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Sağlık-Sen ailesi olarak sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası 
olmanın bilinci ve sorumluluğu ile 2011 
yılını geride bıraktık. 

Tüm çalışanlarımızın haklı taleplerini 
ve mesleki sorunlarını her platformda 
dillendirdik. 

Önemli kazanımlara imza attığımız 
gibi halen çözüm bekleyen konularda da 
sürecin takipçisi olacağımız konusunda 
kararlılığımızı ortaya koyduk.
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28 Ocak 2011:

4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli 
personelin nöbet ücreti sorunu, Sağlık-Sen'in 

hizmet sendikacılığı farkıyla çözüme kavuş-
tu. Sağlık-Sen'in 2010 toplu görüşmelerinde 
mutabakata aldırdığı 4924 Sayılı Kanuna 

Tabi Sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmesi 
konusu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan olumlu 

görüş geldi. 

Ocak 2011

Şubat 2011
10 Şubat 2011

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans mezunlarına müjde-
li haber Sağlık-Sen’den geldi. Sendikamızın açtığı davada 
Danıştay 8. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı ver-
mesinin ardından YÖK Başkanlığı, 13 Ocak 2011 ta-
rihinde toplanan YÖK Genel Kurulu’nda, yeni bir karar 
alındığını Sağlık-Sen’e gönderdiği resmi yazı ile duyurdu. 
YÖK Başkanlığı, Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans 
Programının mezuniyet tarihi veya okula kayıt tarihine 
bakılmaksızın tüm sağlık çalışanları için üst öğrenim 
sayılmasına karar verdi.
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21 Şubat 2011

Sağlık-Sen'in başvurusunu değerlen-
diren Sağlık Bakanlığı, 4924 Sayılı 
Kanun kapsamındaki sözleşmeli per-
sonelin 30 Ocak 2010 tarihinden 
itibaren alamadığı nöbet ücretleri-
nin ödenmesi talimatını verdi.

25 Şubat 2011

Sendikamızın 2010 toplu görüşme ka-
zanımlarının bir bölümü daha 
hayata geçti. Toplu görüşme ka-
zanımlarımızdan olan ve 6111 

sayılı Torba Yasa içinde yer alan 
hizmet sözleşmelerinden damga 

vergisinin kaldırılması ile sözleş-
meli personele aile yardımı ve sendi-

kalı kamu çalışanına üç ayda bir 45 
TL toplu görüşme primi ödenmesi ile 

sağlık çalışanları için ek ödemede aylık 
mahsuplaşma hakları elde edildi. Ayrıca 

vekil ebe ve hemşireler ile Kızılay'dan geçen personel ve geçici işçilikten 4/B'ye geçen 
personele de döner sermaye ödenmesi sağlandı.

26-27 Şubat 2011

Sağlık-Sen'in 2011 Türkiye 
Teşkilat Buluşmaları başladı. İlk 
toplantı Balıkesir'in Edremit ilçe-
sinde 16 Şubeden yaklaşık 600 
teşkilat mensubunun katılımıyla 
yapıldı.
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Mart 2011
02 Mart 2011

Sağlık-Sen, üyelerinin eğitim standartlarını yükseltmek 
amacıyla gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. 

Daha önce Zirve Üniversitesi ile yaptığı protokolle üyelerine 
uzaktan öğretim yoluyla yüksek 
lisans hizmeti sunan Sağlık-
Sen, Atılım Üniversitesi ile de 
örgün eğitimle ‘Sağlık Kurum-
ları İşletmeciliği Yüksek Lisans 
Programı' açılması konusunda 
anlaşma yaptı.

03 Mart 2011

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkının 6111 sayılı 
Torba Yasa içinde yer almasını sağlayan Sağlık-Sen’in üniversite hastanesi çalışan-
ları için de ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkı tanınması noktasındaki girişimleri 
sonuç verdi. Sağlık-Sen’in girişimleri sonucu 2547 sayılı YÖK Kanununun 58. 
maddesinde yapılan (6114 sayılı Kanun ile) değişiklik ile yaklaşık 45 bin üniversite 
hastanesi çalışanını ilgilendiren mahsuplaşma hakkı elde edildi.

05 Mart 2011

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu, yaklaşan 15 
Mayıs öncesi toplanarak durum değerlen-
dirmesi yaptı. Kızılcahamam’da gerçekleşen 
toplantıda şube başkanlarıyla üye çalışma-
larına ilişkin teşkilat çalışmaları değerlendi-
rildi. 



SAĞLIK-SEN

9

06 Mart 2011

Sağlık-Sen'in, üyelerine yönelik grup ferdi 
kaza sigortası uygulaması devam ediyor. 
Memur-Sen'in Türkiye Buluşması'nda 
Grup Marmara Sigortacılık A.Ş., SBN 
Sigorta ve Şekerbank işbirliği ile yapı-
lan anlaşma, bu kez iki yıl geçerli olmak 
üzere imzalandı. Yapılan anlaşmaya 
göre, Sağlık-Sen üyelerine vefat ve sürek-
li sakatlık halinde 15 Bin TL teminat 
ödenmesi sağlandı. Şekerbank Kredi Kartı 
sahiplerinin bu teminatı 25 Bin TL, anlaşma kapsamında sigorta hizmetlerinden 
birini SBN Sigorta'dan satın alan Memur-Sen üyesinin teminatının ise 30 Bin TL 
daha artması sağlandı.

12-13 Mart 2011

Sağlık-Sen'in Mayıs ayı hedefleri doğrul-
tusunda organize ettiği toplantıların ikin-
cisi Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçek-
leştirildi. Duygu ve coşkunun zirve yaptığı 
Sağlık-Sen 2011 Türkiye buluşmaların-
da teşkilatımız, Sağlık-Sen'in toplu söz-
leşme masasına en güçlü şekilde oturması 
noktasında kenetlendi. Toplantıya 16 il ve 
18 şubeden yaklaşık 600 temsilci katıldı.    

18 Mart 2011

Sağlık-Sen'in mesleğine emek vermiş sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarının görev sırasında ya-
şadıkları anılarını ve tecrübelerini diğer çalışan-
larla paylaşmak ve ölümsüzleştirmek için ger-
çekleştirdiği ‘Anı Yarışması’nda kazananlar belli 
oldu. Prof. Dr. Nurullah Genç, Doç. Dr. Hicabi 
Kırlangıç, Mehmet Doğan, Dr. Osman Ayyıldız 
ve Bilal Coşkun'un jüri üyeliği yaptığı yarışma-
da; Kahramanmaraş'tan katılan Hasan Erbay'a 



10

Sağlık ve Sosyal Hizmetler 2011 Yıllığı

ait ‘İnsan ve Zaman' adlı anı birincilik 
ödülüne layık görüldü. Anı Yarışması'nda 
ikincilik ödülünü de ‘Ah Elim, Vah Elim' 
anısıyla Malatya'dan katılan Ali Yalçın 
almaya hak kazandı. Antalya'dan ‘Unut-
mak Mümkün mü?' anısıyla katılan Hü-
seyin İşlek ise üçüncü oldu. Bursa'dan 

katılan Fatmagül Kader de ‘Deprem' isimli anısıyla Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 

19-20 Mart 2011

Sağlık-Sen 2011 Türkiye buluşmalarının 
üçüncü durağı, Nevşehir'in Kozaklı ilçesi 
oldu. Sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen 
toplantıda teşkilatın geliştirilmesi ama-
cıyla geleceğe dönük yapılması gerekenler 
konuşuldu. Toplantıya, 26 şube başkanlı-
ğından yaklaşık 600 temsilci katıldı. 

24 Mart 2011

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, Memur- Sen Genel Başkanı Ah-
met Gündoğdu ile birlikte Devlet Ba-
kanı Selma Aliye Kavaf'ı ziyaret ederek 
SHÇEK çalışanlarının sorunlarını 
iletti.

26-27 Mart 2011

Sağlık-Sen Türkiye Teşkilat Buluşmala-
rının sonuncusu Erzurum'da gerçekleşti-
rildi. Coşku dolu bir atmosferde gerçekle-
şen toplantıya 26 ilden şube başkanları, 
500 il ve ilçe temsilcisi katıldı.
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29 Mart 2011

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile görüşme-
den görevde yükselme sınavı müjdesi çıktı. 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat 
Tosun'u ziyaret ederek, sağlık çalışanları-
nın sorunlarını görüştü. Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Nihat Tosun ile görüşmesinin 
ardından yaptığı açıklamada görevde yüksel-
me sınavı ile ilgili çalışmaların tamamlandığı bilgisini verdi. Memiş, 2 Bini Veri 
Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, 800'ü memur olmak üzere Sağlık Bakanlığının 
görevde yükselme sınavı için 2 Bin 800 kadro ihdası gerçekleştirdiğini belirtti. 

Nisan 2011
02 Nisan 2011

Sağlık-Sen'in 2010 toplu görüşmelerinde sözleşmeli personel ile ilgili mutabakata 
aldırdığı başta yurt dışında geçici görevlendirilebilme hakkı olmak üzere sendikal 
kazanımlar çerçevesinde hizmet sözleşmesi yeniden düzenlendi. Böylece sözleşmeli 
personele hac görevinin yanı sıra, Pakistan, Sudan gibi yerlere geçici görevlendirilebil-
me hakkı geldi. Sağlık Bakanlığı, 4/B'lilerin yurt dışında geçici görevlendirilmeleri 
ve torba yasa ile sözleşmeli personele sağlanan haklar çerçevesinde hizmet sözleşme-
lerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

15 Nisan 2011

Sağlık-Sen'in, yetkili sendika olarak 
Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığı 
girişimler sonucu, 4924'lüler ile ve-
kil ebe-hemşirelerin ek ödemede aylık 
mahsuplaşma sorunu çözüme kavuş-
tu. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş'in 2 Nisan 2011 tarihinde 
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16 Nisan 2011

Sağlık-Sen Genel Başkanımız Metin 
Memiş’in Genel Teşkilatlanma Sekrete-
ri seçildiği Memur-Sen’in 4. Olağan Genel 
Kurulu’na katılan Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, sözleşmeli kamu çalışanlarını kad-
rolu hale getirmek için bir çalışma başlat-
tıklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, Genel 
Kurul’da Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu’nun sözleşmeli kamu çalışanla-

rının kadroya geçirilmesi talebine hemen cevap 
verdi. Sözleşmeli kamu çalışanlarının sorunla-
rını gidermek için ilgili bakanların bu konuda 
çalışma yaptığını söyleyen Başbakan Erdoğan, 
“Hazırlığı yapıp bitirdikten sonra Kanun 

Hükmünde Kararnameyle yetiştirilmeye çalı-
şılıyor. Girebilirse orada, aksi takdirde 12 Haziran sonrasında 

sözleşmelilerle ilgili kadro yolunu açmış olacağız” dedi. 

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ı ziyaretinde 4924'lüler ile vekil ebe-hem-
şireleri aylık mahsuplaşma hakkı kapsamı dışında bırakan Bakanlık genelgesinin 
kanuna aykırılık teşkil ettiği görüşünü dile getirerek, sorunun çözüme kavuşturulması 
talebini iletmişti. Bakan Akdağ da görüşmede döner sermaye ek ödemesi alan tüm 
personelin aylık mahsuplaşma hakkından yararlanması gerektiği düşüncesinde oldu-
ğunu belirterek sorunun çözüme kavuşturulacağını söylemişti. 

Mayıs 2011
01 Mayıs 2011

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye 
genelinde bayram havasında kutlandı. İstanbul'daki kutlamalar, işçiler için sem-
bolleşen Taksim'de gerçekleşirken Ankara'daki şenliklerin adresi Sıhhiye Meydanı 
oldu. İstanbul Taksim'deki kutlamalarda Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş 
ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Şube Başkan ve Yöneticileri ile 
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temsilcilerimiz ve üyelerimiz bir araya gel-
di. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, kutlamalar sırasında NTV'nin canlı 
yayınına katıldı. Memiş, "Sağlıkçılar adına 
bugün neyi seslendirmek istersiniz?" soru-
suna "Sağlık çalışanlarının yaşadığı ağır 
çalışma koşulları ve ücret adaletsizlikleri" 
şeklinde cevap verdi.

08 Mayıs 2011

Sendikamızın girişimleri sonucu, SHÇEK'e bağlı yatılı kuruluşlar-
da çalışanlar da ücretsiz yemek hakkına kavuştu. 
Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilen Devlet 
Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre 
yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan 
memurların da yemek servislerinden ücretsiz ya-
rarlanması sağlandı.

18 Mayıs 2011

Milletimizin kahramanlık destanı 
olan Çanakkale Savaşlarında şehit 
olan tıbbiyeliler için sendikamız ta-
rafından anma programı düzenlen-
di. Bu yıl ikincisi düzenlenen prog-
rama katılım yoğundu. Yaklaşık 
bir yıl süren Çanakkale savaşları 
boyunca yüz binlerce şehit verildi. 
Savaşın en trajik olaylarından bi-
risi ise 1915'in Mayıs ayının 18' ini 19' una bağlayan gecede yaşandı. Bu gece 
saat 03.30 civarında verilen taarruz emri ile birlikte gözünü kırpmadan düşman 
üzerine yürüyen on bin vatan evladı birkaç saat içinde şehit oldu. Çanakkale Savaş-
ları boyunca bu kadar kısa süre içinde bu sayıda şehidin verildiği başka bir trajedi 
yaşanmadı. Şehit olanlar arasında çok sayıda tıbbiyeli öğrenci de bulunuyordu. 
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19 Mayıs 2011

İlklerin sendikası Sağlık-Sen, bu yıl üçün-
cüsünü gerçekleştirdiği Anı Yarışmasında 
birinci olan "İnsan ve Zaman" adlı anıyı 
tiyatroya uyarladı. Sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddetin ele alındığı "2011 Mer-
kez" adlı oyunun galası 19 Mayıs 2011 
Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirildi. 
Galaya Memur-Sen Konfederasyonu Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TBMM 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile Sağlık Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan 
Buzgan başta olmak üzere çok sayıda davetli 
katıldı. Tiyatro oyununu sağlık çalışanlarına 

yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmak amacıy-
la sahnelediklerini dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 

Memiş "Bu oyunla, sağlık çalışanları şiddete uğruyor gibi tek yanlı, slo-
ganik bir mesaj vermiyoruz. Biz, şiddetin, sağlık gibi kutsal bir çatı altında haya-
tımızı tehdit ediyor olmasında payı olan herkesin elini taşın altına koyması gerek-
tiği mesajını vermek istiyoruz" şeklinde konuştu. 81 İlden Şube Başkanları ve İl 
Temsilcilerimiz ile üyelerimizin iştirak ettiği gala gecesinde Üçüncü Geleneksel Anı 
Yarışmamızın ödül töreni de yapıldı. 

20 Mayıs 2011

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Ankara'da 
toplanarak, hizmet kolumuzdaki genel 
gündem konularını değerlendirdi. Başkent 
Öğretmenevinde gerçekleşen toplantının 
açılışında konuşan Genel Başkan Metin 
Memiş, Sağlık-Sen'in 2011 yılında da 
rekor bir büyüme gerçekleştirdiğini belir-
terek Başkanlar Kurulu üyelerini kutladı. 
Sağlık-Sen'in hizmet sendikacılığı misyonu ve vizyonuyla gerçekleştirdiği hizmetlerin 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının teveccühünü kazandığını dile getiren Memiş, 
"Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çözüm odaklı sendikal vizyonumuzu tek adres 
olarak görmektedir. Yetki döneminde toplu sözleşme hakkını getiren sendikamız, hiz-
met kolumuzda yetkili sendika olarak toplu sözleşme masasına oturacaktır" dedi. 
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24 Mayıs 2011

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların sendika 
üyeleri tespit tutanağı imzalandı. Toplantıya Genel Teş-
kilatlanma Sekreterimiz Murat Özdemir katıldı. Sağlık 
Bakanlığı üye tespit tutanağında, Sağlık-Sen'in üye sa-
yısı 125 Bin 747 olarak kayıtlara geçti.

26 Mayıs 2011

Sendikamızın toplu görüşmelerde mutabakata aldırdığı 
bir kazanım daha hayata geçti. Sağlık Bakanlığı Per-

sonel Genel Müdürlüğü, yayınladığı genelge ile 4924 
Kapsamındaki sözleşmeli personelin eş durumu tayin 
başvurularını 30 Mayıs - 09 Haziran 2011 tarih-
leri arasında yapabileceğini duyurdu.

27 Mayıs 2011

 SHÇEK Genel Müdürlüğü'nde üye tespit tutanağı 27 
Mayıs 2011 tarihinde imzalandı. Toplantıya Genel 
Mali Sekreterimiz Mustafa Örnek katıldı. SHÇEK 
Genel Müdürlüğü üye tespit tutanağında, Sağlık-Sen'in 
üye sayısı 2 Bin 563 olarak kayıtlara geçti.
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30 Mayıs 2011

2009 yılında ilk kez yetkili sendika olarak oturduğumuz toplu görüşmelerde muta-
bakata aldırdığımız üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları-
nın merkezi olarak yapılması talebimiz yürürlüğe girdi. Mutabakat sağlanan konu 
ile ilgili 2010 yılı içinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Un-
van Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca, talep eden 
her üniversite için ayrı tarihlerde uygulanan görevde yükselme sınavlarının 2011 
yılından itibaren birleştirilerek yılda bir kez uygulanacağını duyurdu.

Haziran 2011
04 Haziran 2011

Sözleşmeli personele kadro hakkı hizmet sendikacı-
lığı farkıyla geldi. Memur-Sen Genel Kurulu'nda 
Başbakan tarafından verilen sözleşmeli personele 
kadro sözü yerine getirildi. Bakanlar Kurulunun 
imzaladığı Kanun Hükmünde Kararname 04 
Haziran 2011 tarihli ve 27954 mükerrer sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yetkiye ulaştığı 
2009 yılından itibaren gerek toplu görüşmeler, 
gerekse yargı mücadeleleri neticesinde sayısız 
kazanım elde eden Memur-Sen ve Sağlık-
Sen, 4/B ve 4924 Kapsamındaki sözleşmeli 
personele kadro hakkını hizmet sendikacılığı 
vizyonuna yakışan bir finalle sonuçlandırdı. 
Bakanlar Kurulunun imzasının ardından Res-
mi Gazetede yayımlanan, Devlet Memurları 
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 
ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli 
Personel Pozisyonlarında Çalışanların Me-

mur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. 
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05 Haziran 2011

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetimi ve Başkanlar 
Kurulu üyeleri Şanlıurfa’da buluştu. Program kapsa-
mında düzenlenen basın toplantısına Devlet Bakanı 
Faruk Çelik ile Sağlık-Sen eski Genel Başkanı ve Şan-
lıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Kaçar da katıldı. 

11 Haziran 2011

Sendikamızın 2010 yılı toplu görüşme kazanımı olan sözleşmeli personele nakil 
hakkı ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleş-
meli personel çalıştırma esaslarında yapılan değişiklikle, bulunduğu birimde üç yıl 
çalışmış olan sözleşmeli personel, kamuya personel alımlarından önce açıklanacak 
boş pozisyonlara yılda bir kez geçiş yapma talebinde bulunabilecek. Düzenleme ile 
ayrıca kendisinin veya ailesinin can güvenliği tehdidi yaşadığının yetkili makamlarca 
tespiti veya eşinin vefatı hallerinde kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilecek. 

14 Haziran 2011

Sağlık-Sen, Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ile Türkiye 
uygulamalarını inceleyen değerli bir eseri yayın hayatına 
kazandırdı. Avrupa Birliği üyeliği için müzakere süreci de-
vam eden Türkiye'de sağlık sistemine ilişkin göstergelerini 
AB standartları ile karşılaştıran Avrupa Birliği Sağlık 
Politikaları ve Türkiye kitabı, Sendikamız Bilimsel Da-
nışma Kurulu üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım 
ve Dr. Türkan Yıldırım tarafından kaleme alındı. 

17 Haziran 2011

Memur-Sen, ILO'nun 100. Olağan Ge-
nel Kurulu'na katılarak çalışmaları iz-
ledi. Aplikasyon Komitesi, hükümetten, 
örgütlenme özgürlüğü konusunda atılacak 
adımların izlenebilmesi için zaman çizel-
gesi ile birlikte eylem planı sunmasını iste-
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di. Genel Kurulda ekonomik krizin etkilerinin yanı sıra önceki genel kurul kararları-
nın takip ve izlenmesi raporları ele alındı. Cenevre'ye hareket eden Memur-Sen heyeti 
Genel Kurul faaliyetlerini izledi. Heyette Memur-Sen Genel Sekreteri ve Toç-Bir-Sen 
Genel Başkanı Günay Kaya, 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 ile Memur-Sen Dış 
İlişkiler Danışmanı Emin Şanver yer aldı.

Temmuz 2011
01 Temmuz 2011

Sendikamızdan hekim üyelerimize özel bir ayrıcalık daha sağlandı. Grup 
Marmara Sigorta ile yenilenen anlaşma kapsamında zorunlu hekim mesleki 
sorumluluk sigortası poliçesi düzenlenecek hekim üyelerimize, risk gruplarına 
bağlı olarak ferdi kaza sigorta poliçesinin hediye edilmesi kararlaştırıldı. 
Bu sayede mesleki mali sigorta yaptıran üyelerimize 15 Bin TL ferdi kaza 
sigortasına ek olarak; 1.Risk Grubu için 20 Bin TL, 2.Risk Grubu için 
30 Bin TL, 3.Risk Grubu için 40 Bin TL ve 4.Risk Grubu için 50 Bin 
TL ferdi kaza sigorta poliçesinin hediye edilmesi sağlandı.

02-03 Temmuz 2011

Sağlık-Sen tarafından Kızılcahamam'da 
Aile Sağlığı Hizmetleri Çalıştayı gerçekleş-
tirildi. Çalıştaya, Sağlık-Sen Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika uzman-
ları ile birlikte yaklaşık 30 farklı ilden aile 
hekimleri, aile sağlığı çalışanı hemşire, ebe 
ve sağlık memurları katıldı. Çalıştayın 26 
maddelik sonuç bildirisi ayrıntılı bir şekilde 
gerekçeleri ile kaleme alınarak kitapçık haline 
getirildi. 20 Bin adet olarak basılan kitapçık 
tüm ülkede dağıtıldı.
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07 Temmuz 2011

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın Kamu Görevli-
leri Sendikalarının ve Konfe-
derasyonlarının üye sayılarına 
ilişkin 2011 Temmuz ista-
tistikleri, 07 Temmuz 2011 tarihli ve 
27987 sayılı Resmi Gazetede yayım-
landı. Sağlık-Sen, 135 Bin 591 üye 
sayısıyla yetkiye ulaştı. Geçtiğimiz son 
üç yılda Türkiye'nin en hızlı büyüyen 
sendikası olan Sağlık-Sen, bu sene de 
geleneğini 33 bin üye artışıyla sürdürdü. Konfederas-
yonumuz Memur-sen'e bağlı Diyanet-Sen, Toç-Bir-Sen, Bem-Bir-Sen ve 
Enerji Bir-Sen 2011 yılında da yetkili sendika konumunu korurken, Eğitim Bir-
Sen ve Bayındır Memur-Sen de kendi hizmet kollarında yapılan üye sayımları sonu-
cunda genel yetkili sendika olma hakkını elde etti. Memur-Sen’in toplam üye sayısı 
ise 515 Bin 378 olarak resmi kayıtlara geçti.

13 Temmuz 2011

Bingöl ili Genç Devlet Hastanesi'nde 
görev yapan ve geçtiğimiz günlerde 
terör örgütü PKK tarafından kaçırı-
lan sağlık memuru Aytekin Turhan 
Uz'la ilgili bilgi almak üzere bölge-
ye giden Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, Bingöl Valisi Mus-
tafa Hakan Güvençer'le görüşerek 
konuyla ilgili görüş alışverişinde bu-
lundu. Vali Güvençer'in makamında 
gerçekleştirilen görüşmede konuşan 

Genel Başkan Metin Memiş, sağlık hizmetinin kutsal bir görev olduğunu vurgulaya-
rak "Vatandaşımıza sağlık hizmeti sunmaktan başka bir gayesi olmayan arkadaşı-
mızın PKK tarafından kaçırılmasını terörün insanlık dışı yüzünün yansıması olarak 
değerlendiriyor PKK terörünün elinin bölge insanına hizmet eden sağlık çalışanlarına 
uzanmasını kınıyoruz" dedi.
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29 Temmuz 2011

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu, Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Metin Memiş ve Sağlık-Sen Yönetim 
Kurulu üyeleri, yeni kabinede Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı olan Fatma Şahin'e ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

27 Temmuz 2011

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Ku-
rulu, genel seçimler sonrası oluşan yeni 
kabinede Sağlık Bakanı olan Prof. Dr. 
Recep Akdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Memur-Sen Konfederasyonu 
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'nun 
da katıldığı ziyarette Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, yeni dönemde 
çözüm bekleyen temel gündem konuları-
na ilişkin görüşlerini aktardı. 

Ağustos 2011
01 Ağustos 2011

Memur-Sen, Ramazan'dan bir gün önce Hama 
şehrinde yüzlerce sivil vatandaşı katleden Suriye'yi, 
Ankara'daki büyükelçiliğine siyah çelenk bırakarak 
protesto etti. Burada bir basın açıklaması yapan 
Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Baas 
rejiminin ve Esad'ın kanlı katliamlarını lanetliyor, 
Suriye halkının vesayete son verme ve egemenliğini 

kazanma mücadelesini desteklediğimizi buradan bir kez 
daha tüm dünyaya haykırıyoruz" şeklinde konuştu.
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05 Ağustos 2011

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı tüm sen-
dikalarımız Ramazan ayındaki iftar prog-
ramlarını iptal ederek tüm meblağı Afrika için 
başlatılan yardım kampanyasına bağışlama 
kararı aldı. Memur-Sen, iftar programlarının 
iptalinin yanı sıra tüm halkımızı Kızılay, Can-
suyu, Deniz Feneri, Yardımeli, Kimse Yok mu ve 
İHH gibi yardım kuruluşlarının kampanyala-
rına destek olmaya çağırdı.

12 Ağustos 2011

Sağlık-Sen'in açtığı davada Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu, Tıbbi Laboratuvar 
programının, sağlık meslek lisesi hemşirelik 
bölümünün üst öğrenimi olmadığı yönündeki 
Danıştay 8. Daire'nin kararını durdurdu. 
Sağlık-Sen, tıbbi laboratuvar programının 
sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümünün üst 
öğrenimi olmadığı yönündeki Sağlık Bakan-
lığı işleminin ve bu işleme dayanak yapılan 
YÖK kararının iptali için dava açmıştı. Da-
nıştay 8. Dairesi, Sağlık-Sen'in yürütmeyi 
durdurma talebini reddetmiş, dava sendika-
mız tarafından Danıştay İdari Dava Daire-

lerine taşınmıştı. Davayı görüşen İdari Dava Daireleri Kurulu, dava konusu Sağlık 
Bakanlığı işleminin ve YÖK kararının bilimsel ve hukuki gerekçelerinin bulunmadığı 
görüşünde bulundu.

20 Ağustos 2011

Sendikamızın, Kurum İdari Kurul toplantısında mutabakata aldırdığı konu çer-
çevesinde yönetmelik değişikliği yapıldı. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan 
personele ücretsiz yemek hakkı getiren yönetmelik değişikliği 20 Ağustos 2011 tarihli 
ve 28031 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
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25 Ağustos 2011

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Me-
miş, Sağlık Bakanlığı'nın taslak ça-
lışmalarını yürüttüğü Teşkilat Yasası 
konusunda çekincelerini ve görüşlerini 
bildirmek amacıyla Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep Akdağ'ı ziyaret etti. 
Memiş, Bakan Akdağ'a hazırlanan 
Kanun Hükmünde Kararname'nin 
çok yönlü bir değişimi öngördüğünü 
belirterek, böylesine kapsamlı bir de-

ğişimin, sosyal tarafların görüş ve eleştirilerine açılması gerektiği görüşünü iletti. 
Genel Başkan Metin Memiş, kamuoyuna yansıyan taslak kararnamenin ayrıntıları 
üzerine hazırladıkları raporu Sağlık Bakanı’na sundu.

Eylül 2011

06 Eylül 2011

Sendikamızın açtığı davada Danıştay İdari Dava Da-
ireleri Kurulu, Tıbbi Laboratuvar programının sağ-
lık meslek lisesi hemşirelik bölümünün üst öğrenimi 
olmadığı yönündeki Danıştay 8. Daire'nin kararını 
durdurmuştu. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından sendikamıza gönderilen yazıda Danış-
tay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun ilgili kararı 
dikkate alınarak Tıbbi Laboratuvar programının, 
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nün üst 
öğrenimi olduğuna karar verildiği belirtildi.
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09 Eylül 2011

Sağlık Bakanlığı, 06 Temmuz 2011 tarihinde Döner Sermaye Yönetmeliği'nde 
yaptığı değişiklikle çalışanların döner sermayeden aldıkları ücretler ile ilgili yeni bir 
düzenlemeye gitti. Sendikamız söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, hekimlerin kadro 
unvan katsayıları artırılırken, hekim dışı personelle ilgili bir artış yapılmamasına 
tepki gösterdi. Bu durumun düzeltilmemesi üzerine başta eğitim ve araştırma has-
tanelerinde çalışanlar olmak üzere hekim dışı personelin döner sermaye gelirlerinde 
kayba yol açacağı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na düzenlemedeki yanlışlığın ve he-
kim dışı çalışanların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için başvuruda bulunduk.

 12 Eylül 2011

Memur-Sen tarafından yapılan Sahadan Yeni 
Anayasaya Araştırması'ndan; ötekileştirme-
yen, inançlara saygılı ve inançları güvence 
altına alan bir anayasa talebi çıktı. Memur-
Sen tarafından, Doç. Dr. Osman Can'ın di-
rektörlüğünde gerçekleştirilen Yeni Anayasa 
Araştırması'nın sonuçları 12 Eylül'ün yıl-
dönümünde düzenlenen bir panelle açıklandı. 
Panel öncesi araştırmayla ilgili bilgi veren 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
1982 anayasasıyla ilgili sordukları soruya, ka-
tılımcıların yüzde 57,3'ünün demokratik bul-
madıkları yönünde bir cevap aldıklarını söyledi. 
Gündoğdu, 'Kesinlikle yeni bir anayasa yapılması gerekir' diyen-
lerin oranının ise yüzde 61 olduğunu kaydetti.

14 Eylül 2011

Sağlık kurumları yöneticiliğinde uzman-
laşmayı hedefleyen Sağlık-Sen, Atılım 
Üniversitesi ile 'Sağlık Kurumları İşletme-
ciliği Yüksek Lisans Programı' çerçevesinde 
bir anlaşma imzaladı. Törene Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş'in yanı sıra 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. 
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Dr. Abdurrahim Özgenoğlu, sendikamızın şube başkanları ve üyele-
rimiz katıldı. 'Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek 
Lisans Programı' Memur-Sen Genel Merkezi Meh-
met Akif  İnan Toplantı Salonu'nda yapılan törenle 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ile Atılım 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu 
tarafından imzalandı. 

16 Eylül 2011

Temmuz ayında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 
sağlık memuru arkadaşımız Aytekin Turhan Uz'un serbest bırakıldığını öğrenildi. 
Geçen 2 aydan fazla bir sürenin ardından sağ-salim ailesine ve mesleğine dönüş ya-
pan arkadaşımız Aytekin Turhan Uz'un sağlık durumunun iyi olduğunu bilmek teş-
kilatımızı sevindirdi. Konu ile ilgili Genel Başkan Metin Memiş bölgeye bir ziyaret 
gerçekleştirmiş ve Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer'le kaçırılan sağlık memu-
ru Aytekin Turhan Uz'un durumu hakkında görüşmüştü. Genel Başkanımız Metin 
Memiş, Aytekin Turhan Uz ve ailesini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

24 Eylül 2011

Sendikamızın Sağlık Bakanlığı ve Ha-
yasad ile birlikte düzenlediği “Emeğe 
Saygı, Şiddete Sıfır Tolerans Sem-
pozyumu” İstanbul Esenyurt Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sağlık 
Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da 
katıldığı sempozyumda yaklaşık 900 
kişi hazır bulundu. 3 farklı oturum ve 
2 ayrı konferansta toplam 19 konuş-
macı fikirlerini paylaştı. İlk oturum; 
“Şiddet, medya ve sağlık” başlığı ile 
medya mensuplarını buluşturdu. İkinci oturum-
da çok değerli akademisyenler, sağlıkta şiddetin 
boyutlarını tartıştı. Son oturumda ise, özellikle 
sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda nelerin 
yapılabileceğini tartıştık. Genel Başkanımız Me-
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26-27 Eylül 2011

Sağlık-Sen, Sağlıkta 
Dönüşüm Programının 
en önemli ayakların-
dan olan performans 
sisteminin sorunları-
nın değerlendirildiği 
bir çalıştay gerçekleş-
tirdi. Abant’ta yapılan çalıştayda performans sisteminin uygulandığı süre zarfında or-
taya çıkan sorunlara ilişkin eleştiriler ve öneriler değerlendirildi. Çalıştaya Sendikamız 
Genel Merkez Yönetim Kurulunun yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler, has-
tane başhekimleri ve müdürleri ile sendika uzmanları katıldı. Çalıştayda, hizmet başı 
ücretlendirme sisteminden, hekim dışı çalışanların performansına, bireysel performans 
değerlendirmelerinden, performansın toplam gelir içindeki oranına kadar pek çok konu 
detaylı şekilde tartışıldı. Hazırlanan sonuç bildirisinde mevcut performansa bağlı ek 
ödeme sisteminde revize edilebilecek hususlar ile temel sorunlara ilişkin tespit ve talepler 
de ortaya konuldu.

24 Eylül 2011

Sağlık-Sen tarafından sağlık çalışanı, hasta ve hasta 
yakını arasındaki sözel ve fiziki şiddetin nedenleri ve 
sonuçlarını ölçmek amacıyla “Toplumun Sağlık Çalı-
şanına Yönelik Şiddet Araştırması” yapıldı. Araştırma 
sonuçları 24 Eylül 2011’de İstanbul’da gerçekleştirilen 
“Emeğe Saygı, Şiddete Sıfır Tolerans Sempuzyumu”nda 
kamuoyu ile paylaşıldı.

tin Memiş, sağlık çalışanlarına yöne-
lik şiddet konusunda görüşlerini ak-
tarmak amacıyla TRT Haber, Ülke 
TV ve Samanyolu Haber'e konuk 
oldu. Sempozyum oturumlarındaki 
tüm konuşmalar deşifre edilerek bir 
kitap haline getirildi. 5 bin adet ba-
sılan kitap, özellikle Sağlık Bakanlığı 
yetkililerine ve taşrada görev yapan 
sağlık yöneticilerine ulaştırıldı.   
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Ekim 2011
04 Ekim 2011

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fat-
ma Şahin'i ziyaret ederek Bakanlık yapılanması ve çalışanların sorunları hakkında 
görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, SHÇEK'in il özel idarelerine devri kara-
rının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Memiş, il özel idarelerinin 
bu hizmetleri sunabilecek tecrübe ve donanıma sahip olmadığını, sosyal hizmetlerde 
yerelleşme kararının ciddi sorunlar doğurabileceğini söyledi. 

07 Ekim 2011

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafın-
dan Trabzon’da düzenlenen 14. Ulusal 
Halk Sağlığı Kongresi’ne katıldı. Memiş, 
kongrede "Sağlık Personelinin Hak ve So-
rumluluklarında Yaşanan Sorunlar ve Sağ-
lık Personeline Yönelik Şiddet" konulu bir 
sunum gerçekleştirdi.

10 Ekim 2011

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığının 8 Eylül 2011 tarihinde yayınladığı alt bölge ta-
yinlerine kısıtlama getiren düzenlemenin kaldırılması talebiyle başvuruda bulundu. 
Söz konusu başvuruda, yapılan kısıtlamanın Atama ve Nakil Yönetmeliğine aykırı 
olduğu vurgulandı. Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26. maddesi, çalışanların talebi 
halinde bulunduğu hizmet bölgesinden alt hizmet grubundaki illere Personel Dağı-
lım Cetvelinin uygun olması halinde her zaman tayin yapılabileceğini öngörürken, 
Bakanlık yayınladığı genelge ile alt bölge tayinlerini C ve D hizmet grubundaki iller-
de çalışanlar açısından kısıtlama getiriyor. Sağlık-Sen, yönetmeliğe aykırı durumun 
düzeltilmesi ve yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapılması talebiyle Bakanlığa 
başvurdu. 



SAĞLIK-SEN

27

13 Ekim 2011

Memur-Sen araştırması, Anayasa ya-
pım sürecinde TBMM'nin merkez ol-
ması ve öncü rol üstlenmesi konusunda 
toplumda oluşan mutabakatın ortaya 
çıktığını ortaya koydu. Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-
Sen tarafından Doç. Dr. Osman Can'ın 
direktörlüğünde, SAD ve ADAMOR 
Araştırma'ya yaptırılan Yeni Anaya-
sa Araştırması'nın sonuçlarıyla ilgili 
İstanbul'da bir basın toplantısı düzen-
ledi. Toplantıya, Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş de katıldı. Sahadan Yeni Anayasaya Araştırması'nın 49 bin 
740 kişinin katıldığı yüz yüze anket uygulaması, siyasal eğilimleri farklı ve kanaat 
önderi olarak nitelendirilebilecek 61 kişi ile yapılan yüz yüze görüşmeler çerçevesinde 
denek sayısı bakımından bugüne kadar ülkemizde uygulanan en yüksek katılımlı 
anket olmak özelliğini taşıyor.

14 Ekim 2011

Sağlık Bakanlığı'nda 657 sayılı 4/A kadrosuna devlet memuru olarak atanan söz-
leşmeli personelin bir kısmı maaşlarını genel bütçe yerine kurumların döner sermaye 
işletmelerinden almasına tepkimiz devam ediyor. Sağlık-Sen, kadro hakkına sınır-
lama getirildiğini ve bu durumdaki çalışanların döner sermaye yetersizliğine bağlı 
olarak olumsuz etkilenebileceği gerekçesiyle uygulamanın iptali için dava açtı. Dava 
dilekçesinde, Bakanlık işleminin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce güvence altı-
na alınan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına yer verildi.

14 Ekim 2011

Sağlık Bakanlığı, Sağlık-Sen'in açtığı davada al-
dırdığı yürütmeyi durdurma kararı sonucu, tabip 
dışı personele ödenen ek ödeme tutarını belirlerken, 
tuttukları nöbet sürelerini de hesaplamaya başla-
mıştı. Davanın görüldüğü Danıştay 11. Dairesi'nin 

nihai kararında yürütmeyi durdurma 
kararının aksi yönde karar vermesiyle 
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25 Ekim 2011

Memur-Sen heyeti, 23 Ekim 2011 
Pazar günü Van’ın Erciş İlçesi’nde 
meydana gelen deprem dolayısıyla, 
depremzede vatandaşlarımızın acı-
larını paylaşmak ve incelemelerde 
bulunmak üzere bölgeye gitti. Dep-
remden etkilenen bölgede yaşayan 
insanımızı, bu acı günlerinde yal-
nız bırakmamak ve incelemelerde 
bulunmak üzere Van’a giden ve Ge-
nel Başkanımız Metin Memiş’in de 
aralarında bulunduğu Memur-Sen 
heyeti, depreme maruz kalan vatan-
daşlarla ve Memur-Sen üyeleri ile 
görüşerek acılarını paylaştı. Heyet 
ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan 
mağduriyeti ve temel ihtiyaçları ye-
rinde tespit ederek Memur-Sen ca-
miasının destek ve katkılarını bölgeye yönlendirdi.

Bakanlık yeni bir genelge yayınladı ve çalışandan geriye dönük olarak kesilen ek öde-
melerin iadesini istedi. Danıştay 11. Dairesi’nin kararını İdari Davalar Dairesi’ne 
temyiz eden Sağlık-Sen, Bakanlığın söz konusu genelgesinin yürürlüğünün durdu-
rulması için de dava açtı. Dava dilekçesinde, Bakanlığın devam eden yargı sürecini 
beklemeden, çalışanları mağdur edecek işlem tesis ettiği görüşüne yer verildi.

22 Ekim 2011

Memur-Sen tarafından düzenlenen Ulus-
lararası Anayasa Kongresi, TBMM Baş-
kanı Cemil Çiçek'in katılımıyla, TOBB 
Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kong-
reye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik de katıldı. 
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28 Ekim 2011

Sağlık Bakanlığı teşkilatında köklü değişiklikler öngören, Kamu Hastane Birlikleri 
düzenlemesinin de yer aldığı KHK taslağına ilişkin çekincelerimizi bir kez daha 
kamuoyu gündemine taşıdık. Hükümetin Kanun Hükmünde Kararname yetkisinin 
sona ermesine sayılı günler kala sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sen-
dikası olarak KHK taslağı ile ilgili temel yaklaşımımızı ayrıntılı bir şekilde bir kez 
daha ortaya koyduk. Açıklamalarımızda Bakanlığın çağdaş ve demokratik yönetim 
ilkeleri çerçevesinde, karar süreçlerinde katılımcı yönetim anlayışı içinde hareket et-
mesi ve yapısal değişikliklere giderken, idari ve politik yetkiyi çalışanı ile paylaşması 
gerektiğinin altını çizdik. Mevcut durumda; çalışanların motivasyonunu ve mesleki 
bağlılıklarını olumsuz etkileyen, sağlık hizmetlerinde niteliği ve devamlılığı tehdit 
eden yapısal sorunlar bulunduğunu hatırlattık. Bu sorunların çözümü başta olmak 
üzere sağlık yönetiminde belirlenecek tüm hedeflerin sosyal diyalog ve müzakere esası-
na bağlı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ettik. Sonuç olarak; köklü değişim-
ler içeren KHK taslağının bu hali ile sorunlara çözüm olmak yerine çözümsüzlüğü 
artıracağını, bu nedenle bir an önce taslağın geri çekilmesi, sağlık yönetiminin, ça-
lışanların haklarının ve sağlık hizmetlerinin geleceğinin müzakere ve uzlaşı kültürü 
içinde planlanması çağrısında bulunduk.

28 Ekim 2011

Konfederasyonumuz Memur-Sen, Van 
ve Erciş'te meydana gelen depremden 
zarar gören vatandaşlarımız için, 'Van 
için yardım zamanı' sloganıyla yardım 
kampanyası düzenledi. Konfederasyon 
genel merkezinde, bağlı sendikaların 
genel başkanlarıyla bir basın toplantısı 
düzenlendi. Basın toplantısında konu-
şan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, "Şimdiye kadar dünya 
mazlumlarının yanında olmayı ilke edinen ve bunun örneğini her zaman gösteren 
Memur-Sen, bugün de üzerine düşeni yapacaktır. Depremin oluşturduğu acıları din-
dirmek, yaraları sarmak için bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyayı 
konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın genel merkezlerinden toplanan 415 bin 
TL ile başlatıyoruz. Memur-Sen ailesinin tüm mensuplarını bu kampanyaya destek 
olmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.
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Kasım 2011
 01 Kasım 2011

Sağlık-Sen'in açtığı davada mahkeme, radyoloji çalışanlarını haftalık 
35 saat çalıştıran idarenin işlemini durdurdu. Hatay İdare Mahke-
mesi, Tam Gün Yasası ile haftalık çalışma süreleri 25 saatten 35 
saate çıkarılan radyoloji çalışanlarını ilgilendiren önemli bir karara 
imza attı. Sağlık-Sen, Antakya Devlet Hastanesi'nde röntgen tek-
nisyeni olarak çalışan üyesi adına idare mahkemesine açtığı davada, 
hastane idaresinin haftalık çalışma süresinin 25 saat olarak uy-
gulaması talepli başvuruyu reddeden işleminin yürürlüğünün dur-
durulmasını ve iptalini istedi. Davayı görüşen mahkeme, radyoloji 
çalışanlarına 35 saat uygulamasındaki hukuksuzluğa vurgu yapan 
önemli bir karar verdi. Mahkeme kararında, haftalık çalışma sü-
resini 25 saatten 35 saate çıkaran 5947 sayılı yasanın, idareye 
doğrudan 35 saat çalıştırma hakkı vermediğine hükmetti.

03 Kasım 2011

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile 02 Kasım 2011 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuru-
luşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye yönelik 
eleştirilerini açıkladı. 20 maddelik açıklamada Teşkilat Yasası ve Kamu Hastane 
Birlikleri ile sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve sağlık hizmetlerinin geleceğine 
ilişkin endişe ve eleştiriler yer aldı. Sendikamız, söz sorunları yetkili sendika konumu 
ile demokratik ve hukuksal haklar çerçevesinde her platformda gündeme taşıyacağını, 
çözüm için ortaya koyduğu etkin mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini yineledi.

04 Kasım 2011

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu incelemelerde bulunmak üzere dep-
rem bölgesi Van ve Erciş'e gitti. Deprem bölgesini gezen yönetim kurulu üyeleri-
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miz, depremzedeler için kurulan Sahra 
Hastaneleri'nde görev alan sağlık çalı-
şanları ve depremzede vatandaşlarımızla 
görüştü. Yönetim kurulu üyelerimiz, afet 
bölgesindeki sağlık hizmetlerinin eksiksiz 
yürümesinden dolayı bölgede görevli sağlık 
çalışanlarına teşekkür etti. Depremin mey-
dana getirdiği maddi ve manevi hasarın 
zaman içinde bir nebze de olsa onarılabi-
leceğini söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Metin Memiş, yürütülen çalışmalardaki koordinasyonun başarılı olmasından dolayı 
daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini söyledi. 

15 Kasım 2011

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Sağlık Bakanlığı tarafından 
Ankara'da düzenlenen "Aile He-
kimliği Uygulamasında Karşılaşılan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri" isimli 
çalıştaya katıldı.  Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, Türkiye'de 
yaklaşık 6 yıldır uygulanan aile he-
kimliği ile vatandaşın memnuniyeti 
için her türlü çabanın sarf  edildiği-

ni ancak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının iş yükünün göz ardı edildiği-
ni söyledi. Memiş, aile hekimlerine yönelik negatif  performans ve sözleşme ihtar 
puanlarının büyük bir tehdit haline geldiğinin altını çizdi. Vatandaşa akılcı ilaç 
kullanımı yerine, aile hekimine ilaç yazmama eğitimi verilecek kadar ilginç yakla-
şımların olduğunu söyleyen Memiş, "Aile hekimliği uygulamalarındaki mevcut yasal 
düzenlemeler ve yapılan değişiklikler son derece rahatsız edicidir. Yapılan her yeni 
düzenlemede genel anlamda aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının çalış-
ma şartlarını baskılayan, geri götüren ve motivasyonlarına zarar veren birçok husus 
karşımıza çıkmaktadır" şeklinde konuştu. Aile hekimliği uygulamalarında Sağlık 
Bakanlığının taraflarla bir araya gelmesinin son derece önemli bir gelişme olduğunu 
söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş "Bakanlık yetkililerinin sağlık 
politikalarında ortak akıl ve sağlığın vizyonuna ilişkin heyecanları, aile hekimlerimiz 
ve aile sağlığı çalışanlarımızın hak ettikleri değere kavuşturulmasından bağımsız 
olmamalıdır" dedi.
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17-20 Kasım 2011

Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından şube 
yönetim kurullarına yönelik düzenlenen 
"Sağlık-Sen Sendika Akademisi" eğitim 
programının ilki Antalya'da yapıldı. Prog-
rama Şube Yönetim Kurulu üyelerimizden 
yaklaşık 500 kişi katıldı. Eğitim programı 
öncesinde şube başkan ve yöneticilerine hitap 

eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin 
Memiş, Sağlık-Sen'in yarınları düşü-
nen, büyük hedefleri olan bir sendika ol-
duğunu belirterek, bu hedeflere ulaşırken 
daha donanımlı ve daha dinamik bir 
teşkilat yapısıyla hareket edeceklerini 
söyledi. Eğitim programı kapsamında 
Türkiye'nin siyasi ve demokratik gelişi-
minden sivilleşmeye, sendikal konular-

dan, iletişim alanlarına, yöneticilerin liderlik ve hita-
bet gelişiminden, mevzuata kadar geniş bir yelpazede 
eğitim konuları belirlendiğini kaydeden Memiş, "Bu 

programlar ile sahada çalışanlar ve işveren temsilcileri ile daha güçlü iletişim kurma, 
sahanın bilgi ihtiyacını karşılayabilme, sendikal eylem ve etkinliklerde verimi ve başarı 
düzeyini artıracak operasyonel nitelikleri ortaya çıkarma gibi hedefler gözetilmektedir" 
dedi.

19 Kasım 2011

Sağlık-Sen, Memur-Sen'in kurucusu merhum 
Mehmet Akif  İnan'ın hayatı ve fikirlerinin ko-
nuşulduğu bir panel düzenledi. "Sağlık-Sen 
Sendika Akademisi" eğitim programı kapsamın-
da Antalya'da düzenlenen panele, Memur-Sen 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğ-
du, Sağlık-Sen eski Genel Başkanı ve AK Parti 
Şanlıurfa milletvekili Mahmut Kaçar ve Mehmet 

Akif  İnan'ın kardeşi Dr. Ahmet İnan konuşmacı olarak katıldı. Panel öncesi Mer-
hum Mehmet Akif  İnan'ın hayatını anlatan kısa bir film gösterildi.



SAĞLIK-SEN

33

25 Kasım 2011

Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara 
Rixos Otel'de gerçekleştirilen Perfor-
mans ve Kalite Kongresi'nde "Per-
formans Sistemine Sendikal Bakış" 
adıyla sunum yapan Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, performans 
sistemi kapsamında 2003 yılından 
2011 yılına kadar ortaya konulan her 

yeniliğin, çalışanlar arasındaki iş 
barışını ve motivasyonunu daha 
da bozduğunu söyledi. Sağlık-Sen 
Genel Başkanı Metin Memiş, per-
formans sisteminin ödüllendirmeyi 
değil, cezalandırmayı esas alan bir 
yaklaşımla uygulandığını ve artık 
bu sistemin sahada kabul gör-
mediğini, miadını tamamladığını 
söyledi. 

22 Kasım 2011

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu ve Sağlık-Sen Genel Baş-
kanı Metin Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette, 
bakanlığın yeniden yapılanma süreci ve çalı-
şanların sorunları ele alındı.
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Aralık 2011

 01-04 Aralık 2011

Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından şube 
başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri-
ne yönelik düzenlenen ve ilki 17-20 Kasım 
tarihlerinde yapılan ‘Sendika Akademi-
si Eğitim Programı’ ikinci grup eğitimleri 
Antalya'da tamamlandı. Eğitimlere Şube 
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan yaklaşık 
500 kişi katıldı.

03 Aralık 2011

Sağlık-Sen, Sendika Akademisi Eğitim Prog-
ramı kapsamında Memur-Sen'in kurucusu 
Merhum Mehmet Akif  İnan'ın hayatı ve fi-
kirlerinin konuşulduğu bir panel düzenlendi. 
İki oturum şeklinde yapılan panelin oturum 
başkanlığını Sağlık Bakanlığı İletişim Koor-
dinatörü ve Basın Müşaviri Osman Güzel-
göz yaptı. Merhum Mehmet Akif  İnan'la 
ilgili anıların, sendikal mücadelesinin ve bı-
raktığı eserlerin konuşulduğu panele Merhum 
Akif  İnan'ın kardeşi Dr. Ahmet İnan, TBMM 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
üyesi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mah-
mut Kaçar ve 22. Dönem AK Parti Şanlıurfa 
Milletvekili ve Mehmet Akif  İnan'ın arkadaşı 
Atilla Maraş katıldı. 
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06 Aralık 2011

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığının ikinci basamak sağlık kurumlarında görevli perso-
nele yönelik başlattığı birim performans uygulamasının yürürlüğünün durdurulması 
ve iptali için dava açtı. Danıştay 11. Dairesi'ne açılan davanın dilekçesinde, 3 
Mayıs 2011 tarihinde yapılan düzenlemenin, performansa dayalı ödeme sistemin-
deki adaletsizliği artıran uygulamalar getirdiği belirtildi. Dava gerekçesinde birim 
performans uygulamasıyla çalışanın kişisel performansı yerine kurumların fiziksel 
koşullarının değerlendirildiğine vurgu yapıldı.

06 Aralık 2011

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığının 6 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan Döner 
Sermaye Yönetmeliği'nde değişiklik içeren ve çalışanlar arasında ek ödeme adalet-
sizliğini büyüten bazı düzenlemelerin iptali için dava açtı. Sağlık-Sen Hukuk Bü-
rosunun açtığı davada, söz konusu yönetmelik değişikliği ile hekimlerin kadro-unvan 
katsayıları artırılmışken, hekim dışı personelin kadro-unvan katsayılarının artırıl-
mamış olması nedeniyle, hekim dışı çalışanların döner sermayeden aldıkları payın 
düştüğü ifade edildi.

07 Aralık 2011

Sağlık-Sen, 2005 yılında çıkarılan 5289 sayılı kanunla memurlara verilen bir 
derece hakkından, kadroya geçen sözleşmeli personelin de yararlanması istemini red-
deden Sağlık Bakanlığı'na dava açtı. Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli olarak görev yap-
makta iken memur kadrosuna geçen personelin 2005 yılında memurlara verilen bir 
derece hakkından yararlanma taleplerini reddeden bir genel yazı yazarak 81 il vali-
liğine gönderdi. Sağlık-Sen, Bakanlığın söz konusu yazısının iptali için Danıştay'a 
dava açtı.

15 Aralık 2011

Sağlık-Sen ile Gazi Üniversitesi İngilizce Dil Okulu ara-
sında imzalanan protokol sayesinde tüm üyelerimiz ve 
yakınları uzaktan öğretim yolu ile İngilizce öğrenme 
imkânına kavuştu. Yapılan protokole göre Türkiye'nin her 
yerinden üyelerimiz ve yakınlarının internet ortamından 
Gazi Üniversitesi ayrıcalığıyla bu eğitimden yararlan-
ması sağlandı.
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30 Aralık 2011

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası ile merkez ve taşra teşkilatında araş-
tırmacı kadrosuna geçirilen idarecilerin, halen yürüttükleri görev üzerinden ek ödeme 
alması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

16 Aralık 2011

Sağlık-Sen, örgün öğretim yolu ile tüm illerde “Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği” ve “Sağlık Yönetimi” yüksek lisans programlarının 
farklı üniversitelerle birlikte açılması için İ.K. Enstitü ile işbirliği 
protokolü imzaladı. 

Ocak 2011

Sağlık-Sen Dergimizin 2011 yılındaki ilk sayısında Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı’nın önemli ayaklarından Aile 
Hekimliği sistemindeki sorunlar ve beklentiler dosya konusu 
olarak yerini aldı. Araştırma-İnceleme bölümünde ise 12 
Eylül Referandumu sonrası Anayasa’ya giren ve kamu çalı-
şanlarını yakından ilgilendiren ombudsmanlık konusuna yer 
verildi. 

Sağlık-Sen Olarak “Eğitim Her Engeli Aşar” 

Kampanyasına Destek Veriyoruz

Dergisi
GENEL YETKİLİ

SENDİKA

Yıl:3  •  Sayı: 12  •  Aralık - 2010

Aile Hekimliğinde

Sorunlar ve Beklentiler...

Temel Sağlık 

Göstergeleri ve 

Sağlık İnsan Gücü

11 Sağlıkta Dönüşüm 

Programı ve 

Kurumsal İletişim

58

Kamu Denetçiliği 

Kurumu Üzerine 

Bir İnceleme

50

2011 Yılı Yayınlarımız
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Nisan 2011

Sağlık-Sen Dergimizin Nisan 2011 sayısında her geçen gün 
artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını “Önce 
Zarar Verme!” başlığı altında gündeme taşıdık. Ayrıca 26 
Nisan 2011’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren ve kamuoyunda “Mini Torba Yasa” olarak bilinen 
6225 sayılı kanun, dergimizin gündem sayfasında yer aldı.

Ağustos 2011

Sağlıkta dönüşüm süreci kapsamında sıkça tartışılan “Kamu 
Hastane Birlikleri” konusu dergimizin dosya bölümünde ge-
niş şekilde irdelendi. Dergimizin gündem sayfasında Afrika’da 
yaşanan kuraklığa ve ardından yaşanan açlığa yer verildi. Bu 
sayıda, yaptığı önemli hizmetlerle kurumun çehresini değiştiren 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf  Ziya Özcan ile yaptığımız rö-
portaj da yer aldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 

Vizyon Gazetesi

Sendikal vizyonumuz gereği yeniliklerin sendikası 
Sağlık-Sen olarak sendikamız yayın organı gazetemizi 
“Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Vizyon” adı altında, 
yeni isim ve formatıyla sizlerin beğenisine sunduk. Ge-
rek içerik, gerek baskı kalitesi açısından önceki sayılar-
dan farklı bir yerde duran “Sağlık ve Sosyal Hizmet-
lerde Vizyon” gazetemizi, gündemi takip eden aktüel 
bir anlayış ile üyelerimize ulaştırdık.

“Kamu Hastane Birlikleri ve Soru İşaretleri”  14

Yıl:4  •  Sayı: 14  •  Ağustos - 2011

Başbakan'dan Sağlık Çalışanlarına Övgü: 

"Sağlıkta Dönüşüm Programının Baş Aktörü Sağlık Çalışanlarıdır" 12

Dergisi

Dergisi

“Sorunlar Büyük Torba Küçük”  4

“Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun 

Sağlık Çalışanlarına Etkileri”  60

“Türkiye Sağlıkta Ne Kadar Avrupalı?”  10

!
ÖNCE ZARAR VERME

Her yeni çığlıkla gülen, duran her yürekle ölensin
Ebe yada Hemşire kanatları saklı meleksin
Ebeler, Hemşireler ve Anneler Gününüz Kutlu olsun
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1995’te Başlayan 
Sendikal Mücadelemiz, 
Hizmet Sendikacılığı 

Ekseninde 16. Yılında da 
Cesur, Güçlü ve Dinamik 

Yapısıyla Her zaman 
Öncü...


