yaşlılara 
gereken saygı ve ilginin gösterilmesi ge-
rektiğine dikkat çekti.

Seyranbağları Huzurevi’ni 
Ziyaret Ettik

Acil Tıp Teknisyenleri Der-
neği Genel Başkanı Yaşar Gök-
bayrak, yönetim kurulu üyeleri 
Ekrem Özdemir, Osman Nuri 
Kundakçı ve Elif  Imrak, Genel 
Başkanımız Metin Memiş'i zi-
yaret etti.

 Acil Tıp Teknisyenleri 
Derneği Genel Başkanı Yaşar 
Gökbayrak, görevleri itibariy-
le çeşitli risklerle karşı karşıya 
kalan 112 çalışanlarının toplu 
sözleşme süreci sonunda özellik-
li (riskli) birim kapsamına alın-
malarının kendilerini memnun 
ettiğini belirterek, toplu sözleş-
me masasında masasında konu 
ile ilgili verdiği mücadeleden 
dolayı Genel Başkanımız Metin 
Memiş'e teşekkür etti.

 
Sağlık-Sen'in çabaları sonu-

cu 112 çalışanlarının özellikli 
(riskli) birim statüsüne alındığı-

nı kaydeden Genel Başkanımız 
Metin Memiş, Resmi Gazete'de 
yayımlanan karara göre asli gö-
revi yanında sürekli olarak am-
bulans şoförlüğü yapan acil tıp 
teknisyenleri, acil tıp teknikerle-
ri ve toplum sağlığı teknisyenle-
rinin döner sermaye ek ödeme 
performans puanlarına 10 puan 
daha ilave edildiğini ve bunun 
önümüzdeki aydan ititbaren uy-
gulanmaya başlanacağını söyle-
di. Memiş ayrıca söz konusu ka-
rar ile 112 çalışanlarının döner 
sermaye katsayılarının 150'den 
200'e çıkarıldığını belirtti.

Sağlık hizmetlerinde çok bü-
yük emeği ve katkısı olan 112'le-
rin bu sorununun çözülmesinin 
kendilerini mutlu ettiğini belir-
ten Genel Başkanımız Metin 
Memiş, kararın tüm 112 çalı-
şanlarına hayırlı olmasını diledi.

ATT Derneğinden 
Sendikamıza 
Teşekkür Ziyareti

Sendikamız tarafın-
dan Aksaray İdare Mahke-
mesi'nde açılan davada mah-

keme, Sağlık Müdürlüğü'nde 
4/C'li olarak görev yapan üyemiz 

Berna Yaşa'nın döner sermaye ek gelirlerinden yararlan-
dırılmasına karar verdi. Üyemiz lehine alınan bu karar 
4/C'liler ile ilgili aynı konuda ikinci hukuk zaferi anlamı-
na geliyor.

 
 Aksaray İdare Mahkemesinin kararında, 4/C'li söz-

leşmeli personelin de memur statüsünde olduğu belirti-
lerek memurlara tanınan aynı özlük haklarından yarar-
landırılması gerektiği vurgulandı. Kararda ayrıca, döner 
sermaye yönetmeliğine atıfta bulunularak, 4/C statüsün-
de çalışanlarında döner sermayenin işleyişine fiilen katkı 
sağladığı, bu nedenle döner sermaye ek ödemesinden ya-
rarlandırılması hükmüne varıldığı belirtildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, daha önce 
Gaziantep İdare Mahkemesi'nin de bu şekilde bir karar 
verdiğini hatırlatarak, Aksaray İdare Mahkemesi'nin ver-
diği kararla, 4/C'lilerin bir kez daha döner sermaye ek 
ödemelerinden faydalandırılması gerekliliğinin hukuki 
anlamda tescillendiği belirtti. Çalışanların emeği ile olu-
şan döner sermaye ödemelerinden buna katkı sağlayan 
herkesin faydalanması gerektiğini belirten Memiş, Sağlık 
Bakanlığı'nın konu ile ilgili bir düzenleme yapması ve 
4/C'lilerin de döner sermaye almalarının yolunu açması 
gerektiğini kaydetti.

4/C
Sendikamızdan 

4/C’liler İçin 
Hukuk Zaferi
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Sağlık-Sen'in yetkili sendika olarak 
toplu sözleşme masasında ve Sağlık Ba-
kanlığı Kurum İdari Kurul Toplantıların-
da gündeme getirdiği sağlık çalışanlarının 
ek ödemelerinin maaşla birlikte ödenmesi 
talebi gerçekleşti.

  Sağlık-Sen'in girişimleri sonucunda 
Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve 
kuruluşlarında görevli personele döner 
sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılma-
sına dair yönetmelikte değişiklik yapılarak 
Resmi Gazete'de yayınlandı. Yapılan de-
ğişikliğe göre daha önce maaştan yaklaşık 
20 gün sonra döner sermayelerini alan 
sağlık çalışanları bundan sonra ek öde-
melerini her ayın 15'inde maaşla birlikte 
alabilecek.

  
Konu ile ilgili görüşlerini aktaran 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
önemli bir haksızlığın daha Sağlık-Sen'in 
girişimleri sonucu giderildiğini söyledi. 
Bugüne kadar her platformda ek öde-
melerin maaşla birlikte ödenmesi gerek-
tiğine vurgu yaptıklarını ve konuyu ilgili 
makamlara taşıdıklarını belirten Memiş, 

sağlık çalışanlarının bu düzenlemeyi bü-
yük bir memnuniyetle karşılayacaklarını 
söyledi.

 
Memiş, "Hekimlerimiz tam gün yasa-

sında yapılan düzenleme ile maaş dışında 
döner sermayelerinin bir kısmını da ga-
ranti gelir olarak almaktaydı. Asıl sorun 
hekim dışı personelin diğer kurumlardaki 
memurlar gibi ek ödemelerini maaş ile bir-
likte almayıp döner sermaye ödemelerini 
beklemeye mecbur edilmeleri idi. Şimdi 
ise hekim dışı çalışanlarımızın döner ser-
mayeleri ek ödemeden az olamayacağı 
gibi bu meblağ da her ay maaş ile birlikte 
düzenli şekilde her ayın 15'inde ödenecek-
tir. Bu ödeme aynı aya ilişkin yaklaşık 20 
gün sonra alınan döner sermayeden mah-
sup edilecek" dedi. Yönetmelik ile yapılan 
düzenlemenin doğru ama yeterli olma-

dığının atını çizen Memiş, "Bilindiği gibi 
Sağlık-Sen'in yetkili sendika olarak katıl-
dığı toplu sözleşme görüşmeleri devam 
ediyor. Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakan-
lığı ve Hazine Müsteşarlığı yetkilileri de 
bizzat bu hizmet kolu görüşmelerimizin 
muhatabı olarak bizlerin taleplerini ger-
çekleştirmek için masada hazır bulunuyor. 
Onlarla yapılan değerlendirme sonucun-
da bu yönetmeliğin yönetmelik olarak kal-
mayıp döner sermayenin diğer mağduri-
yetlerinin de giderileceği yasal güvenceler 
ile toplu sözleşme masasında kayıt altına 
alınacağının bilinmesini isterim" dedi.

 
Düzenleme ile yaklaşık 400 bin sağlık 

çalışanının maaşlarına, unvanlarına göre 
değişen ek ödemeleri de eklenecek.

 400 Bin Sağlık Çalışanına Ek Ödeme Müjdesi

Sendikacılığı klasik çizgisinden çıkar-
tarak insanı ve bilimi esas alan bir anla-
yışla yola devam ettiklerini belirten Genel 
Başkan Memiş, bugüne kadar bu yönde 
pek çok çalışma yaptıklarını belirtti. Yeni 
teknolojiler ve değişimler ile birlikte çalı-
şanların da kendilerini geliştirme yolları 
aradığını kaydeden Memiş bu amaçla 
sağlık çalışanlarının eğitimlerine yönelik 
çalışmaların sürdürüldüğünü ve yine tüm 
Türkiye’de çalışanların yüksek lisans eği-
timlerinin devam ettiğini ifade etti. 

Bu eğitimlerle sağlık alanında başarı-
lı yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemekle 
birlikte personelinin memnuniyetine de 
önem veren bir anlayışı yaratmayı istedik-
lerini belirten Memiş sağlık çalışanlarına 
yönelik yaptıkları bir ankette çalışanlara 
yöneltilen “Hangisi olsa daha mutlu olur-
dunuz” sorusuna katılımcıların %23’ü 
“Adil Yöneticiler olsaydı” derken %18’lik 
bir kesim de “Değer ve saygınlık görsey-
dim” cevabını verdiğini söyledi. 

Yaptıkları araştırma ve anketlerde ça-
lışanların hoşgörülü, eleştiriye açık, adil, 

çalışkan ve çalışanlarına vakit ayıran yö-
neticiler istediğini kaydeden Memiş çalı-
şanların motivasyonlarını ve huzurlu bir 
ortamda çalışmaları için hem bakanlık 
bürokratlarının hem de sağlık yöneticileri-
nin gerekli çalışmaları yapması gerektiğini 
ifade etti. Memiş sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Kamu Hastane Birlikleri’nde, ça-
lışanlar ve yöneticiler arasında yeni ayrım 
alanları oluşturmuştur. Çalışanları motive 
edecek ve geçmişten gelen eşitsizlikleri gi-
derecek ve gelir adaletini tesis edecek bir 
irade ortaya konulmalıdır. 
Emeği değer olarak gören 
bir anlayış içerisinde olun-
malıdır. Bu nedenle politi-
ka belirleyicilerin mutlak 
başarı ve memnuniyet için 
çalışanların öneri ve talep-
lerine kulak vermesi gere-
kir.”

Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş’in 
sunumunu gerçekleş-
tirdiği ve oturum baş-
kanlığını Gazi Üniver-

sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilaver 
Tengilimoğlu’nun yaptığı “Sağlık Ku-
rumları Yönetiminde Profesyonelleşme” 
oturumunda Acil Sağlık Hizmetleri Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. Ali Coşkun, Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Baş-
kanı Dr. Hasan Güler, Isparta Süleyman 
Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ramazan Erdem ve Sağlık Yönetim 
Hizmetleri Genel Müdür Uzm. Dr. Gü-
ven Bektemur da birer sunum gerçekleş-
tirdi.

Memiş: “Başarıya Ulaşmak İçin 
Eğitime Önem Verilmeli” 

Sağlık Yönetimi Birliği (SAY-BİR) tarafından Ankara Rixos Otel’de “Türkiye’de Sağlık 
Yönetimi ve Kamu Hastane Birlikleri Sempozyumu” düzenlendi. Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş sempozyumda “Sağlık Yönetimi Eğitimine Sendikal Katkı” 
başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.

Programın 
ardından 
SAY-BİR 

Genel Başkanı 
Endam Aksu 

tarafından 
Genel 

Başkanımız 
Metin Memiş’e 

teşekkür 
plaketi takdim 

edildi.

Sağlık hizmet kolunda yöneticilerin başarı veya 
başarısızlığının çalışan verimliliği ve hizmet 
sunumunun başarısında önemli pay sahibi 
olduğunu belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, özellikle yönetici seçimlerinde 
eğitimli ve bilgili çalışanların dikkate alınması 
gerektiğini söyledi.

Sendikamız, Bartın'da sözleşmeli aile sağlı-
ğı elemanı olarak çalışan üyesinin aile yardımı 
ödeneğinden yararlanmak amacıyla Bartın İl 
Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığı başvurunun red-
dine ilişkin işlemin iptali için Zonguldak İdare 
Mahkemesi'nde dava açtı. İdare Mahkemesi ver-
diği kararda sözleşmeli aile sağlığı elemanlarının 
da diğer devlet memurları ve sözleşmeli personel 
gibi aile yardımı ödeneğinden yararlandırılma-
sına hükmetti. Söz konusu karar aile hekimliği 
çalışanlarının aile ödeneğinden yararlandırılması 
konusunda bir ilk niteliği taşıyor.

 
 Sendikamız tarafından açılan davada 

Anayasa'da yer alan sosyal devlet ve eşitlik ilke-
sine vurgu yapılarak aile sağlığı elemanlarının 
tabi olduğu yönetmelikte aile yardımı ödeneğin-
den yararlanamayacağına ilişkin bir hüküm bu-
lunmadığı belirtildi. İdare Mahkemesinin karar 
metninde 375 sayılı KHK'ya Torba Yasa ile ekle-
nen maddeye vurgu yapılarak "Kamu kurum ve 
kuruluşları ve döner sermaye işletmelerinde söz-
leşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan 
aile yardımı ödeneğinden yararlanamayanlara, 
devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği 
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın 
aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir" hükmü-
nün düzenlendiği belirtildi. Mahkeme bu mad-
deye göre sözleşmeli aile sağlığı elemanlarının da 
aile yardımından yararlandırılmasına hükmetti.

 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş yap-

tığı değerlendirmede "Aile hekimlerimizin ve 
aile sağlığı çalışanlarımızın mağduriyetlerini bir 
bir çözüyoruz. Şimdi sırada yıllık sözleşmeden 
alınan damga vergileri var. Bu rakam çok ciddi 
bir yekûn tutuyor. Talebimiz neticesinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan torba yasada 
özel bir düzenleme yer alacak. Bu vergilerin 22 
bin aile hekimi ve bir o kadar da aile sağlığı çalı-
şanının cebinde kalmasını sağlayacağız" şeklinde 
konuştu.

 
Zonguldak İdare Mahkemesi'nin verdiği ka-

rara göre sözleşmeli aile sağlığı elemanları ve aile 
hekimleri de aile yardımı ödeneğinden yararlana-
bilmek için söz konusu davayı emsal göstererek 
dava açabilecek.

 Aile Hekimliği 
Çalışanlarına Aile 

Yardımı Müjdesi
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Bilindiği gibi; Konfederas-
yonumuz Memur-Sen'in 2009 
toplu görüşmelerinde "Toplu 
sözleşme olmazsa bir daha masa-
ya oturmayız" çıkışı, hükümetin 
gündemine almak zorunda kal-
dığı toplu sözleşme sürecini tetik-
lemiş oldu. Memur-Sen'in yoğun 
çalışmaları sonucunda anayasa 

değişiklik paketine giren "toplu 
sözleşme hakkı" 12 Eylül 2010 
tarihinde yapılan referandum so-
nucunda anayasal güvence altına 
alındı. Nihayetinde ‘Kamu gö-
revlilerine toplu sözleşme hakkı 
tanıyan yasa' 4 Nisan 2012 tari-
hinde Resmi Gazete'de yayımla-
narak hayata geçirildi.

 Kamu görevlileri adına 
Memur-Sen'in heyet başkanlığın-
da gerçekleştirilen toplu sözleşme 
görüşmeleri, 30 Nisan 2012 tari-
hinde başlayıp 21 Mayıs 2012 
tarihinde sona erdi. Bizler de bu 
süreçte Sağlık-Sen olarak yakla-
şık 450 bin sağlık ve sosyal hiz-
met çalışanı adına oturduğumuz 
toplu sözleşme masasında talep-
lerimizi ortaya koyduk.

Hükümetin toplu söz-
leşme kültürüne uzak tav-
rına ve bürokrasinin adeta 
topu taca atma gayretlerine 
rağmen, sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanları adına 
masaya taşıdığımız talep-
lerimizi ısrarlı mücadele-
lerimiz sonucunda, birçok 
kazanımla sonuçlandır-
dık. Konfederasyonumuz 
Memur-Sen'in genel 
toplu sözleşme talepleri 
ile hizmet kolumuzdaki 
tüm taleplerimizin tat-
min edici şekilde karşı-
lık bulmaması üzerine 
süreç anlaşmazlıkla so-
nuçlandı. Genel toplu 
sözleşme görüşmelerini 

yürüten Konfederasyonumuz 
Memur-Sen ile sağlık ve sosyal 
hizmet kolunda toplu sözleşme 
görüşmelerini yürüten sendika-
mız Sağlık-Sen'in de aralarında 
bulunduğu 6 farklı hizmet kolun-
daki yetkili sendikamız, elde edi-
len toplam 50'nin üzerindeki ka-
zanımı yeterli bulmayarak Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu'na 
başvurmuştur.

Daha önce kamuoyu ile pay-
laştığımız tüm taleplerimiz de 
gerekçeleri ile birlikte Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu'nda 
tekrar görüşülmüştür. Görüş-
meler sırasında yapılan oylama-
larda taleplerimiz Memur-Sen 
temsilcileri Hacı Bayram Ton-
bul ve Hüseyin Rahmi Akyüz 
ile Memur-Sen tarafından tek-
lif  edilen akademisyen Doç. Dr. 
Aydın Başbuğ'un da aralarında 
bulunduğu üyelerin lehte oy 
kullanmaları ile sürmüştür. An-
cak birçok talep 6'ya 5 şeklinde 
Kamu Hakem Kurulu üyelerinin 
oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Sendikal Mücadelemiz 
Devam Ediyor

Önceki kazanımlara ek ola-
rak konfederasyonumuz Memur-
Sen ve bağlı 6 farklı sendikamı-
zın 20'ye yakın talebi de karşılık 
bulmuştur. Elbette gerek toplu 
sözleşme görüşmeleri sonucunda 
gerekse Kamu Hakem Kurulu 
kararları sonucunda elde edilen 
kazanımlar, 7 yıldır toplu gö-
rüşme masasına oturanların ka-
zanımlarıyla kıyaslanamayacak 
ölçüde lehimize sonuçlanmıştır. 
10 yıl önce başlayan toplu görüş-
meler süresince 7 yılda 7 gram 
kazanım elde edemeyen sendika-
ların kazanımları ile toplu sözleş-
me görüşmeleri neticesinde elde 

ettiğimiz kazanımları mukayese 
etmek bile kendimize haksızlık 
olur. Ayrıca mali ve sosyal hak 
olarak değerlendirilmeyen, di-
ğer Bakanlıklarla ortak çalışma 
ve kanun değişikliği gerektiren 
birçok talebimiz de önümüzde-
ki ay Kamu Personeli Danışma 
Kurulu'nda görüşülmek üzere 
tarafımızdan kayıt altına aldı-
rılmıştır.Sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının haklı talepleri, iki 
kez toplu görüşme masasına otu-
ran ve çok önemli kazanımlar 
elde eden Sağlık-Sen tarafından 
dillendirilmiştir. İlk kez oturdu-
ğumuz toplu sözleşme sürecini 
de sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanları adına yine birçok önemli 
kazanımla tamamladık. Ancak, 
çalışanların tüm sorunlarının 
çözüme kavuşturulması ve tüm 
taleplerimizin karşılık bulma-
sı adına sendikal mücadelemiz 
etkin şekilde kararlılıkla devam 
edecektir.

MEMUR-SEN OLARAK 

GENEL TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ

► Gerçekleşen enflasyon oranı, yapılan yüzdelik zammı 

aştığı takdirde aradaki fark her 6 ayda bir kamu görevlile-

rine ödenecek,

► 01.01.2012 -15.05.2012 dönemine isabet eden toplam 

fark maaş tutarına gecikme zammı ödenecek,

► Sözleşmeli personele memurlar gibi yemek yardımı ya-

pılacak,

► Emekli olan kamu görevlilerine 375 sayılı KHK uyarınca 

verilen tazminat tutarı 801 TL’den 901 TL’ye çıkarılacak,

► 4/C statüsünde çalışan personelin çalışma süresi 11 ay-

dan, 11 ay 28 güne çıkarıldı. Böylece, bu personel 12 ay 

üzerinden maaş alacak,

► 4/C statüsünde çalışan personele fazla mesai ücreti ve-

rilecek,

► Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar için 

de aile yardımı ödeneği verilecek,

► Seyyar görev tazminatı ödemesinde il sınırı esas alına-

cak,

► Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamı genişletilerek, 

mücavir alan sınırları dışında olan baraj, santral, maden sa-

hası, fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerde bulunan 

konutlardan kira alınmayacak,

► Genel, yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev 

alan personele 50 saati geçmemek üzere 5 kat tutarında 

fazla çalışma ücreti ödenecek.

TOPLU SÖZLEŞME VAR UZLAŞMA YOK

SENDİKAL MÜCADELEYE DEVAM



13  Haziran 2012 Gündem

Sağlık-Sen olarak toplu sözleşme 
sürecinde saha çalışmaları, basın açık-
lamaları ve kitlesel eylemleri ile ülkemi-
zin her köşesinde mücadelemize omuz 
veren tüm teşkilatımıza teşekkür ederiz.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 
kararı ile bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 4, 
ikinci altı ayı için yüzde 4 olmak üzere, 
memur maaşlarında 2012 yılında kü-
mülatif  yüzde 8,2 oranında artış sağla-
nacaktır. Bu oranın üzerine, enflasyonu 
aşması durumunda enflasyon zammı 
da eklenecektir. Kamu çalışanları, 2013 
yılında da Ocak ayında yüzde 3, Tem-
muz ayında yüzde 3 maaş zammı ala-
caktır.

Toplu Sözleşmeler sonucunda, 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 
kararları, 1 Haziran 2012 Tarihli ve 
28310 Sayılı Resmî Gazete'de yayımla-
narak yürürlüğe girdi.

HİZMET KOLU TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ► Yemek Yardımı; 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmeli personelde diğer memurlar gibi 
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden yaralanacaktır. Buna bağlı olarak sözleşmeli personel-
de yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında ücretsiz yemek yiyebilecekler. Bu düzen-
leme sözleşmeli personele aylık yaklaşık 80 TL katkı sağlıyor.  
► 112 Çalışanlarına İlave Performans Puanı; 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 
112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisye-
ni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde 
ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin  performans puanlarına 10 puan daha ilave edilecektir. 
Bu düzenlemenin personele aylık getirisi yaklaşık 50 TL dir. 
► Mesleki Üst Öğrenimi Tamamlayan Sözleşmeli Personelin Ücretleri Artırılması; 01/07/2012 tarihinden 
geçerli olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personel sağlık hizmetleri sı-
nıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirirse sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı 
pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir. Bu düzenleme 
ile örneğin lise mezunu iken 4 yıllık yükseköğrenim tamamlayan sözleşmeli personelin ücretinde net 180  
TL civarında artış sağlanacaktır. 
► Ek ödemeler maaşla birlikte verilecek; Sağlık Bakanlığının yanı sıra üniversite hastaneleri ile adli tıp 
kurumlarında döner sermayelerin ek ödeme kadar olan kısmı her ayın 15’inde verilecek.► 112 Acil Sağlık Hizmeti Personelinin Ek Ödeme Tavanının Artırılması; 01/07/2012 tarihinden geçerli ol-
mak üzere 209 sayılı kanuna göre daha önce ek ödeme tavanı %150 olan 112 acil sağlık hizmeti personeli 
için bu oran %200’e çıkarılmıştır.  Bu tavan artışı ile bir hemşirenin veya sağlık memurunun ortalama net 
ek ödemesi 250 TL civarında artacaktır.  
► Dini Bayramlarda Nöbet Ücretinin Artırılması;  Nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı öde-
nir. Örneğin normal günlerde  lise ve dengi Mesleki öğrenim görmüş hemşirenin saatlik nöbet ücreti 3,31 TL 
iken  %20 (0,68 TL) oranında arttırılarak dini bayram günlerinde 3,97 TL ye yükseltilmiştir. Normal günlerde 
saat başına 6,20 TL nöbet ücreti alan bir pratisyen hekim dini bayramlarda  7,44 TL nöbet ücreti alacaktır.
 
► Pratisyen Hekim ve Diş Hekimlerinin Garanti Ek Ödeme Miktarının Yükseltilmesi;  01/07/2012 tarihinden 
geçerli olmak üzere, Pratisyen hekim ve diş hekimlerinin ek ödemesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan 
ek ödeme net tutarından az olamaz. Buna göre örneğin  4. derece pratisyen tabiplerin garanti ek ödemesi 
400 TL civarında diş hekimlerinin garanti ek ödemesi 370 TL civarında artacaktır 
► Vekalet Eden Personelin Ek Ödeme Matrahının Artırılması;   15/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzer 
uygulama ile artık sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü veya hastane müdür yardımcı-
lığına vekalet edenlere yapılacak ek ödemeler vekalet edilen kadronun matrahı üzerinden hesaplanacaktır. 
Uygulama ile örneğin bir sağlık memurunun şube müdürlüğüne vekâlet etmesi durumunda ortalama net 
350 TL civarında İl Sağlık Müdür Yardımcılığına vekalet etmesi halinde 400 TL civarında ek ödemesi arta-
caktır.
  
►Vergi Yükünden Dolayı Yıllık Geliri Emsali Personelden Düşük Gerçekleşen Personele Fark Ödemesi 
Yapılması; Uygulama ile sağlık personeline bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak ödenen toplam 
meblağın; 375 sayılı KHK’dan yararlanan emsali personele bir mali yıl süresince mali hakların tutarı olarak 
ödenen toplam meblağdan az olması durumunda aradaki fark mali yılın sonunda döner sermaye bütçesin-
den ödenir. Bu durumda olan personelin yıllık 200-250 TL civarındaki mali kayıpları telafi edilmiş olacak. 
 
► Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine Mali Sorumluluk Tazminatı; Mali sorumluluk zammı almayan aynı za-
manda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali 
sorumluluk zammı ödenecektir. Uygulama ile memur, hemşire, ebe, sağlık memuru vb. kadrolarda bulunan 
personelden taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapanlar mali sorumluluk zammı almazken bu uygu-
lama aylık net 12 TL civarında tazminat alacaklardır.  
► Sosyologların Zam ve Tazminatlarının Yükseltilmesi; Uygulama ile Sağlık Bakanlığında sosyolog olarak 
görev yapanların maaşları 300 TL civarında artırılmaktadır.
► Sosyal Hizmetlerde Ek Ders; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurumlarında görev yapan öğretmen 
ünvanlı personelin yöneticilik kadrolarına vekalet etmeleri halinde, vekaletin devamı süresinde haftalık 15 
saat ek ders ücretinin ödenmesine devam edilecek.

TOPLU SÖZLEŞME VAR UZLAŞMA YOK

SENDİKAL MÜCADELEYE DEVAM!
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Memiş: Şehitlerimizin Hakkını Ödeyemeyiz
Hatay ve Hakkari'de terör örgütünün düzenlediği sal-

dırıları lanetleyerek sözlerine başlayan Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, saldırılarda şehit olan askerlerimize 
Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Tıbbi-
yelilerin acısını bugün hala yüreklerinde hissettiklerini söy-
leyen Genel Başkan Metin Memiş, "Onlar, okullarını, ka-
lemlerini, kağıtlarını, derslerini bırakarak cepheye koştular. 
Bugün ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz" dedi. Bu top-
raklar üzerinde yüzyıllar boyu farklı düşüncelerin bir arada 

barış içinde yaşadıklarını ve buna tarihin tanık olduğunu 
ifa eden Metin Memiş, bu sürecin kendi özümüze ve kendi 
değerlerimize bağlı kaldığımız sürece azalmaksızın devam 
edeceğini kaydetti.

 
Çanakkale Savaşları'nda önemli bir neslin kaybedildiği-

ni belirten Memiş, "O gün Çanakkale'de her vatan evladı 
gibi kendi hayatlarını hiçe sayıp vatanın bağımsızlığı için 
tıbbiyeli öğrenciler de şehit olmak için and içtiler. Yine bu-
gün ağır iş yükü ve çalışma şartlarının zorluğu ile maruz kal-
dıkları şiddete karşın sağlık çalışanlarımız da insanlarımızın 
sağlığı için cana can katmaya and içtiler" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise insana hizmet etmenin 
önemini vurgulayarak sağlık çalışanlarının bu hissiyatla gö-
revlerini sürdürdüklerini belirtti. Hayatlarının baharında iyi 
bir gelecek vaad eden bir mesleğin mensuplarının şehadeti 
için Çanakkale'de bulunduklarını belirten Bakan Akdağ, 
programın düzenlenmesinden dolayı Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş nezdinde emeği geçenlere teşekkür 
etti. Akdağ "Türkiye bugün sağlıkta bir dünya modeli oldu. 
Kendi insanı ve dünyanın diğer ülkeleri açısından. Biz bunu 
işte burada şehit olan Tıbbiyelilerin ruh dünyasından aldığı-
mız aynı kararlılıkla yerine getiriyoruz. Çünkü biz biliyoruz 
ki Allah'ın yarattığı en şerefli mahluk olan insana hizmet 
etmek kadar değerli bir şey yok. İnsanların en hayırlısı, in-
sanlara hizmet edenlerdir. Biz burada, hayatının baharında 
şehit olan bu mesleğin mensupları için toplandık. Onlara 
karşı vefa borcumuzu ifa etmenin yolu, bir gece onlar için 
buraya toplanmak değil. Bunu yapıyoruz, yapacağız, ama 
bunun yolu onlara layık olmaktan geçiyor. Bu kardeşlerimi-
ze binlerce rahmet diliyorum. Onlara layık nesiller olmayı 

Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tıbbiyeliler, ülkenin bü-
tün gençleri gibi, kendilerine ihtiyaç duyulduğu bir zaman-
da Çanakkale'ye koştu. Ve çok kısa bir süre içerisinde, ha-
yatlarının baharında şahadet şerbetini içtiler. Bu sebeple, o 
yıllarda tıbbiyenin mezun vermediği bir dönem var. Ülkeniz 
yoksa, özgürlüğünüz, bağımsızlığınız ortadan kalkmışsa hiç-
bir şeyin kıymeti kalmıyor. Onlar o zaman bunu hissetmişler. 
Ve büyük bir manevi güçle buralara koşup gelmişler. O ruhu 
gelecek nesiller adına yaşatmamız lazım. Ben Çanakkale'ye 
her geldiğimde bunu hissediyorum" diye konuştu.

 Kızılay Çanakkale Şube Başkanı Mehmet Kaplan ve 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Burhan Sayılır "Çanakkale Savaşlarında Sağlık 
Hizmetleri'ni" konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

Şehit Tıbbiyelilerimizi Dualar Eşliğinde Yâd Ettik 
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.

Program öncesi UMKE ekipleri tarafından kurulan çadırda, 1915'deki savaş sıra-
sında cephede kurulan sofrayı temsilen oluşturulan yer sofrasına oturan Sağlık 
Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve bera-
berindeki heyet temsilen o gün yenilen bulgur pilavı, kavurma ve üzüm hoşafın-
dan oluşan yemeği yedi.

Program Sunucusu Tiyatrocu Ahmet Yenilmez'in Çanakkale Savaşlarına dair anlattığı hikayeler, salonda bulunanlara duygusal anlar 
yaşattı.

Gece başlayıp sabaha kadar süren 
ve sunuculuğunu Tiyatrocu Ahmet 
Yenilmez'in yaptığı "Tıbbiye'den 
Şehadete" programına Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep Akdağ ve Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş'in yanı 
sıra Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Agah Kafkas, Çanakkale Vali Vekili 
Hüseyin Kulözü, Memur-Sen İl Başkanı 
İsmail Temiz, AK Parti Çanakkale 
Milletvekili İsmail Kaşdemir, Sağlık 
Bakanlığı Bürokratları, Çanakkale 
Emniyet Müdürü Ali Ekber Bektaş, 
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.
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Eylül 2010’da yapılan anayasa değişikliği ile kamu gö-
revlileri toplu sözleşme hakkı kazanmış ve yaklaşık 19 aylık 
bekleyişten sonrada 11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede ya-
yınlanan 4688 sayılı yasada yapılan değişikliklerle tarihe not 
düşülecek olan ilk toplu sözleşmenin yolu açılmıştır.12 Eylül 
2010’da yapılan referandum ülkemizde askerin ve yargının ik-
tidarının sonu olmuştur. Toplu sözleşme yasasındaki 19 aylık 
gecikme, bürokrasinin iktidarının devam ettiğinin en bariz 
göstergesi olmuştur.

Toplu sözleşmeye ilişkin anayasa değişikliği, kamu gö-
revlilerinin mali ve sosyal haklara ilişkin daha önce siyaset ve 
bürokrasinin elinde olan yetkinin sendikalar vasıtasıyla kamu 
görevlileriyle paylaşılmasın adımı olmuştur. Anayasa değişik-
liği sonrası 4688 sayılı yasada yapılacak değişiklik çalışma-
larında siyasiler bürokratik iktidarın etkisiyle masayı etkisiz-
leştirecek tasarılar hazırlamış ancak Konfederasyonumuzun 
girişimleri neticesinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 
yapısı başta olmak üzere birkaç konu dışında kabul edilebilir 
bir yasa çıkmıştır. Nitekim 30 Nisan 2012 tarihi kamu görevli-
leri sendikacılığı adına ilk toplu sözleşme olma hasebiyle tarihi 
bir gün olmuştur.

Sağlık Sen olarak geçmiş iki yılda Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler hizmet kolunda yetkili sendika olarak toplu görüş-
melere katıldık. Geçmiş 7 yılda toplu görüşmelerde sağlık 
çalışanlarının esamesi okunmazken özellikle 2010 toplu gö-
rüşmeleri olmak üzere iki yılda birçok konunun mutabakat 
metnine alınmasını sağladık.2009 yılında mutabakata aldır-
dığımız aylık mahsuplaşma konusunun hayata geçmesi yoğun 
uğraşlarımıza rağmen 18 ay sonra gerçekleşmiş bazı konular 
ise mutabakata alınmasına rağmen hala hayata geçmemiştir. 
Sonuçları açısından kamuoyundaki beklentileri tam olarak 
karşılamamasına rağmen ilk toplu sözleşmede toplu görüş-
meyle fark bariz şekilde ortaya çıkmış mutabakata aldırdı-
ğımız konuların bazıları yürürlüğe girmiş kalan konularda 
temmuz ayında yürürlüğe girecektir.

İlk toplu sözleşmede mutabakata vardığımız kazanımla-
rın birçoğu yıllardır çözüme kavuşmamış konulardır. Kısaca 
hatırlayacak olursak: 

1- Yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşla-
rında görev yapan sözleşmeli personelinde yemek servislerin-
den ücretsiz yararlanması.

2- Asli görevinin yanında sürekli ambulans şoförlüğü yapan 
Sağlık Teknikeri (Acil Tıp Teknikeri) ve Sağlık Memuru (Acil 
Tıp Teknisyeni, Toplum Sağlığı Teknisyeni) unvanlı personele 
Sağlık Bakanlığı ek ödeme mevzuatı çerçevesinde ilave perfor-
mans puanı verilmesi.

3- Sözleşmeli sağlık personelinden SHS’na atanabilecek üst 
öğrenimi bitirenlere öğrenime göre ücret ödenmesi.

4- Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ve Adli Tıp 
Kurumu’nda döner sermayelerin ayın  15 inde aylıkla birlikte 
ödenmesi.

5- 112’lerin özellikli birim sayılması.

6- Dini bayramlarda nöbete kalan sağlık personelinin mevcut 
nöbet ücretlerinin %20 artırımlı ödenmesi.

7- Pratisyen hekimlerden garantili ödenen ek ödemenin 375 
sayılı KHK’ye göre ödenen ek ödemeden düşük olmaması.

8- Vekâleten atananların ek ödemelerinin vekâlet ettikleri 
kadro esas alınarak ödenmesi.

9- Yıllık bazda 375 sayılı KHK uyarınca ödenmekte olan ek 
ödemeden fazla döner sermaye almayanların ek ödemesinin 
vergi matrahına dâhil edilmemesi

10- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapan öğ-
retmen unvanlı personelin yöneticilik kadrolarına vekâlet et-
meleri halinde, vekâletin devamı süresinde haftalık 15 saat ek 
ders ücretinin ödenmesi.

Bu konuların bazıları geneli, bazıları belirli birim çalı-
şanlarını veya belirli unvanlarda çalışanları ilgilendirmekte-
dir. Mali anlamda kendini hissettirecek kazanımların yanında 
şuanda sembolikte görünse daha iyiye yönelik kapı açan nöbet 
ücretinin dini bayramlarda artırımlı ödenmesi gibi maddeler-
de yer almaktadır.

Beklentilerin yüksek olduğu ilk toplu sözleşmeyi güna-
hıyla sevabıyla geride bıraktık. Bu süreçte en büyük kazanı-
mımız toplu sözleşme tecrübesi oldu. Bu tecrübe önümüzdeki 
yıllarda pek çok sorunun çözüme kavuşması için bir adım bir 
birikim. Gelecekten umutluyuz; çünkü anayasa değişikliği ile 
yıkılan asker ve yargının iktidarı devletin gerçek sahibi olan 
millet iradesinin sesine kulak vermesine, devletle milletin ku-
caklaşmasına vesile olmuştur. İlk toplu sözleşmede ise bürok-
ratik iktidarın surlarında bir gedik açılmıştır. Bu gedik, surla-
rın önümüzdeki toplu sözleşmede yıkılacağının habercisidir. 

Surda Açılan Gedik

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

SAĞLIK
-SEN

Mustafa KULLUK
Genel Mevzuat ve 

Toplu Sözleşme SekreteriŞehit Tıbbiyelilerimizi Dualar Eşliğinde Yâd Ettik 
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.

"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 ile son buldu.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program sağlık çalışanla-
rından oluşan koronun Çanakkale Türkülerini seslendirmesi ile devam etti. Bakan 
Akdağ, Genel Başkan Memiş ve salonda bulunanların türkülere eşlik ettiği görüldü. 
Konserin ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.

Tarihçi-Yazar Talha Uğurluel de "Çanakkale Destanı ve Tıbbiyeli Şehitler" başlığı altında savaşın detaylarını içeren anlatımlarını katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Çanakkale 

Savaşı'nı anlatan bir tiyatro oyunu sahnelendi.



16  Haziran 2012Gündem

Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? İkisi arasında tercih 
yapmak durumunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz? İki-
si bir arada olursa pek güzel olur; ama ikisinin bir arada ol-
ması pek mümkün olmaz genellikle. İşte bizde toplu sözleşme 
sürecinde haklı olduğumuz halde mutlu olamadık.

Değerli Dostlar,
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, 12 Eylül referandumuyla 

birlikte memurlara toplu sözleşme hakkı verildi, ancak 19 ay 
sonra meclisten çıkabildi. Sanki verdiklerine pişman olmuşlar 
izlenimi verdiler her platformda. Yetkili konfederasyon olan 
Memur-Sen’in heyet başkanlığında  toplu sözleşme masasın-
da taraf lar çalışanların taleplerini tartışmaya başladılar. Tabi 
ki hizmet kolları kendi taleplerini savunmak ve masadan pay 
koparmak için çalıştılar. Görevlerini en iyi şekilde yerine getir-çalıştılar. Görevlerini en iyi şekilde yerine getir- en iyi şekilde yerine getir-
mek için çaba sarf ettiler. Sonunda hizmet kolları ile ilgili tuta-
nakları şerhli veya şerhsiz imzaladılar. Bu” acayip zor yarış”ta 
başaranların yanı sıra “hadi bakalım kolay gelsin” diyenler de 
oldu. Bu konuda çok şeyler söylendi ve memur-sen olarak sıkın-
tılı, haddini aşan hareketler ve özellikle iş bırakma eylemlerin-
deki ayrı ayrı genel merkez tavırları ve alınan kararlar, memur-
sen birlikteliğine gölge düşürmüştür. 

Toplu sözleşme masasından sonuç çıkmayınca, en son ka-çıkmayınca, en son ka- son ka-
rar merci olan hakem heyetine gözler dikildi. Hakem heyeti 
sonuçları tabiî ki bizleri tatmin etmedi. Ancak, insan kendini 
bütün iyi şeylere layık görür ve bunları yaşamak ister. Umdu-
ğumuz şeylere kavuşmak istiyoruz. “Yoksa (her) umduğu 
şey insanın (kendisinin) mi olacaktır?” (Necm; 24) 
diye bizi uyarıyor Rabbimiz. Neyin hak, neyin hak olmadığı, 
kime göre hak, kime göre haksızlık olduğu, keskin çizgilerle bel-
li olmaz. Bu kişilere göre kültüre göre değişir. Kendi hataları-
mızı görmediğimiz için de haksızlığa uğradığımızı düşünüyor 
olabiliriz. Genellikle olaylara kendi penceremizden bakarız ve 
görmek istediğimiz kadarını görürüz ve başkalarına da öyle an-
latırız. Bir de karşıdakinin penceresinden bakmak lâzım. Kime 
göre haklısın? Kendine göre. 

Değerli dostlar,
Hakem heyetinde atılan imzalarla ilgili çok çirkin olaylar 

yaşadık. Daha kötüsü ise memurlar.net’in Genel Başkan Ahmet 
Gündoğdu’yu istifaya davet etmesi, haddini bilmemezlik ola-yu istifaya davet etmesi, haddini bilmemezlik ola-
rak görüyorum. Hakem heyetinin aldığı kararda “hiç kimse 
dışarıya bilgi sızdırmayacak” denilmesine rağmen bilgi dışa-ışa-
rıya sızdırılmış ve memurlar.net’ de kendine pay çıkarmaya 
kalkmıştır. Dünya atasözleri kitabında bir atasözü okumuştum: 
“Tavuklar da sabahın olduğunu görürler; ama 
ötmezler.” Tavuklar da kör değil, havanın aydınlandığını 
görüyorlar; ama seslerini çıkarmıyorlar. Biliyorlar ki sabahın 
olduğunu haber vermek için ötmek horozun işi. Saygıyla bekli-
yorlar. Burada büyük bir saygısızlık yapılmıştır. 

Kamu çalışanlarına haksızlık yapıldığını sendikacı ola-
rak tabiî ki düşünüyoruz. Ama adalet beklediklerimizden 
göremeyince, velev ki gerçekten de haksızlığa uğrasak bile; 
Allah(cc)ın bir ismi de “Âdil”dir. Allah adalet sa-
hibidir, haksızlık ve zulüm yapmaz. Haksızlık 
ve zulme maruz kalan kişi bağışlamadıkça da 
haksızlık edenleri bağışlamaz. Allah (c.c) ın “âdil”   
olması bütün suçların cezasını ya da iyiliklerin mükâfatını 
dünyada vereceği anlamına gelmez. Bazılarını hem dün-gelmez. Bazılarını hem dün-
ya da hem ahirette, bazılarını ise sadece ahirette verebilir.  

Nisâ 40. âyet-i kerîmede: “Şüphesiz Allah, zerre kadar 
haksızlık etmez.” buyruluyor. Yaptıklarımızın karşılı-
ğını dünyada beklemek bizi depresyona sokuyor, 
kırgın ve kızgın yapıyor aslında bu kadar hak 
davasına düşmemiz, bir noktada da imanî zayıf-
lığımızı gösteriyor. Kaderle sürekli kavga halindeyiz. 
Yaşadıklarımızı bir türlü kabullenemiyoruz. “Ben bunu hak 
etmedim.” Demek ki,tüm çabalarımıza rağmen, 2012 yılı için 
4+4, 2013 yılı için 3+3 ‘ü hak etmişiz. Mutlu muyuz hayır. 

“Cezaevlerinde bir araştırma yapmışlar: Kocasını öldüren 
kadınlara sormuşlar. ‘Kocanızı öldürdüğünüz için pişman mı-
sınız?’ ‘Hayır değiliz, öldürülmeyi hak etmişti’ demişler. ‘Mut-
lu musunuz?” diye sormuşlar. ‘Hayır mutlu değiliz, dışarıda bir 
hayat bıraktık.’ O zaman haklı olmak her zaman mutlu olmayı 
gerektirmiyor, diye bir sonuç çıkarmışlar. Başka bir araştırma-
ya göre de, insanları en çok öfkelendiren, suç işlemeye teşvik 
eden “ben bunu hak etmedim” düşüncesiymiş. Hak etmedi-
ğini düşünen insan öfkesini kontrol etmek de zorlanıyormuş. 
O bunu hak ediyor ya da ben bunu hak etmedim düşüncesi, 
öfkenin ve hayatı mahvetmenin en büyük sebebi demek ki. Hak 
ettiklerimizi değil, yaşamamız gerekenleri yaşıyoruz.

Evet, Bizi olgunlaştıracak, çiğlikten kurtaracak hayatı 
yaşıyoruz. KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE 
TOPLU SÖZLEŞME KANUNU ile, ilk defa toplu söz-
leşme yaptık. Bu bir milattır. Artık adam gibi sendika-
cılık yapma zamanı geldi ve geçiyor. “Hamdım, piştim, 
yandım” demiş Mevlâna. Eğer pişerken şikâyet edersek, tadı-şikâyet edersek, tadı- edersek, tadı-
mızı bulmadan, çabuk yanarız. 2001Yılına kadar hamdık,2012 
yılına kadar piştik, bundan sonra yanma zamanı geldiğine 
inanıyor ve diyoruz ki; Hadi bakalım kolay gelsin.         

Hadi Bakalım Kolay Gelsin, 
Bir Acayip Zor Yarış
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Menderes TURBAY
Genel  Eğitim ve 

Sosyal İşler Sekreteri

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkta 
şiddetin önlenmesine yönelik çözüm öne-
rilerinin tartışıldığı bir toplantı düzenlen-
di. "Sağlıkta İletişim, Sağlıklı İletişim" 
başlığı altında yapılan toplantıya Sağlık 
Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve Ba-
kanlık bürokratlarının yanı sıra, İl Sağlık 
Müdürleri, Halk Sağlığı Müdürleri, Baş-
hekimler ve sağlık kurumlarında idareci 
konumunda bulunan hekimler katıldı. 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş 
de "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesinde Sos-
yal Tarafların Sorumlulukları ve Çözüm 
Önerileri" oturumunda bir sunum yaptı.

Şiddetin önlenmesi için bugüne ka-
dar Sağlık-Sen olarak yaptıkları sempoz-
yumlar, araştırma ve anketlerde çıkan 
sonuçları kamuoyu ile paylaştıklarını ve 
yetkililere sunduklarını belirten Sağlık-
Sen Genel BaşkanI Metin Memiş, sağlık 
kurumlarında talebin artması ile birlikte 

personelin iş yükünün de arttığını, buna 
karşın personel istihdamının aynı oranda 
artmadığını ifade etti. Bu durumun sağ-
lık kurumlarındaki hizmeti yavaşlattığını 
belirten Metin Memiş, sağlıkta şiddetin 
artmasındaki önemli etkenlerden birinin 
personel istihdamının yetersizliği olduğu-
nu kaydetti. Sağlık alanında yaşanan şid-
detin toplumsal şiddetin bir yansıması ol-
duğunun altını çizen Memiş "Balkondan 
kızını aşağıya atan, trafikte bilinçli olarak 
vatandaşı ezen, kapı komşunu doğrayan 
canilerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 
Elbette bu tip hastalıklı ruhlar ve bunla-
ra özenenler hastaneye girdiği zaman da 
boş durmayacaktır. Bu noktada Sağlık 
Bakanlığı kadar hükümetin de toplumsal 
şiddetin önlenmesi için makro çalışmalar 
yapması gerekir. Sendikalar, meslek oda-
ları, sivil toplum kuruluşları ve halkımız 
da şiddetin önlenmesi için elini taşın altı-
na koymalıdır" şeklinde konuştu.

Toplumsal şiddet örneklerine birçok 
yerde rastlanabileceğini kaydeden Me-
miş, özellikle son zamanlarda hemen her 
gün sağlık çalışanına şiddet olaylarına 
rastladıklarını söyledi. Gazete kupürleri 
ve bilimsel araştırma örneklerini katılım-
cılarla paylaşan Memiş konuşmasında 
geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te hasta 
yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen 
Dr. Ersin Arslan ve tüm görev şehitle-
rini andı. Memiş, 2008 yılında Giresun 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Baş-
hekimlik görevini yürütürken hastası ta-
rafından uğradığı silahlı saldırı sonucu 
hayatını kaybeden Dr. Ali Menekşe'nin 
vasiyetini okurken katılımcıların duygu 
dolu anlar yaşadığı gözlendi.

“Şiddetin Önlenmesi Herkesin Üzerine Vazifedir” 

657 sayılı kanunun 4/C maddesine tabi olarak 
çalışan sözleşmeli personele yönelik Sağlık 
Bakanlığı 2012 yılı hizmet sözleşmesinin ve 10 
Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 4/C kararnamesinin bazı 
hükümlerinin iptali için Danıştay'a başvurduk.

4/C Hizmet Sözleşmesi ve 
Kararnamesine Dava Açtık

Danıştay'a verilen dava dilekçesinde hukuka aykırılık 
görülen ve iptali istenen maddeler şöyle:

» 4/C'lilerin kazanç getirici başka bir iş yapmasını yasaklayan hü-
kümlerin iptali,
» 4/C'lileri nöbet ücreti, fazla mesai ücreti, aile yardımı, yiyecek ve 
giyecek yardımı gibi maddi haklardan yoksun bırakan sözleşmede 
ve kararnamede belirtilenden başka ücret ödenmeyeceğine dair 
hükmün iptali istenmiştir.
» Sözleşmenin feshine dair haksız iki hükmün iptali istenmiştir. Bu 
hükümlerden birinde sonradan geçici personel olabilme şartını yi-
tirme söz konusu, diğerinde ise sözleşme hükümlerine uymadığı 
gerekçesiyle kurum tarafından tek taraflı sözleşmenin feshi,
» Hastalık iznini yılda 30 günü geçmemek üzere sınırlayan hük-
mün iptali,
» Hizmet sözleşmesinde, kararnamedeki değişikliğe rağmen, hala 
mazeret izinleri 3 gün, süt izni de bir yaşından küçük çocuklar için 
1,5 saat olarak belirlenmiştir. Oysa ki kararnameye göre mazeret 
izinleri 7 gün ve süt izni analık izninin bitiminden sonra ilk altı ay 
3 saat, ikinci 6 ay için ise 1,5 saattir. Hizmet sözleşmesinin karar-
nameye aykırı kısımlarının iptali,
» 4/C'lilerden hizmet sözleşmesinin imzalanması nedeniyle dam-
ga vergisi alınacağına dair hükmün iptali,
» Kararnamedeki geçici, personelin 11 ay çalıştırılacağına dair dü-
zenlemenin iptali,
» Geçici personelin tercih ettiği ilde çalışabilmesi için, hizmet söz-
leşmesindeki tercih ettiği ilde istihdamları mümkün olmazsa diğer 
illerde çalıştırılacağına dair hükmün iptali,
» Kararnamedeki kurumlara, sözleşme koşullarına uymaması ne-
deniyle sözleşmeyi feshederek iş sonu tazminatı ödememe hakkı 
veren hükmün iptali istenmiştir.

Ek Ödeme 
Kararnamesine 

Dava Açtık

666 Sayılı ek ödeme kararnamesi ile 375 sayı-
lı KHK'ya eklenen ek (I) sayılı cetvelde ek ödeme 
oranlarının tespitinde esas alınmak üzere kazanıl-
mış hak aylık derecelere göre farklı oranlar belirlen-
miştir. 666 sayılı KHK ile yapılan değişikliğe kadar 
kazanılmış hak aylık aldıkları derecelere bakılmak-
sızın, hizmet sınıflarına, unvanlarına, öğrenim 
durumlarına göre ek ödeme verilirken, 666 sayılı 
KHK ile yapılan değişiklik sonrası bu sayılanlar dı-
şında derecelerine de bakılarak ek ödeme verilmeye 
başlanmıştır.

 
Ayrıca, 161 seri nolu Devlet Memurları Ka-

nunu Genel Tebliğinin 4. maddesinde "375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cet-
velde derece esasına göre belirlenmiş olan ek öde-
me oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları 
dereceler esas alınacaktır." hükmüne yer verilmek-
tedir.

Sağlık-Sen Hukuk Bürosu tarafından açılan da-
vada bu hükmün iptalini talep etmekle birlikte, 375 
sayılı KHK'nın ek (I) sayılı cetvelinin genel idari 
hizmetler sınıfında, teknik hizmetler sınıfında, sağ-
lık hizmetleri sınıfında ve yardımcı hizmetler sını-
fında görev yapan sendikamız üyelerini ilgilendiren 
kısımlarının Anayasa'ya aykırılığından söz edildi. 
Dava sonucu Danıştay'ın vereceği olumlu karar 
neticesinde, söz konusu personelin derecelerine ba-
kılmaksızın hepsinin, birinci derece için öngörülen 
katsayılar üzerinden ek ödeme alması sağlanmış 
olacaktır.
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Av. Özlem TİTREK
SAĞLIK-SEN Hukuk Müşaviri

4688 SAYILI KANUNDA 
TOPLU SÖZLEŞME DIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görev-
lileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun ile 4688 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmış ve kamu görevlileri sendikalarının toplu 
sözleşme yapma yetkisi Kanundaki yerini almıştır. 

Bugüne kadar söz konusu Kanun değişiklikleri 
özellikle toplu sözleşme açısından irdelenmiş olup, 
toplu sözleşme dışındaki Kanun değişiklikleri arka 
planda bırakılmıştır. Bu yazımızda 4688 sayılı Ka-
nunda, toplu sözleşme dışındaki bazı önemli deği-
şikliklerle ilgili üyelerimizi bilgilendirme gereksini-
mi duymuş bulunuyoruz. 

• İlk değişiklik 4688 sayılı Kanunun Kamu Görev-
lileri Sendikaları olan isminin Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu olarak de-
ğiştirilmesidir.

• Değişiklikten evvel aday memurlar sendikalara 
üye olamazken, değişiklik ile kamu görevlisi tanı-
mı değiştirilmiş ve adaylık veya deneme süresini 
tamamlamamış olan kamu görevlilerinin de sendi-
kalara üye olmasının yolu açılmıştır.

• İşyeri sendika temsilcisinin yanı sıra, sendika işye-
ri temsilcisi kavramı da tasarıya eklenmiştir. Buna 
göre, bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca 
o iş yerinden seçilen kamu görevlisi işyeri sendika 
temsilcisi, en çok üye kaydetmiş sendika dışında-
ki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen 
kamu görevlisi sendika işyeri temsilcisi olacaktır.

• 4688 sayılı Kanunun değişiklikten önceki halin-
de sendika kurucusu olabilmek için en az iki yıldan 
beri kamu görevlisi olarak çalışıyor olmak gerek-
mekte idi. Değişiklik ile en az iki yıldan beri çalışı-
yor olmak şartı madde metninden çıkarılmıştır. Ar-
tık sendika kurucusu olabilmek için kamu görevlisi 
olmak yeterli olacaktır.

• Kanunun değişiklikten önceki haline göre sendika 
üye sayısı bini, sendika şubesinin üye sayısı beşyüzü 
aştığı takdirde genel kurullar delegelerle yapılabilir. 
Değişiklik ile hem sendikalar hem de sendika şube-
lerinin genel kurullarının delegelerle yapılması için 
gerekli sayı bine çıkmıştır. 

• Şimdiye kadar sendikaların ve konfederasyonla-
rın olağan genel kurulları 3 yılda bir toplanırken, 
değişiklik ile bu süre 4 yıla çıkarılmıştır. Tüzüklerde 
bu sürenin altında bir süre belirlenmesi de müm-
kündür.  

• 4688 sayılı Kanunun 15. maddesindeki sınırla-
ma nedeniyle 100 ve daha fazla kamu görevlisinin 
çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları 
sendikalara üye olamamaktaydı. Değişiklik ile bu 
hüküm Kanundan çıkarılmış ve böylece 100 ve 
daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin 
en üst amirleri ile yardımcılarına kamu görevlileri 
sendikalarına üye olabilmelerinin yolu açılmıştır. 
Bunların dışında sendikalara üye olması yasak olan 
kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik perso-
neline de sendikalara üye olabilme imkanı gelmiş-
tir. 

• İşyeri sendika temsilcisinin yanı sıra sendika işyeri 
temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcileri de mevzu-
attaki yerini almaktadır. Bu temsilciler de sendika 
üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesine ilişkin 
Kanunun 18. maddesi kapsamına alınmaktadır. 

• Ancak 18. maddedeki söz konusu temsilcilerin 
ve sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerinin 
haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin 
şekilde belirtmedikçe değiştirilemeyeceğine ilişkin 
hükümdeki “haklı bir sebep olmadıkça ve” ibaresi 
metinden çıkarılarak, kamu işverenine açık ve kesin 
şekilde belirtilmesi halinde haklı bir sebep olmasa 
dahi işyeri sendika temsilcisinin, sendika işyeri tem-
silcisinin, sendika il ve ilçe temsilcilerinin, sendika 
şube yöneticilerinin işyerini  değiştirilebilme yetkisi 
verilmektedir. 

• Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların yö-
netim kurulu üyeliğine seçilenlerin talepleri halin-
de görevleri süresince aylıksız izne ayrılma hakları 
vardır. Değişiklikten önceki mevzuat bu haklarını 
kullanacak olanların seçildikleri tarihten itibaren 
30 gün içerisinde yazılı talepte bulunmalarını em-
rederken, yeni Kanun 30 gün içerisinde başvurma 
şartını kaldırmaktadır. 

• 4688 sayılı Kanunda belirtildiği üzere sendika şu-
beleri en az 400 üye ile kurulur. Değişiklik ile sendi-
ka şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe tem-
silciliği kurulabilecektir. İldeki üye sayısının 100 ve 
daha fazla olması halinde il temsilcisinin, ilçedeki 
üye sayısının 50 ve daha fazla olması halinde ilçe 
temsilcisinin haftada 4 saat izni olacaktır. 

• Kanun ile sendika ve konfederasyonlara toplu 
sözleşme görüşmelerine katılma, toplu sözleşme 
görüşmelerinde taraf  olma ve toplu sözleşmenin 
uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara 
temsilci gönderme yetkisi verilmiştir. 

• 4688 sayılı Kanuna göre Kamu Personeli Danış-
ma Kurulu kurulacaktır. Toplu sözleşme konuları 
ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu per-
sonel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular, 
Kamu Personeli Danışma Kurulunda değerlendi-
rilecektir. Devlet Personel Başkanlığının bağlı ol-
duğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip 
üç konfederasyonun genel başkanı her bir hizmet 
kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sen-
dikasının başkanı ve Devlet Personel Başkanından 
oluşacak bu kurul her yıl Mart ve Kasım aylarında 
toplanacaktır. 

• Değişiklik ile işyerlerindeki işyeri sendika temsil-
cilerinin sayısı azaltılmıştır. İşyeri sendika temsilcisi 
sayısı işyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar 
ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601 - 1000 
arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en 
çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş olarak be-
lirlenmiştir. 

• İşyeri sendika temsilcilerinin izinleri haftada 2 sa-
atten 4 saate çıkarılmıştır. 

• Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın dı-
şında faaliyette bulunan sendikalar da sendikal faa-
liyetlerin yürütülmesi için o işyerinde sendika işyeri 
temsilcisi belirleyebilecektir. 

• Kamu işverenine, sendikaya üye olan ve üyelik 
ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her 
ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebilece-
ği yerde ilan etmesinin yanı sıra, bu ilanı kurumsal 
düzeyde duyurabilecek araçlarla yapması yüküm-
lülüğü de getirilmiştir. 



18  Haziran 2012Şubelerimizden

Adıyaman Şubemiz İl Divan 
Toplantısını Gerçekleştirdi

Adıyaman Şube Başkanlığımız İl Divan 
Toplantısı’nı il binasında gerçekleştirdi. Toplan-
tıya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsil-
cileri, Kurum İşyeri Temsilcileri, Denetleme ve 
Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

Şube Başkanı Abdulkadir Bozan yaptığı açı-
lış konuşmasından sonra, gündemdeki konu ve 
sorunlarla ilgili temsilcilerle istişarede bulundu. 
Sorunların çözümü konusunda görüş alışverişin-
de bulunuldu.

Aksaray Şubemiz Ebeler ve 
Hemşireler Haftasını Kutladı

Aksaray Şube Başkanlığımız “Ebeler ve 
Hemşireler Haftasını” il genelinde düzenlenen 
etkinliklerle kutladı.

 Aksaray Öğretmen Evi, Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü ve Ortaköy ilçesinde düzenlenen Ebe-
ler ve Hemşireler Haftası kutlamalarına şube 
yönetim kurulu üyelerimiz, temsilcilerimiz ve 
çok sayıda ebe ve hemşiremiz katıldı.

Kutlamalardaki konuşmasında daha sağlık-
lı ve daha yaşanır bir çalışma hayatı için birlik 
ve beraberliğin önemli olduğuna vurgu yapan 
Aksaray Şube Başkanı İmran Tokgöz tüm sağ-
lık çalışanlarımızın hakları noktasında her tür-
lü fedakarlığa açık olduklarını söyleyerek sağlık 
çalışanlarımızın ebeler ve hemşireler gününü 
kutladı.

Amasya Şube Başkanlığımız 
Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık, Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Yeşilgöl, Mustafa 
Çıldıroğlu, Seyfullah Varol, Müslüm Küçköner, İlçe 
Temsilcisi Sabri Özsoy ile birlikte Merzifon Toplum 
Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla kahvaltılı bir toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıya Sağlık-Sen Genel Basın 
ve İletişim Sekreteri Fatih Kocur da katıldı.

  Şube Başkanı Recep Eliaçık toplantıda yaptığı 
konuşmada sağlık çalışanlarının istek ve talepleri-
nin kendileri için önemli olduğunu belirterek, ça-
lışanların istekleri doğrultusunda hareket eden bir 
anlayış içerisinde olduklarını belirtti.

 Genel Basın ve İletişim Sekreteri Fatih Kocur 
da Memur-Sen’in çabaları sonucunda ilk defa top-
lu sözleşme hakkının kazanıldığını belirterek, toplu 
sözleşme masasına çalışanların emeğinin karşılığını 
almak için oturacaklarını söyledi.

Ankara 1 Nolu Şubemizden Üçer’e Tepki
Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığımız Van’da 

BDP Milletvekili Özdal Üçer’in Dr. Oğuz 
Eroğlu’na saldırmasını protesto ederek, BDP Ge-
nel Merkezi’ne siyah çelenk bıraktı. Bana vurdu-
ğunuzda eliniz acırsa alo 184’ü arayın’, ‘Sağlık 
çalışanlarına uzanan eller kırılsın’ şeklinde pan-
kartlar açan üyelerimiz, BDP Genel Merkezi önü-
ne de üzerinde ‘Sağlıkta şiddette son’ yazılı siyah 
çelenk bıraktı. Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Şenol 
Şahin, Özdal Üçer’in Van’da Dr. Oğuz Eroğlu’na 
saldırmasını kınadıklarını ve bu durumun kabul 
edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Üçer’in yaptığı bu saldırı insanlığa yakışma-
yan, insafsız, vicdansız, merhametsiz, nezaketsiz, 
letafetsiz, ilkesiz, onursuz yaklaşımını kınıyoruz. 
BDP’nin derhal Üçer’i ihraç etmesi, savcıların 
sağlık çalışanlarına yönelik tüm saldırılarla özdeş-
leştirerek dokunulmazlığının kaldırılması yönünde 
tezkere hazırlayarak TBMM’ye göndermesini ve 
milletvekillerince ‘milletvekili’ adını kirleten bu 
kişinin dokunulmazlığını kaldırmasını istiyoruz.” 
dedi.

Bakanlık Şubemizden Basın Müşaviri 
Kalem’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Ankara Bakanlık Şube Başkanı Mustafa De-
mirbaş ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği görevine 
başlayan sendikamız eski Basın Müşaviri Murat 
Kalem’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Murat Kalem’e yeni görevinde başarı-
lar dileyen Şube Başkanı Mustafa Demirbaş, 
Kalem’in Sağlık-Sen’deki başarılı çalışmalarını 
Sağlık Bakanlığı’nda da sürdüreceğine inan-
dıklarını ifade ederek Basın Müşaviri Kalem’i 
Sağlık-Sen’e üye yaptı.

Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Murat Ka-
lem de ziyaretlerinden dolayı Bakanlık Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür etti.

Antalya Şubemiz 
İl Divan Toplantısını Gerçekleştirdi
Antalya Şube Başkanlığımız, Şube Başkanı Sinan 

Kuluöztürk’ün başkanlığında toplandı. Toplantıya, Antal-
ya Sağlık Müdürü Dr. Adem Bilgin, Halk Sağlığı Müdürü 
Uzm. Dr. Murat Özdemir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Nurullah Bülbüller, Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi Başhekimi İbrahim Katlandur, sendikanın şube 
yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve işyeri temsilcileri 
katıldı.Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk toplantıda 
yaptığı konuşmada, yetkinin henüz alınamadığı kurumlarda 
yetki alınabilmesi için sendika olarak yapılan çalışmalardan 
bahsetti. Sağlık çalışanlarını ilgilendiren özel günler hakkın-
da düzenlenen organizasyonlardan sendika üyelerinin farklı 
indirimlerden yararlanabildiği VİP Kart’a, ilçe yöneticileri 
ve işyeri temsilcilerinin karşılaştığı sorunlardan çalışma or-
tamlarına kadar birçok konu toplantıda masaya yatırıldı. 

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Adem Bilgin toplantı-
da bir konuşma yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı. 
Sağlık alanındaki merak edilen farklı konulara değinen Dr. 
Bilgin, “Yaklaşık 10 yıldır birçok alanda köklü değişimler ya-
şıyoruz. Sağlıkta da gördüğümüz değişimler bildiğiniz üzere 
halen devam ediyor. Ancak şunu bilmenizi isterim ki; Sayın 
Bakanımızın tabiriyle değişimin yüzde 75’ini tamamlamış 
bulunmaktayız” diye konuştu.

Artvin Şubemiz Halk Sağlığı Müdürüne 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Artvin Şube Başkanı Fehmi Er ve şube 
yönetim kurulu üyeleri Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Hakan 
Hacısalihoğlu’nu makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Hakan 
Hacısalihoğlu da ziyaretten dolayı şube yöne-
tim kurulu üyelerimize teşekkür etti.

Aydın Şube Başkanlığımız Memur 
Zamlarını Eleştirdi

Aydın Şube Başkanlığımız toplu sözleşme 
görüşmelerinde hükümetin sunduğu teklife tep-
ki gösterdi. 

Ekonomik gelişmeden söz edilen bir dö-
nemde bu durumun memurların mali ve sosyal 
haklarına yansıtılmamasını eleştiren Şube Baş-
kan A. Baki Karaer Memur-Sen ve Sağlık-Sen 
olarak bu teklifi asla kabul etmediklerini belirtti. 
Söz konusu teklifin ciddiye alınacak bir yanı ol-
madığını belirten Karaer, çalışanların hak ettiği 
ekonomik ve sosyal haklara kavuşuncaya kadar 
mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

    Balıkesir Şubemiz Maaş Zamlarını 
Protesto Etti

Balıkesir Şube Başkanlığımız, Ali Hikmet Paşa 
Meydanı’nda hükümet tarafından önerilen memur 
maaş zamlarını protesto etti. Protesto eylemine Ba-
lıkesir Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Süleyman 
Gür, Mustafa Demirkul, Ömer Erdemir, İsmet Atik 
ile Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Temsilcimiz 
Hüseyin Can, Balıkesir Devlet Hastane Temsilcileri-
miz Mine Çandır ve İsmail Durlanık, Balıkesir Tıp 
Fakültesi Temsilcileri Şahin Çandır ve Mutlu Tanrı-
kulu, Balıkesir Verem Savaş Dispanseri Temsilcimiz 
Semra Demieaslan ve çok sayıda üyemiz katıldı.

Açıklamayı yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Mus-
tafa Erol “Madem Türkiye’nin ekonomik şartları çok 
iyi kasamızda şu kadar para var diyorsunuz o zaman 
sizde çıkın memura hakkını verin” diyerek hükümete 
seslendi. Katılımcılar maaş bordolarını yakarak hü-
kümeti protesto etti.

Batman Şubemiz Basın Açıklaması Yaptı
Batman Şube Başkanı İbrahim Kara yaptığı 

açıklamada eski devlet hastanesinin sağlık tesisi 
olarak faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini 
ifade etti. Ulaşım ve çevre düzenlemesi açısın-
dan Batman’ın en uygun yerinde bulunan eski 
devlet hastanesinin atıl durumda bulunması-
nı anlayamadıklarını ifade eden Kara Verem 
Savaş Dispanseri ve Merkez Toplum Sağlığı 
Merkezi’nin uygun olmayan koşullarda hizmet 
verdiğini söyledi.

Eski devlet hastanesi binasının yeniden sağ-
lık tesisi olarak tahsis edilmesini istediklerini 
belirten Kara TOKİ’ye devredilen bu binanın 
geri alınarak yeniden Batmanlıların hizmetine 
sunulmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Bayburt Şubemizden 
Engelliler Günü Etkinliği

Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu En-
gelliler Haftası nedeniyle Dr. Ahmet Demirtaş, 
Halk Sağlığı İl Müdür Yardımcısı Dr. Esra Gav-
galı ile birlikte Uzmanlar Özel Eğitim Kurucu 
Müdürü ve Beyazay Derneği Bayburt Şube Baş-
kanı Serhat Kılıç’ı ziyaret ederek burada eğitim 
gören çocuklara hediyeler dağıttı. 

Engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorun-
lara çözüm bulmanın toplumsal bir görev oldu-
ğunu dile getiren Şube Başkanı Fikret Lökoğlu 
“Bugün sağlıklı bir insan olabiliriz, ancak yarın 
bizlerin de engelli olmayacağının bir garantisi 
yoktur. Engelli vatandaşlarımıza yardımcı ol-
mak, onların sorunlarına çözüm bulmak her 
şeyden önce bir insanlık görevidir” dedi.

Bingöl Şubemiz Yüksek Lisans 
Eğitimlerini Başlattı

Bingöl Şube Başkanlığımız, Genel Merkez ta-
rafından imzalanan protokoller kapsamında sağlık 
çalışanlarına yönelik örgün yüksek lisans eğitimleri 
başlattı.Sağlık-Sen Bingöl Şubesi tarafından bir ilk 
gerçekleştirilerek sağlık çalışanlarına yönelik örgün 
yüksek lisans eğitimleri başlatıldı.Yapılan protokol-
ler çerçevesinde sağlık çalışanları “Sağlık Kurum-
ları İşletmeciliği” alanında yüksek lisans yapacak. 
Eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda 
hafta sonları verilecek ve 2 dönem halinde 1 yıl 
sürecek.

Konu ile ilgili konuşan Şube Başkanı Nedim 
Hant, yenilenen sağlık sistemine daha kaliteli, ni-
telikli, bilgili, eğitimli sağlık çalışanlarını sisteme 
kazandırmak adına bu eğitimi verdiklerini belirte-
rek Sağlık-Sen olarak bilimi esas alan sendikacılık 
örneklerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ADIYAMAN

AKSARAY

ANKARA BAKANLIK ŞUBE

ANTALYA

BALIKESİR

BATMAN

BAYBURT

BİNGÖL

ARTVİN

AYDIN

AMASYA

ANKARA 1 NOLU ŞUBE



Şubelerimizden 19  Haziran 2012

Bitlis Şubemiz Hemşireler Günü 
Etkinliklerine Katıldı

Bitlis Şube Başkanı M. Baki Kaya ve 
şube yönetim kurulu üyelerimiz Güroymak 
İlçe Hastanesi’nde düzenlenen Hemşireler 
Günü etkinliğine katıldı. 

Şube Başkanı Baki Kaya burada yaptığı 
konuşmada hemşirelerimizle birlikte tüm 
sağlık çalışanlarının görevlerini en iyi şart-
larda sürdürmeleri için çaba gösterdiklerini 
belirterek sağlık çalışanlarının bunu fazla-
sıyla hak ettiklerini söyledi.Kaya hastane-
de çalışan hemşirelerin hemşireler gününü 
kutladı.

Bolu Şubemizden 
Döner Sermaye Protestosu

Bolu Şube Başkanlığımız Bolu Üniversite 
Tıp Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürlüğü’nde yaşanan döner serma-
ye ödemelerindeki adaletsizliği protesto etti.

Şube Başkanı A. Halit Köse tarafından ya-
pılan açıklamada konu ile ilgili sorunu ve ça-
lışanların iş motivasyonunu etkileyecek bazı 
olumsuzlukları Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun’a 
aktarmak istediklerini ancak Coşkun’un rande-
vu taleplerini kabul etmediğini söyledi.

Şube Başkanı Köse, Tıp Fakültesi’nde ve 
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki 
çalışanların motivasyonunu olumsuz yönde et-
kileyen faktörleri önlemeyen ve buna göz yuman 
Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun’u kınadıklarını 
belirtti.

Burdur Şubemiz Hemşireler ve 
Anneler Gününü Kutladı

Burdur Tefenni İlçe Hastanesi’nde üyeleri-
miz tarafından anneler ve hemşireler günü ne-
deniyle bir etkinlik düzenlendi. Ekinliğe Şube 
Başkanı M. Faruk Ozan, Tefenni İlçe Temsilcisi 
Faruk Çelik, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri-
miz, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü ile sağlık 
çalışanları katıldı.

Türkiye’nin en derin gölü olma özelliği ile 
bilinen Salda Gölü kenarında yapılan etkinlik-
ten dolayı Tefenni İlçe Temsilcisi Faruk Çelik’e 
teşekkür eden Şube Başkanı M. Faruk Ozan 
etkinliğe katılanların hemşireler ve anneler gü-
nünü kutladı.

 

Bursa Şubemizden Halk Sağlığı 
Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti

Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve işyeri 
temsilcilerimiz ile birlikte Bursa Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’ne atanan Uzm. Dr. Resul Özbek’i 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulun-
du.

Özbek’e yeni görevinde başarılar di-
leyen Şube Başkanı Yünkül, Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’nün çalışmalarına Sağlık-Sen ola-
rak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını 
ifade etti.

Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Resul Öz-
bek de sivil toplum örgütlerinin öneminden 
bahsederek ziyaretlerinden dolayı Bursa Şube 
Yöneticilerimize teşekkür etti.

Çanakkale Şubemizden 
Halk Sağlığı Müdürü’ne Ziyaret

Çanakkale Şube Başkanı Ergün Durusu 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mustafa 
Yurtseven, Ali Sinan Uslu, Suat Özen, Selahat-
tin Keleş ve İl Sağlık Müdürlüğü İşyeri Temsil-
cisi Hakan Pınarcıoğlu, Çanakkale Halk Sağlığı 
Kurumu Müdürü Dr. Burhan Kütük’ü maka-
mında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar 
diledi.

 Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Suat Özen, 
Ali Sinan Uslu, Mustafa Yurtseven ve Sağlık 
Müdürlüğü İş yeri temsilcimiz Hakan Pınarcı-
oğlu, Ayvacık Gülpınar 3 Nolu Acil Sağlık Hiz-
metleri İstasyonu’nu ziyaret ederek sağlık çalı-
şanlarıyla buluştu.

Çorum Şubemiz Huzurevini Ziyaret Etti
Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ve şube 

yönetim kurulu üyelerimiz, Anneler Günü mü-
nasebetiyle huzurevine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Şube Baş-
kanı Ahmet Saatçi, anneliğin koşulsuz sevgi ve 
fedakarlığın olduğu bir duygu olduğunu söyle-
di. Şube Başkanı Saatçi sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Anne ile evladı arasında göbek bağı ile 
kurulan o organik bağ, siz kaç yaşına gelirseniz 
gelin ölünceye kadar devam eder. Üstelik an-
nelik öyle kolay istifa edilen, emekli olunan bir 
statü de değildir. Bizim için her türlü fedakârlığı 
yapan, bizi koşulsuz sevip koruyan annelerimiz 
her şeyin en iyisini hakediyorlar. İnancımızda da 
cennet analarımızın ayaklarının altındadır. Bu 
nedenle annelik duygusu önemlidir” dedi.

Denizli Şubemiz Vefat Eden Üyemizin 
Ailesini Ziyaret Etti

Denizli Şube Başkanı Kemal Çırak, Şube Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz ve Kadın Kolları Üye-
lerimiz ile birlikte geçtiğimiz aylarda trafik kazası 
sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Hü-
seyin Akkaya’nın ailesini ziyaret etti.

Şube Başkanı Kemal Çırak bu tür acı olayla-
rın bir daha yaşanmamasını dilediklerini belirte-
rek Akkaya ailesi ile her zaman dayanışma içinde 
olacaklarını belirtti. Sivil toplum kuruluşu olma-
nın bunu gerektirdiğini belirten Çırak, Denizli 
Sağlık-Sen olarak bu çalışmalara önem verdikle-
rini sözlerine ekledi.

Mahmut Kaçar Diyarbakır Şubemiz 
Ziyaret Etti

Eski Genel Başkanımız ve AK Parti Şanlıur-
fa Milletvekili Mahmut Kaçar, Diyarbakır Şu-
bemizi ziyaret etti.

  Sağlık-Sen ve Memur-Sen’in bugün çok iyi 
bir noktada olduğunu belirten AK Parti Şan-
lıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, toplumsal 
konulara duyarlı, demokrasiyi esas alan bu ha-
reketin kamuoyunun desteğini almasının önemli 
olduğunu vurguladı.

 Şube Başkanı Aziz Aslan da Sağlık-Sen ola-
rak Diyarbakır’da 3500 üyeye ulaştıklarını be-
lirterek, üyelerin hak ve menfaatlerini koruma 
noktasında her türlü fedakarlığı yaptıklarını dile 
getirdi.

Düzce Şubemizden Halk Sağlığı 
Müdürü’ne Hayırlı Olsun Ziyareti

Düzce Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne atanan Dr. Rı-
fat Boyraz’ı makamında ziyaret etti.

Yeni görevinden dolayı Boyraz’a başarılar 
dileyen şube yöneticilerimiz yeni teşkilatlan-
ma süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunur-
ken sağlık çalışanlarının sıkıntılarını da dile 
getirerek çözüm önerilerinde bulundu. 

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile ge-
tiren Dr. Rıfat Poyraz, Düzce Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimize teşekkür ederek çalışma-
larında başarılar diledi.

Edirne Şubemiz Hemşireler, 
Ebeler ve Anneler Gününü Kutladı
Edirne Şube Başkanlığımız Ebeler, Hemşireler 

ve Anneler günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. 
Programa Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Menderes Turbay ve Edirne Şube Başkanlığı Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Memur-Sen 
İl Başkanı ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube 
başkanları katıldı.    

Edirne’de Sağlık-Sen olarak her geçen gün üye 
sayısını arttırdıklarını belirten Şube Başkanı Er-
han Turhan, Sağlık-Sen’in teşkilatıyla birlikte gün 
geçtikçe daha da güç kazanmaya devam ettiğini 
söyledi.

Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Mende-
res Turbay da konuşmasında toplu sözleşme süreci 
ile ilgili bilgi verdikten sonra düzenlenen geceden 
dolayı şube yöneticilerine ve katılımcılara teşekkür 
etti. Program Oğuz Berkay Fidan’ın konseriyle son 
buldu.

Elazığ Şube Başkanlığımız 
İl Divan Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Elazığ Şube Başkanlığımız İl Divan Toplan-
tısını gerçekleştirdi. Toplantıya Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz, Disiplin ve Denetleme Ku-
rullarımız ile İl ve İlçe Temsilcilerimiz katıldı.

 Şube Başkanı Mehmet Karataş toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Memur-Sen ve Sağlık-Sen 
olarak üyelerimizin hak ve menfaatlerini sağla-
ma noktasında her türlü fedakarlığı yapacağı-
mızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Sen-
dikal çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler 
veren Şube Başkanı Karataş katılımlarından 
dolayı üyelerimize teşekkür etti.

Erzurum Şubemiz 
İl Divan Toplantısı’nı Yaptı

Erzurum Memur-Sen İl Başkanlığı İl Di-
van Toplantısı’nı yaptı. Memur-Sen İl Divan 
Toplantısı’nın ardından Erzurum Şube Baş-
kanlığımız İl Divan Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 
Toplantıya Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı 
Bayram Tonbul ve Sağlık-Sen Genel Eğitim ve 
Soyal İşler Sekreteri Menderes Turbay da katıl-
dı.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Er-
zurum Şube Başkanı Abdullah Duman, top-
lantının açılış konuşmasında Memur Sen’in 
sendikacılığı“kavga zemininde rekabetten, re-
kabet zemininde hizmet” sendikacılığına dönüş-
türme iddiası ile çıkılan yolda, ortaya konulan 
özveri ile üye sayısını 700 bine ulaştırarak zirve-
ye taşıdığını söyledi.
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Eskişehir Şubemizden Şiddete Karşı 
Basın Açıklaması

Eskişehir Şube Başkanlığımız son günlerde 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artmasına 
tepki gösterdi. 

Şube Başkanı Yüksel Solmaz tarafından ya-
pılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son 
günlerde yaşadığımız olaylar gösteriyor ki gö-
revleri esnasında yedikleri tekme, tokat, küfür ve 
maruz kaldıkları akla hayale gelmeyen hakaret 
ve tacizler bir yana dursun artık sağlık çalışan-
ları can korkusu da taşımaya başlamıştır. Sağlık 
çalışanları olarak bizler Şiddete karşı tatmin edi-
ci tedbirler alınsın diyoruz. Bir hekimi, hemşire-
yi, sağlık memurunu, sözle veya fiziksel olarak 
taciz edenler karşılığında ne bulacaklarını bilsin 
istiyoruz. Gerekli önlemlerin acil olarak hayata 
geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Gaziantep Şubemiz, 
Arslan’a Yapılan Saldırıyı Kınadı

Gaziantep’te görevi başında 17 yaşındaki bir hasta 
yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Kalp ve Gö-
ğüs Cerrahı Op. Dr. Ersin Arslan, on binlerce kişinin 
katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları arasında toprağa 
verildi. 

Gözyaşlarının sel olduğu törende yapılan konuş-
malarda sağlıkta şiddet kınanırken, Sağlık-Sen Gazi-
antep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, hastanelerde 
çalışan güvenliği ile ilgili tedbirlerin artırılmasını iste-
di. Arayıcı, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bu son 
olay da göstermektedir ki, toplumsal şiddet bugün akıl 
almaz boyutlara ulaşmıştır. 17 yaşındaki bir çocuğun 
bir hekimi, bunun da ötesinde bir insanı öldürecek 
boyutlara gelmesine ya da getirilmesine neden olan 
psiko-sosyal faktörleri önlemek ve caydırıcı tedbirleri 
alma gerekliliğini bugün de vurguluyoruz. Gaziantep 
Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde görev 
yapan Kalp ve Göğüs Cerrahı Op. Dr. Ersin Arslan’a 
yapılan saldırıyı kınıyor, tüm sağlık camiası adına Dr. 
Ersin Arslan’a Allah’tan rahmet, yakınları ve mesai ar-
kadaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

Giresun Şubemiz Üyelerimizle 
Kahvaltıda Buluştu

Cumhuriyet Parkı’nda verilen kahvaltıya 
Giresun İl Sağlık Müdürü Cengiz Cindemir, 
Halk Sağlığı İl Müdürü Fazıl Özden, şube 
üyelerimiz ve aileleri katıldı.

Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, üyele-
rimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek için 
bu organizasyonun önemli olduğunu belirte-
rek kahvaltıya katılan herkese teşekkür etti. 

Gümüşhane Şubemiz Ebe ve 
Hemşireler Gününü Kutladı

Gümüşhane Şube Başkanlığımız Hemşi-
reler, Ebeler ve Anneler günü dolayısıyla Bal-
yemez Konağında üyelerimizle buluştu. Prog-
rama Şube Başkanı Özcan Köprülü ve şube 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda 
üyemiz katıldı.

Bu tür organizasyonların önemine vurgu 
yapılan konuşmalarda dostluğun ve beraberli-
ğin pekiştirilmesi adına bu organizasyonların 
tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Hakkari Valisi Şubemizi Ziyaret Etti
Hakkari Valisi Muammer Türker, Hakkari 

Şube Başkanlığımızı ziyaret ederek şube yöneti-
cilerimizle görüştü.

 Vali Türker, Memur-Sen’in çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini belirterek özellik-
le yeni anayasa ve toplu sözleşme sürecinde 
Memur-Sen’in oynadığı rolün görmezden ge-
linemeyeceğini belirtti. Memur-Sen’in Türkiye 
için bir şans olduğunu kaydeden Türker, sivil 
toplumun gelişmesinde yapılan çalışmalardan 
dolayı yöneticilerimize teşekkür etti.

Şube Başkanı Veysel Çiftçi de Vali Türker’in 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, Hakkari’nin çözüm bekleyen sorunları ile 
ilgili bir rapor sundu.

Hatay Şubemiz Üyelerimizle Piknik Yaptı
Hatay Şube Başkanlığımız Ebeler, Hem-

şireler ve Anneler günü dolayısıyla bir piknik 
düzenledi. Pikniğe Genel Başkan Metin Memiş 
ile birlikte Genel Teşkilat Sekreteri Murat Öz-
demir, Hatay Şube Başkanı Feleytun Gönç, şube 
yönetim kurulu üyelerimiz, sağlık çalışanları ve 
aileleri katıldı.

Şube Başkanı Feleytun Gönç yaptığı konuş-
mada Sağlık-Sen olarak her zaman ve her du-
rumda ilkeli bir duruş sergilediklerini belirterek 
bu durum neticesinde her geçen gün daha fazla 
büyüdüklerini ifade etti.

Gönç ayrıca bu tür pikniklerin amacının bir-
lik ve beraberliğin pekiştirilmesi olduğunu belir-
terek bunun sürdürülmesi için bu programlara 
devam edeceklerini söyledi.

İstanbul 1 No’lu Şubemiz Hemşireler 
Günü’nü Kutladı

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanlığımız Ebeler ve 
Hemşireler Haftası’nı düzenlenen bir programla kut-
ladı. Programa İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Dura-
li Baki ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı 
ile birlikte Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
Genel Sekreter Semih Durmuş, Genel Mali Sekreter 
Mustafa Örnek, İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan 
Dokucu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, 
Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürü Sayın 
Önal İnaltekin, Bağcılar Ak Parti İlçe Başkanı İsmet 
Öztürk, Bağcılar AK Parti İlçe Başkan Yardımcıla-
rı Hasan Göksu, Ethem Coşkun, Fatih Gündoğan, 
Esenler Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Tevfik Göksu 
ve Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Mus-
tafa Uzun ve yaklaşık 1300 davetli katıldı.

Davete katılanlar, geceye katılan sanatçıların ses-
lendirdiği şarkılarla eğlendiler. Geceye Türk Halk 
Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay, Aydın Aydın ile 
birlikte Sunucu Songül Korkmaz, Çılgın Sedat, Ya-
man, Türk Halk Müziği Sanatçısı Haydar Ulaş, Türk 
Sanat Müziği Sanatçısı Seyhan Güler, Mustafa Sez-
gin, Gazeteci Ferhat Canbey katıldı.

İstanbul 2 No’lu Şubemizden Zam 
Protestosu

İstanbul 2 No’lu Şube Başkanlığımız top-
lu sözleşme sonucunda hükümetin önerdiği 
zam oranlarını AK Parti İstanbul İl Başkan-
lığı önünde yaptığı oturma eylemi ile protesto 
etti.

Şube Başkanı Ekrem Yavuz memurlara 
reva görülen bu zammın çalışanları memnun 
etmediğini belirterek  “ekonomik ve sosyal 
olarak haklarımızı alana dek mücadelemizi 
sürdüreceğiz” dedi.

İzmir Şube Üyelerimiz Piknikte Buluştu
İzmir Şube Başkanlığımız tarafından üye-

lerimiz arasında birlik ve beraberliği pekiştir-
mek amacıyla piknik düzenlendi. Pikniğe çok 
sayıda üyemizin yanı sıra İzmir Şube Başkanı 
Recep Atçı, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleş-
me Sekreteri Mustafa Kulluk, Manisa Şube 
Başkanı Yüksel Ülker ve Kütahya Şube Baş-
kanı Yücel Akgün de katıldı.

TRT Sanatçılarının konserleri ve Balkan 
Folklor Ekibinin gösterileriyle renklenen pik-
nik çeşitli yarışmaların ardından son buldu.

Kahramanmaraş 
Şube Başkanlığımız Şiddete Tepkili
Kahramanmaraş Şube Başkanı Mutlu Kaya, 

Gaziantep’te uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 
Dr. Ersin Arslan’a yapılan saldırıyı kınadı. 

Şube Başkanı Kaya yaptığı açıklamada şunla-
rı söyledi: “Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet 
Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Cerrahı Op. Dr. Ersin 
Arslan hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 
Bu son olayda göstermektedir ki toplumsal şiddet bugün 
akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. 17 yaşındaki bir çocuğun 
bir hekimi, bunun da ötesinde bir insanı öldürecek boyut-
lara gelmesine ya da getirilmesine neden olan psiko-sos-
yal faktörleri önlemek ve caydırıcı tedbirlerin alınması ge-
rekliliğini bugün de vurguluyoruz. Ülke insanımız için 7 
gün 24 saat kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışan-
larımıza uygulanan şiddeti halkımızın da tasvip etmediği 
muhakkaktır. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet 
Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Cerrahı Op. Dr. Er-
sin Arslan’a yapılan saldırıyı kınıyor, tüm sağlık camiası 
adına Dr. Ersin Arslan’a Allah’tan rahmet, yakınları ve 
mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

Karabük Şubemizden 
Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Karabük Şube Başkanı Selçuk Taşyapar, 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Işık, 
Davut Tam, İsmail Altunöz, Metin Öztürk, 
Bülent İpek ve Disiplin Kurulu Üyesi Şe-
nol Turhan ve Recep Ay ile birlikte İl Sağlık 
Müdürü Uzm. Dr. Murat Çağlayan, İl Halk 
Sağlığı Müdürü Dr. Sezgin Tiryaki, İl Sağlık 
Müdür Yardımcısı Yüksel Korkut’u ziyaret 
ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Karaman Şube Başkanlığımızdan 
Sağlık Bakanı’na Plaket

Karaman Şube Başkanı İdris Güneş, Sağ-
lık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ka-
raman İli Sağlık Hizmetleri Değerlendirme 
Toplantısı”na katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. 
Recep Akdağ’a “Obezite ile Mücadele ve 
Kontrol” ile “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır To-
lerans” konularına gösterdiği hassasiyetten 
dolayı bir teşekkür plaketi verdi.
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Kastamonu Şubemiz Ebe ve 
Hemşireler Günü’nü Kutladı

Kastamonu Şubemiz Kadın Kolları tara-
fından, Ebe ve Hemşireler Haftası ile Anneler 
Günü dolayısıyla kadın üyelere yönelik eğlence 
düzenlendi.’de düzenlenen eğlenceye sağlık çalı-
şanları büyük ilgi gösterdi.

Şube Başkanı Mehmet Öz hemşirelik ve ebe-
liğin kutsal bir meslek olduğunu belirtirken, anne-
liğin de yine aynı şekilde ulvi bir duygu olduğuna 
dikkat çekti.  “Sağlık çalışanları özellikle de ebe ve 
hemşireler büyük bir özveri ile görev yapıyorlar. 
Ebe ve hemşirelerimizin yoğun iş yaşamından bi-
raz da olsa uzaklaşması, stresten uzak, gönüllerin-
ce eğlenebilmeleri için böyle bir gece düzenledik.  
Geleneksel hale getireceğimiz eğlencemizin göste-
rilen ilgiden dolayı tüm bayan üyelerimize teşek-
kür ediyor ve Ebe ve Hemşireler Günü ile Anneler 
Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Kırıkkale Şubemizin Düzenlediği 
Turnuva Sona Erdi

Kırıkkale Şube Başkanlığımız tarafından dü-
zenlenen futbol turnuvası tamamlandı. Turnuva-
nın kupa törenine Şube Başkanı Murat Çaykara ile 
birlikte Kırıkkale Vali Vekili Niyazi Ulugöl, Gençlik 
Spor İl Müdürü Rıfat Ünlü, İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fatma Sönmez, İl Halk Sağlığı Müdürü F. Ender 
Güngüneş, Ağız  Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi 
Prof.Dr.Adnan Tezel, Devlet Hastanesi Başhekimi 
Op.Dr. Mehmet Öncel, Yüksek İhtisas Hastanesi 
Başhekimi Op.Dr. Osman Acar, şube yönetim ku-
rulu üyeleri katıldı.

Şube Başkanı Murat Çaykara bu etkinliklerin 
çalışanlar arasındaki diyaloğu geliştirdiğini söyle-
yerek bu tür turnuvaların devam etmesini temenni 
ettiklerini ifade etti.

Turnuvanın şampiyonu ADSM ekibi olurken 
ikincilik ise Devlet Hastanesi ekibinin oldu.

Kırklareli Şube Başkanlığımız 
Ebeler Günü Kutladı

Kırklareli Şube Başkanı Osman Uzun 
ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Haldun 
Ulu Ebeler Günü münasebetiyle Devlet 
Hastanesi’nde çalışan ebeleri ziyaret etti. 

Ziyarete şube yönetim kurulu üyelerimizin 
yanı sıra Kırklareli Devlet Hastanesi Başheki-
mi Opr. Dr. Ceylan Yoldaş da katıldı.

Hastanede görev yapan ebelerin bu özel 
günlerini kutlayan Şube Başkanı Osman 
Uzun, çalışanlarla görüşerek onların sorun ve 
taleplerini dinledi.

Kırşehir Şubemiz 
Hemşireler Gününü Kutladı

Kırşehir Şube Başkanı Necati Yılmaz ve 
şube yönetim kurulu üyelerimiz Hemşireler 
Günü nedeniyle ilde görevli hemşire ve ebe-
leri ziyaret etti.

Şube Başkanı Yılmaz ziyaretlerde yaptığı 
konuşmada ebe ve hemşirelerin önemli bir 
görevi ifa ettiklerini belirtti. Zor koşullarda 
fedakarca hizmet veren ebe ve hemşirelerin 
ekonomik ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi 
gerektiğini belirten Yılmaz bütün ebe ve hem-
şirelerin bu özel günlerini kutladı.

Kilis Şubemiz 
Hemşireler Gününü Kutladı

Kilis Şube Başkanlığımız il genelinde bu-
lunan hastane ve diğer sağlık kuruluşlarını 
ziyaret ederek kurumlarda görev yapan çalı-
şanların hemşireler gününü kutladı.

Şube Başkanı Özcan konu ile ilgili olarak 
şunları söyledi: “Hemşirelik; insan sevgisiyle 
dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve profes-
yonel bir meslektir. Hemşirelik, güç çalışma 
şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü 
kavramlarını içinde bulunduran zor bir mes-
lektir. Bu zor mesleği bir nebze de olsa ko-
laylaştırmak için çalışanların en iyi şartlarda 
görev yapmalarını sağlamak için çaba sarfe-
diyoruz”.

Kocaeli Şubemiz Ebe ve Hemşireler 
Haftasını Kutladı

Kocaeli Şube Başkanlığımız dolayısıyla bir 
etkinlik düzenledi. Programa Genel Teşkilat Sek-
reteri Murat Özdemir, Genel Mevzuat ve Toplu 
Sözleşme Sekreteri Mustafa Kulluk, Genel Basın 
Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz Fatih Kocur, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Şük-
rü Karabalık, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başka-
nı Osman Poyraz, İzmit Seka Devlet Hastane-
si Başhekimi Uz. Dr. Atilla Esmen, Gebze İlçe 
Temsilcisi Şakir Saldırıcı, Kocaeli Şube Yönetim 
kurulumuz ve üyelerimiz katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Şube 
Başkanı Harun Yaşar Aliş, Sağlık-Sen’in 
Kocaeli’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden 
biri olduğunu belirtti.

Konya Şube Başkanlığımızdan 
Şiddete Tepki

 Konya Şube Başkanlığımız son günlerde 
yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterdi. Şube 
Başkanı Himmet Bayar tarafından yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: “Gaziantep Avu-
kat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde görev 
yapan Kalp ve Göğüs Cerrahı Op. Dr. Ersin 
Arslan’ın hasta yakını tarafından bıçaklanması 
toplumsal şiddetin bugün akıl almaz boyutlara 
ulaştığını gösteriyor. 17 yaşındaki bir çocuğun 
bir hekimi, bunun da ötesinde bir insanı öldü-
recek boyutlara gelmesine ya da getirilmesine 
neden olan psiko-sosyal faktörleri önlemek ve 
caydırıcı tedbirleri alma gerekliliğini bugün de 
vurguluyoruz. Toplumsal şiddetin boyutlarının 
yansıması olarak sağlık alanında ortaya çıkan bu 
tür menfur olaylar için gerekli yasal düzenleme-
ler hayata geçirilmelidir.”

Malatya Şubemizden İlçe Ziyaretleri
 Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl 

ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Pö-
türge ve Doğanyol İlçelerine giderek Devlet 
Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile 
Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
ve Sağlık Evleri’nde çalışan personeli ziya-
ret etti.

Sağlık çalışanlarının sorunları hakkın-
dan üyelerimizle istişarelerde bulunan Şube 
Başkanı Mehmet Bingöl çalışanların sorun-
larının çözümü için Sağlık-Sen olarak her 
zaman mücadeleye devam edeceklerini söy-
ledi.

Manisa Şube Başkanlığımızdan 
Basın Açıklaması

Manisa Şube Başkanlığımız, Salihli Devlet 
Hastanesi bahçesinde bir basın açıklaması yap-
tı. Açıklamayı yapan Şube Başkanı Yüksel Ülker; 
“Sağlık-Sen yetkili olduğu ilk günden itibaren 
sergilediği her türlü ideolojiden uzak, hizmet sen-
dikacılığı anlayışı ile sağlık çalışanlarının yıllarca 
çözülemeyen ve adeta bir kangren haline gelen 
sorunlarını çözüme kavuşturmanın mutluluğunu 
yaşamaktadır” dedi.

 Şube Başkanı Ülker açıklamasının devamında 
şunları söyledi; “Biz, sağlık çalışanlarının mağduri-
yetlerini giderirken bazı sendikalar, sendikamız ve 
temsilcilerimize yönelik bir takım mesnetsiz itham-
larda bulunmaktadır. Memur-Sen ve başta Sağlık-
Sen olarak konfederasyonumuza bağlı bulunan 
sendikalara sataşmak ne bir siyasi partiyi iktidar 
yapar ne de bir sendikaya yetki kazandırır. Memur-
Sen ve Sağlık-Sen bunlara bakmaksızın ilkeli sendi-
kacılık düsturuyla yoluna devam edecektir.”

Mardin Şubemizden Kurumlara Ziyaret
Mardin Şube Başkanımız ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri görevlerine yeni atanan il 
müdürlerine bir dizi ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne, 
İl Müdürü olarak  atanan Zeki Eryasöz, 
75.Yıl Toplum Merkezine  Müdürlüğüne  
müdür olarak atanan Aile ve Sosyal Politi-
kalar Müdürlüğü Temsilcimiz Mahmut Ba-
tur, Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü iken 
İş Kur İl Müdürlüğüne Müdür Olarak Ata-
nan Mehmet Akıncı makamlarında ziyaret 
edilerek yeni görevlerinin hayırlara vesile 
olması temennisinde bulunularak. 

Mersin Şube Başkanlığımız 
İl Divan Toplantısını Gerçekleştirdi
Mersin Şube Başkanlığımız tarafından dü-

zenlenen İl Divan Toplantısına Genel Teşkilat 
Sekreteri Murat Özdemir, Mersin Şube Başkanı 
Şemsettin Karadoğan, şube yönetim kurulu üye-
lerimiz ve ilçe ve iş yeri temsilcilerimiz katıldı.

Şube Başkanı Şemsettin Karadoğan toplantı-
da yaptığı konuşmada Sağlık-Sen olarak bugüne 
kadar çalışanlar adına pek çok önemli kazanım 
elde ettiklerini belirterek, sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının bütün sorunları çözülene dek mü-
cadeleye devam edeceklerini söyledi.

Genel Teşkilat Sekreteri Murat Özdemir de 
yaptığı konuşmada Genel Merkez olarak yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Muğla Şubemiz 
Hemşireler Günü’nü Kutladı

Muğla Şube Başkanı Ekrem Şababoğlu ve 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Köyceğiz’e 
giderek ilçede görevli olan hemşirelerin “Hem-
şireler Günü”nü kutladı.

Şube Yönetim kurulu Başkanı Ekrem Şa-
baboğlu ve Yönetim kurulu üyelerimiz Ömer 
Faruk Batmaz, İsmail Aran, Serhat Kaçar ve 
Selim Sazaklıoğlu Köyceğiz ilçesinde sağlık ça-
lışanları ile buluştu. Burada sağlık çalıuşanları-
nın sorunlarını dinleyen ve bir toplantı yapan 
yönetim kurulumuz ardından Ortaca ilçe tem-
silciliğimizin düzenlediği Hemşiler haftası kutl-
masına katılmak üzere Ortaca ’ya geçti. Burada 
yapılan kutlamaya katılan Şube Başkanımız Ebe 
ve Hemşirelerimizin sağlık sektöründeki yeri ve 
önemine değindi.

KASTAMONU

KIRIKKALE

KİLİS

KOCAELİ

MANİSA

MARDİN

MERSİN

MUĞLA

KONYA

MALATYA

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR
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Nevşehir Şube Başkanlığımız 
Sağlık Kurumlarını Ziyaret Etti

Nevşehir Şube Başkanı Tekin Koçak, Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Acıgöl 
Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi 
ve Ağıllı Sağlık Evi ile Derinkuyu Aile Sağlığı 
Merkezi, Suvermez ve Yazıhöyük Sağlık Evleri-
ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Toplu sözleşme sonuçlarını değerlendiren 
Şube Başkanı Tekin Koçak, hükümetin verdiği 
teklifin memurları hayal kırıklığına uğrattığını 
söyledi. Ekonomik olarak gelişen bir ülkenin 
memuruna hak ettiği ekonomik hakları sağlaya-
mamasının üzüntü verici olduğunu belirten Ko-
çak çalışanların hak ettiği hakları alana dek mü-
cadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Niğde Şubemiz 
AK Parti İl Başkanıyla Görüştü

Niğde Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
AK Parti Niğde İl Başkanlığı’na seçilen Ahmet 
Özmen’i makamında ziyaret etti.

Niğde Şube Başkanı Aşur Bolat, AK Parti 
İl Başkanlığı’na seçilen Ahmet Özmen’e yeni 
görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dilek-
lerini iletti. Niğde’nin sorunlarının da görüşül-
düğü ziyarette çözüm önerileri hakkında istişa-
relerde bulunuldu.

Ordu Şubemizden Ünye Devlet 
Hastanesi’ne Başarı Plaketi

Ordu Şube Başkanlığımız tarafından Ünye Dev-
let Hastanesi’nde sağlık personelleri arasında kurulan 
iyi diyalog için hastaneye başarı plaketi verildi. 

Ünye’de Devlet Hastanesi’nde yapılan çalışma-
lardaki başarısında dolayı Ünye Devlet Hastanesi 
Başhekimi Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak, Ünye 
Devlet Hastanesi Müdürü Kemal Güler ve Başhemşi-
re Gülüzar Kargun’a Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı 
tarafından plaket verildi. 

Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı ve beraberindeki-
ler Ünye Devlet Hastanesi Başhekim Hüseyin Yalçın 
Büyükkarabacak’ı ziyaret etti. Hastanede çalışan ve 
sağlık personelleri arasında iyi bir diyalog sağlandı-
ğını belirten Şube Başkanı Bilal İnan, Başhekimimiz 
Büyükkarabacak’ın başarılı çalışmalarını hayranlıkla 
izlediklerini ifade ederek, “Sadece hastane personeli-
nin değil, Ünye halkının da takdirini kazanan Başhe-
kim Büyükkarabacak’ın başarılı çalışmalarını takdir 
ediyoruz” dedi. 

Osmaniye Şubemiz
 Üyelerimizle Buluştu

Osmaniye Şube Başkanlığımız üyelerimize 
yönelik birlik ve beraberlik gecesi düzenledi. 
Düzenlenen programa Şube Başkanı Muhittin 
Çenet ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizin 
yanı sıra Genel Merkez Yöneticileri Semih Dur-
muş, Mustafa Örnek, Fatih Kocur, Memur-Sen 
İl Başkanı Mücahit Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. 
Mehmet Cingöz ve AK Parti İl Başkanı Emir 
Hasan Aslantaş da katıldı.

Şube Başkanı Muhittin Çenet  Sağlık-Sen 
olarak bugüne kadar çalışanlar adına önemli 
kazanımlara imza attıklarını belirterek yetkili 
sendika olma bilinci ile bu kazanımları sürdüre-
ceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından yılın 
doktor ve hemşiresi ödülüne layık görülenlere 
plaketleri takdim edildi.

Rize Şubemizden Tiyatro Etkinliği
Rize Şube Başkanlığımız tarafından Ebeler, 

Hemşireler ve Anneler Günü dolayısıyla tiyatro 
gösterisi düzenlendi. Trabzon KTÜ Doktorları 
tarafından kurulan “Grup Bilmem Ne” grubu-
nun sahneye koyduğu “Kalp Krizi Değil, Gül-
me Krizi” adlı tiyatro oyunu katılımcılar tara-
fından ilgiyle izlendi.

Sağlıkta şiddetin işlendiği tiyatroya Rize 
Şube Başkanı Muhammet Yazıcı, Şube Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz, Rize Halk Sağlığı Mü-
dürü Dr. Faik Özşahin ve sağlık çalışanlarının 
yanı sıra Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri 
Menderes Turbay da katıldı.

Sakarya Şubemiz 
Milletvekili Kaçar’ı Ziyaret Etti

Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, 
şube yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte 
eski Genel Başkanımız, Şanlıurfa Milletveki-
li Mahmut Kaçar’ı TBMM’deki makamında 
ziyaret etti.

 Sağlık çalışanlarının genel gündemi ve so-
runları hakkında yapılan görüşmeden dolayı 
Mahmut Kaçar, şube yönetim kurulu üyeleri-
mize teşekkür etti.

Samsun Şubemizden Tiyatro Etkinliği
Samsun Şube Başkanlığımız Ebeler ve 

Hemşireler Haftası nedeniyle bir tiyatro etkin-
liği düzenledi. “Grup Bilmem Ne” tarafından 
yapılan tiyatro gösterisine çok sayıda ebe ve 
hemşire katıldı.

Şube Başkanı İlhan Öksüz tiyatro öncesinde 
yaptığı konuşmada ebe ve hemşireliğin temelin-
de insan sevgisinin yattığını belirterek, kutsal bir 
meslek olduğunu ifade etti.

Geceye sağlık çalışanlarının yanı sıra Sam-
sun İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hatice Öz, 
Samsun Tabipler Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Mithat Günaydın, Gazi Devlet Hastanesi Baş-
hekimi Uzm. Dr. Ahmet İsmailoğlu, Gazi Dev-
let Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail 
Yücel ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Osman Katrancı da 
iştirak etti.

Siirt Şubemiz Basın Açıklaması Yaptı
Siirt Şube Başkanlığımız, başta her geçen gün eri-

yen döner sermaye sorunu, denge tazminatları ve toplu 
sözleşme yasası olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 
sorunlarını dile getiren bir basın açıklaması yaptı. Şube 
Başkanı Vesim Eviz tarafından yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Bugün burada toplanmamızın 
sebebi döner sermayelerimizin her geçen gün azalıyor 
olmasıdır.     Bu gün için ilimizin sağlık kalitesinin art-
masında özel hastanelerin çok ötesinde bir hizmet an-
layışıyla çalışan Devlet hastanesi ve Kadın doğum ve 
çocuk hastalıkları hastanesinde  çalışan personel hak 
ettikleri ücretin çok altında bir ücret alarak çalışma 
şevkleri kırılmaktadır. Bildiğiniz üzere denge tazmina-
tında sağlık çalışanlarımız kapsam dışı bırakıldı. Nedeni 
ise sağlık çalışanlarının döner sermaye alıyor olmasıdır.

Sağlık Bakanının artık Hastalar kadar çalışanlarına 
da sahip çıkmasını istiyoruz. Sağlıklı bir sağlık hizmeti 
sunmanın çözüm yolu kanun, kural ve mevzuatlardan 
daha çok çalışanlarımızın özverisinden kaynaklanır. 
Özverimizin artırılması için de haklarımızın iyileşti-
rilmesi gerekir. Aksi takdirde oluşacak başarısızlıkların 
sorumluları çözüm önerilerimize dikkat etmeyenler ola-
caktır.

Şanlıurfa Şubemiz Zamma Tepki Gösterdi
Şanlıurfa Şube Başkanlığımız hükümet tarafından 

memurlara teklif  edilen zam oranlarına tepki gösterdi. 
Konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan Şube Başka-
nı Mahmut Atçı şunları söyledi: “Kamu işveren heyeti 
hizmet kollarına ilişkin görüşmelerde takındığı “benim 
dediğim olur” dayatmasına, genel toplu sözleşme gö-
rüşmelerinde de sürdürmektedir. Maalesef   ‘ekonomik 
büyümede dünya ikincisi, Avrupa birincisi olduk. Eko-
nomik gelişmede Avrupa’ya örnek ülke durumundayız’ 
diyen hükümetin kamu işveren heyeti aracılığıyla kamu 
görevlilerine önerilen 2012 yılı için %3 + %3, 2013 yılı 
için %2 + %3 zam teklifi komiktir. Komik olduğu kadar 
da Türkiye’nin ekonomik gerçeklerini yansıtmamakta-
dır. Getirilen teklif  4 aylık enflasyonu karşılamaktan bile 
uzaktır. Hükümet artık kamu görevlilerinin maaş zamları 
gündeme geldiğinde mali disiplin, bütçe disiplini, eko-
nomik sınırlılık kavramlarını bir kenara atsın. Üst düzey 
sivil bürokratlara bir kalemde 772 lira, üst rütbeli askeri 
personele 336 lira veren sermayeye tek kalemde 2 milyar 
liralık teşvik hediye eden hükümetten, kamu görevlilerini 
motive edecek, teşvik paketi oluşturacak teklifler istiyoruz 
ve bekliyoruz.” 

AK Parti’den Uşak Şubemize Ziyaret
AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Al-

tay ve AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet 
Gün Uşak Şube Başkanlığımızı ziyaret etti.

Toplu sözleşme sürecinin değerlendi-
rildiği görüşmede sürecin tüm kamu çalı-
şanlarına hayırlar getirmesi temennisi öne 
çıktı.

Şube Başkanı M. Ali Aloğlu, sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının önemli ve zor 
bir görevi yürüttüğünü belirterek çalışanla-
rın yaşadıkları sorunların çözüme kavuştu-
rulması adına önemli beklentileri olduğunu 
ifade etti.

Yalova Şubemiz 
1. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi
Yalova Şube Başkanlığımız 1. Olağan 

Kongresini gerçekleştirdi. Kongreye Yalova 
sağlık camiası ile birlikte Genel Teşkilat Sek-
reteri Murat Özdemir de katıldı.

Kongre sonucunda Yalova Şube Başkan-
lığına İbrahim Oktay seçildi. Şube yönetim 
kurulu şu isimlerden oluştu: İbrahim Oktay, 
Mustafa Karataş, Fatih Kaya, Recep Aydın, 
İbrahim Akgün, Halil Ok, Erol Kilim. 

Zonguldak Şubemizden Sağlık 
Çalışanına Şiddete Tepki

Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali 
Kara, Kdz. Ereğli’de sağlık çalışanına yönelik 
gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Şube Başkanı Kara, Yönetim Kurulu ile 
birlikte Zonguldak Karadeniz Ereğli 112 bi-
riminde görev yapan Hayri Altunay’a yapılan 
saldırı konusunda yapmış olduğu basın açık-
lamasında şunları söyledi: “Bu insanlık dışı 
olay; son zamanlarda ülkemizin çeşitli bölge-
lerinde sağlık çalışanlarına yönelik artan şid-
det olayları da göz önünde tutulduğunda, sağ-
lık çalışanlarının güvenliği konusunun ciddi 
bir sorun haline dönüştüğünü göstermektedir.

NEVŞEHİR
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SAKARYA

ŞANLIURFA

UŞAK
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Hasta muayene olmak için acile gelir. Doktor paravanın arkasındaki sed-
yeye geç soyun der. Lahana gibi giyinmiş halde olan hasta soyunmaya başlar. 
Soyundukça kokar, soyundukça kokar. Doktor “Adam bir banyo yapar da gelir” 
der. Hasta hiçbir şey söylemeden tekrar giyinmeye başlar. Doktor bakar ki has-
ta giyiniyor. Muayene olmak istemediğini düşünüp diğer hastaya geçer. Hasta 
alır eline yeşil kartını düşer hamamın yoluna. Hamamda bir güzel yıkanır. İşini 
bitirip çıkarken hamamcı hastaya “borcunu ödemedin” diye seslenir, hasta ha-
mamcıya döner ve elindeki yeşil kartı masaya vurarak “ne parası kardeşim, 
beni doktor sevk etti, yeşilkart ödeyecek” der. Hamamcıyla hasta arasındaki 
münakaşa hastaneye kadar uzanır.

Hamamcıyla, hasta doktoru bulurlar. Hasta doktora “Sen beni hamama gön-
dermedin mi? Yeşil kart ödeyecek demedin mi?” diye sorunca olay anlaşılır.

Kaynak: 
Sağlık-Sen Geleneksel Anı Yarışması 2011 - Havvali ÖZDEMİR ŞAHİN / BİLECİK 

Başarı, tek bir kişinin 
gayreti ile değil, 
tüm çalışanların 

ortak gayretlerinin 
bir sistem içinde 
ortak bir hedefe 
yöneltilmesi ve 

takım çalışması ile 
mümkün olur.

YEŞİL KART ÖDEYECEK

Sara

İrade dışı kas 
hareketi

Sıhhatli, diri

Külbastı eti

Kafi gelmek

Hastalık illet

Bademcik

Yemek emri

Ateşli çocuk 
hastalığı

Gribe benzer 
bir hastalık

Romatizma 
ağrısı

Kağıt, sayfa

İmar edilmiş

Şikar

Kölelikten 
kurtulma

Havadan korkma
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Nöbet, bun, 
buhran
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olmaya eser
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simgesi
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Kabul etmeme
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Kuyruk sokumu 
kemiği
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duygusu

Bir harfin 
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Bir deri 
hastalığı

Çamur, alivyon

Radyoaktif 
ışınların biyolojik 

etkisini ölçme 
birimi

En kısa zaman, 
an

Eski dilde su

Akciğer zarı

Kanda fazla 
asitten olan 

hastalık

Kırmızı

Başlama

Bir erkek adı

Kazakistan’ın 
başkenti

Zillete uğramış 
hor, hakir

Tekamül

Avrupa Yatırım 
Bankası

İtibar, sayma, 
süzünü dinleme

Kuzu sesi

Binalarda 
Duman Yolu

El ve ayakta 
kasılma nöbeti

Tarla sınırı

Beddua

Demir bağlı 
beton

Basamak, derece

Sıtmanın bir adı

Yurt, memleket

Doğum sonrası 
görülen bir 

hastalık

Başın 
Tepesindeki 

saçsızlık

Cevaz verilen,
yapılması 

uygun olan

Kayınbirader

Bir hitap 
ünlemi

Otlak

Eski dilde dudak

Nesc

Kazıklı humma

Bir sanat 
eserine hakim 

olan fikir

Ağaç, mah, iğ

Halk diliyle ağabey

Tıpta kullanılan 
mazı tozu

Bir ilimiz

Daimilik

Kabaca evet

Sulandırılmış 
kireç
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I. DÖNEM (2012-2013) TOPLU SÖZLEŞME 
HİZMET KOLU KAZANIMLARIMIZ

SÖZLEŞMELİLERE ÜCRETSİZ YEMEK
Yataklı tedavi kurumlar ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan kadrolu personel, 
kurumda çıkarılan yemekten ücretsiz faydalanmaktaydı. Bundan sonra aynı şekilde söz 
konusu kurumlarda görev yapan sözleşmeli personel de herhangi bir ücret ödemeden 
aynı haktan yararlanacak.

İLAVE PERFORMANS PUANI
Asli görevlerinin yanı sıra şoförlük yapan param edik ve acil tıp teknisyenleri ile toplum 
sağlığı teknisyenleri ilave performans puanı alacak.

ÜST ÖĞRENİMDE ÜCRET ADALETİ
Sözleşmeli personelin sağlıkla ilgili bitirdiği herhangi bir üst öğrenim, maaş ve döner 
sermayesine yansıyacak.

EK ÖDEMELER MAAŞLA BİRLİKTE VERİLECEK
Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra üniversite hastaneleri ile adli tıp kurumlarında döner 
sermayelerin ek ödeme kadar olan kısmı her ayın 15'inde verilecek.

112 ÇALIŞANLARI RİSKLİ BİRİM KAPSAMINDA
112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının döner sermayeleri özellikli birim kapsamında 
değerlendirilecek.

NÖBET ÜCRETLERİ
Dini bayramlarda nöbet tutan personelin nöbet ücretlerinde yüzde 20 artış olacak.

HEKİMLERİN GARANTİ GELİRİ
Pratisyen hekim ve diş hekimlerinin maaş dışındaki garanti gelirleri ek ödemenin altında 
kalmayacak.

YÖNETİCİ VEKALETLERİNDE ÜCRET ADALETİ
657 sayılı DMK’nın 86. maddesine göre vekaleten görev yapan personelin döner sermayesi 
asıl kadrosuna göre değil, yürüttüğü göreve ilişkin matrah esas alınarak hesap edilecek.

EK ÖDEMEDE YILSONU HESAPLAMASI
Döner sermaye ve maaşların birlikte hesap edilerek yapılan gelir vergisi kesintilerinde 
yaşanan mağduriyetin önüne geçilecek. Sağlık çalışanlar, yılsonunda yapılacak 
hesaplamalar sonucunda; 375 sayılı KHK'ya göre ek ödeme alan emsali personelle 
kıyaslanacak. Bu sayede maaşların yıllık toplamında daha fazla gelir vergisi ödenmesinin 
önüne geçilecek.

MALİ SORUMLULUK ZAMMI
Taşınır Kayıt Kontrol yetkililerine verilecek mali sorumluluk zammı ile kefalet sandığına 
yapılan kesintiler telafi edilecek.

SOSYAL HİZMETLERDE EK DERS
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurumlarında görev yapan öğretmen ünvanlı personelin 
yöneticilik kadrolarına vekalet etmeleri halinde, vekaletin devamı süresinde haftalık 15 
saat ek ders ücretinin ödenmesine devam edilecek.


