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Kapitalist sistem tarihinin önemli krizlerinden birini yaşıyor. 
Sistemin yapısal kriziyle derinleşen toplumsal ve sınıfsal 
çelişkiler hergün yeni halk hareketlerini açığa çıkarıyor. Av-
rupa’daki mücadele dalgası sönümlenmeden, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerinde iktidarları değiştiren halk ayaklan-
malarına tanıklık ediyoruz. Değişmez denilen ülkelerdeki 
halklar, diktatörlerini deviriyor, onlarca yıllık rejimlerini sar-
sıyor. 

Ülkemizde ise AKP hükümeti eliyle sürdürülen sermaye po-
litikaları gün geçtikçe daha baskıcı ve otoriter bir karakter 
kazanıyor. Toplumsal muhalefetin susturulması sırası, hü-
kümete Ergenekon operasyonlarında yol gösteren gazete-
cilere, Hrant Dink katliamının arka planını sorgulayanlara 
kadar uzanmış durumda. Bugünlerde dillerde dolanan öykü 
Hitler döneminin meşhur papazının tarih sayfalarına dü-
şen öyküsüdür. Hükümetin başta Kürt sorunu olmak üzere 
her alandaki samimiyetsiz ve ikircikli tutumu ülkemizi hızla 
yeni bir çatışmalı ortama doğru sürüklüyor. Kürt sorununda 
sürdürülen inkar ve imha politikaları 2009 yılından itibaren  
tanıma ve tasfiye politikalarına dönüştürülmüştür.  Bu poli-
tikalara karşı Kürt halkının direnişi ise artarak devam edi-
yor. Toplum AKP gericiliği ve sermaye politikalarının baskısı 
altında sıkışırken siyasal ve toplumsal gerilimler de artıyor. 
Kadın cinayetlerinden taciz ve tecavüz vakalarındaki dra-
matik artışa kadar sosyal ekonomik ve kültürel travmalar 
yaşanıyor.

Sendikalar kriz ve kriz nedeniyle dayatılan sermaye politi-
kalarına karşı önemli bir tarihsel sınavdan geçiyor. İşsizlik 
sigortası fonunun yağmalanmasından, torba yasadaki es-
nek istihdam biçimlerine, ücretlerdeki gerilemeye kadar hak 
kayıpları sürekli artıyor. İktidarını sağlamlaştırmak ve ser-
mayenin ihtiyaçlarını gidermek için anayasa referandumu 
yapan AKP Hükümetine karşı emekçiler ve örgütleri hakla-
rını savunan etkili bir tavır sergilemede yetersiz kalmıştır. 
Anayasanın grev ve toplusözleşmeyi yok sayan hükümleri 
de yeterince açığa çıkarılamamıştır. AKP hükümeti ana-
yasa referandumunda sıkıştığı çukurdan liberal çevrelerin 
desteği, emek örgütlerinin etkisizliği ve parçalılığı sayesin-
de kurtulurken anayasadaki yerindelik denetimini de kaldı-
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rarak bundan sonraki özelleştirme planlarına dikensiz yol açabilmiştir. 

Yürürlüğe giren SSGSS yasasının toplumsal geleceğimizde yarattığı tahribat 
belirginleşirken, iktidarın sağlıkta dönüşüm programı ile aile hekimliği uygu-
lamalarından işletmeye dönen hastanelerle geliştirilen sağlıkta özelleştirme 
hamleleri tüm yaşantımızı etkiliyor. Sağlık ve sosyal hizmetlere ulaşmak gi-
derek zorlaşıyor. Vergi, prim, katılım payı ve ilave ücretlerle sağlık hizmet-
lerine daha çok kalemden daha çok harcama yapıyoruz. Hizmete ulaşmak 
paraya endeksleniyor ve zorlaşıyor. Güvencesiz çalıştırma, çalışma yaşa-
mının ve özellikle işkolumuzun kâbusu haline geldi. Taşeronlaştırma yoluyla 
sağlık hizmetleri parça parça özelleştirilirken Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
çalıştırılan işçilerin sayısı 120 bine dayandı. Birinci basamak sağlık hizmetle-
rinde çalışan 100 bine yakın sağlık emekçisi iş güvencesini kaybetti. Sürekli 
ve asıl işler kapsamında olmasına rağmen yasa dışı bir biçimde güvencesiz 
istihdam biçimleri dayatılıyor. Buna karşı ürettiğimiz örgütlenme ve mücadele 
stratejilerimizde yetmezlikler yaşarken TEKEL işçilerinin direnişiyle yüzleri-
miz güldü. Bu direniş sayesinde güvencesiz çalıştırma görünür ve bilinir oldu.  

Her şey kötü değil! Kürt halkının direnişi ve ülkemizin dört bir yanından yük-
selen demokratikleşme, bir arada yaşam ve barış çığlıkları AKP karanlığı-
nı delmeye adaydır. TEKEL direnişi başta olmak üzere ülkemizin dört bir 
yanında emekçilerin direnişleri birbirini izlemektedir. Bu süreçte gerçekleş-
tirdiğimiz 29 Kasım 2008 mitingi, 25 Kasım 2009 Grevi, Metal işverenleri 
Sendikasına rağmen (MESS) sürmekte olan Metal işkolu grevleri, 27 Şubat 
Diyarbakır Sağlık mitingi ve 13 Mart’ta Ankara Sıhhiye meydanını dolduran 
sağlık ve sosyal hizmet emekçileri AKP karanlığına inat baharı müjdeledi. 
Sağlıkta özelleştirmeye karşı, ÇOK SES TEK YÜREK şiarıyla birleşen sağ-
lık emekçileri mücadelede kararlıdır. Daha önce eylemlere katılmamış on 
binlerle Sıhhiye meydanından yükselen SES, örgütümüzün yıllardır binbir 
emekle verdiği mücadelenin boşa gitmediğinin kanıtıdır. Bu durumun kendisi 
önümüzdeki dönem sorumluluklarımızı artırmakta, bir yandan mücadeleye 
katılan yeni kesimleri sendikal örgütlülüğümüzle buluştururken diğer yandan 
da tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ortak sorunu haline gelen gü-
vencesiz çalıştırmaya, parçalı istihdama karşı etkin önlemler almamızı daya-
tıyor. Sendikamızı bu güncel sorun ve yeni açığa çıkmış olanakları değerlen-
direrek yeniden yapılandırmalı, etkin bir mücadele programıyla hız almalıyız. 

Sendikamızın mücadele programını yenilemesi kadar emek hareketinin de 
içinde bulunduğu durumu değerlendirmesi, etkisiz konumdan etkileyen ve 
değiştiren konuma geçişi sağlayacak  mücadele programlarına kavuşması 
gerekir. Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları sorunlarının çözümüne daha 
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fazla katkı sunmak, geçmişle yüzleşmeyi dayatmak, yeni anayasa yapım sü-
recinde müdahil olacak politikaları sergilemek emek hareketinin önemli so-
rumlulukları arasında bulunmaktadır.

Genel seçimlere gittiğimiz bu süreçte, % 10’luk seçim barajı başta olmak üze-
re tüm antidemokratik seçim yasalarıyla yaşanacak adaletsiz yarış ortamın-
da siyasal alana sunulacak en büyük katkı sınıf mücadelesini yükselterek, 
safları belirginleştirmek; emek, barış ve özgürlük mücadelesini toplumsallaş-
tırmak ve siyasallaştırmak olarak öne çıkmaktadır. Sendikal örgütlenmelerin 
kısa vadeli en temel görevi bu sürece emek politikalarıyla müdahil olmaktır.

KÜRESEL KRİZ

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2011 tahminlerini içeren görünüm rapo-
ru, dünya ekonomisinin 2011 yılında, daha önce öngörülenden daha fazla 
yavaşlayacağını açığa çıkarmaktadır. IMF’ye göre gelişmiş ülkelerde kamu 
borçlarının yükü ve bunları yönetmeye yönelik politikaların etkileri ekonomik 
toparlanma üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Kapitalist dünyada karam-
sarlık artarken kapitalizmin “konjonktürel”den çok “yapısal” sorunları öne çık-
maktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından açıklanan 2010 yılı küresel 
istihdam eğilimleri raporuna göre kriz döneminde yaklaşık 34 milyon insan 
işsiz kaldı. 2007 yılında % 5,7 olan dünyadaki işsizlik oranı, 2009’da %6,6 
oldu. ABD’de % 5–6 civarında olan işsizlik oranı bugün % 9,5–10 civarına 
ulaşmıştır. Avrupa Birliğinin 27 ülkesinin ortalamasında ise yaklaşık yüzde 
10’luk bir işsizlik söz konusudur. ILO, “Çalışma Dünyası Raporu 2010”da, 
mevcut politikaların sürdürülmesi halinde istihdamdaki iyileşmenin kriz ön-
cesi duruma gelebilmesinin, bundan bir yıl önce hedeflenen 2013 yılı yerine, 
2015 yılına erteleneceğini belirtmekte,  işgücü piyasasındaki durgunluk uza-
dıkça, iş arayanların da yeni iş bulmak için daha da fazla zorlanacağını ileri 
sürmektedir. IMF yetkilileri de önümüzdeki yıllarda 400 milyona yakın yeni 
istihdam kaybı olacağı tahmininde bulunmaktadırlar.

Finansal kriz mali bir krizle sona ererken, bir döneme denk düşen ve artık sis-
temin aktüel ihtiyaçlarına yanıt üretmekte aciz kalan kriz yönetim modelinin 
tükendiği de açığa çıkmıştır. Krizle birlikte büyük oranda belirsizliğin hakim 
olduğu ancak bir yandan da yeni hegemonya adaylarının yükseldiği bir kon-
jonktür giderek belirginleşmektedir. ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere’nin 
dünya ekonomisi içindeki yeri giderek küçülürken, Çin, Hindistan, Rusya, 
Brezilya gibi ülkeler dünya ekonomisindeki etkilerini arttırarak ve yerlerini 
sağlamlaştırarak, ABD’nin nüfuz alanlarına girmekte, madenleri, değerli mi-
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neralleri, gıda ve enerji havzalarının denetimini ele geçirmeye, hükümetleri 
etkilemeye çalışmaktadırlar.

IMF verilerine göre, ABD’nin dünya ekonomisindeki payı, satın alma gücü 
paritesine göre gayri safi yurtiçi hâsıla (SGP-GSYH) bazında, 1980’de yüzde 
24.585 iken, 2011 yılında yüzde 19.884’e, 2015’de ise yüzde 18,4’ün altına 
inecektir. Bir yandan da Euro’nun ve bir ekonomik blok olarak AB’nin siyasi 
sorunları giderek derinleşmektedir. AB içerisinde hem sınıflar hem de ülkeler 
bazında şimdiden şekillenmiş olan sosyal parçalanmanın giderek derinleşti-
ğini söylemek mümkündür.

Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’na (GSYH) oranla Avrupa’nın en borçlu ülkesi olan 
İrlanda’nın borç toplamı, GSYH’sinin 11 katı, yüzde 1100’üdür. İrlanda’nın ar-
dından İngiltere (yüzde 400) ve Hollanda (yüzde 317) gelmektedir. Dünyanın 
en borçlu dördüncü ülkesi, Hong-Kong (yüzde 300), Uzakdoğuludur. İlk dört 
ülkeyi, Belçika (yüzde 272), Portekiz (yüzde 241), İsviçre (yüzde 228), Avus-
turya (yüzde 221), İsveç (yüzde 201) ve Fransa (yüzde 200) izlemektedir.

AB yetkililerinin birbiri ardına düzenledikleri toplantılarda Euro bölgesini kriz-
den kurtarabilmenin yollarını aradığı süreçte AB-IMF’nin İrlanda’ya yönelik 
85 milyar euroluk yardım paketine rağmen piyasalar düzelmemekte, borsa-
lardaki kayıp artmaktadır. İstatistikler, Yunanistan’dan başlayan, İrlanda ile 
devam eden borç ve iflas sarmalının, Portekiz, İspanya, İtalya ve Kıbrıs Rum 
Kesimi’ni içine alarak genişleyeceğine işaret etmektedir. 

Krizden Çıkışın Faturası Emekçilere
AB’nin “kurtarma paketi” sonrasında birçok Avrupa ülkesine sıkı tasarruf 
programları dayatılmıştır. Bu programların en önemli ayaklarını, sosyal gü-
venlik sisteminin daraltılarak daha fazla neoliberalleştirilmesi ve emek piya-
salarının “esnekleştirilmesi” oluşturmaktadır. Tüm bu saldırının arkasında, 
piyasaların ve genelde kapitalizmin kendi kendine dengeye geleceğine, is-
tikrar ve refah sağlayacağına ilişkin, fiilen defalarca kez iflas etmiş 300 yıllık 
bir ideoloji yatmaktadır.

Yunanistan krizinin kurtarma paketiyle geçiştirilmesinden tam altı ay sonra 
ortaya çıkan İrlanda krizinde; AB ülkelerinin bir bölümünde değişen siyasal 
tablo, daha milliyetçi ve ırkçı tonlara yönelimin oluştuğunu ortaya koymakta-
dır. Bu durum, krizi yönetmede de, çözüm yollarında da kaçınılmaz biçimde 
daha fazla ayrışma ve kutuplaşma getirecektir. ABD’den AB’ye kriz, sürdürü-
lemez kapitalizmin ne kadar akıl dışı ve insana düşman bir ekonomik model 
olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. IMF Başkanı Dominique Strauss-
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Kahn, küresel krizin dünya genelinde 30 milyon kişiyi bulan istihdam kaybı-
na yol açtığını, bu sayının önümüzdeki yıllarda 400 milyona ulaşabileceğini 
söylemiştir.

Bu saldırgan politikalar gündeme gelirken, emekçi sınıflar ve öğrenciler 
“hayır” diyerek sokaklara dökülmeye başladılar. İspanya’da, Portekiz’de ve 
Yunanistan’da genel grevlerin yanı sıra tüm Avrupa çapında ama özellikle 
İngiltere, İtalya, Yunanistan’da öğrenciler direnişlerde büyük bir özveriyle ön 
safta yer aldılar.

Arap Dünyasında Yaşananlar
Tunus’ta başlayan ve daha sonra Mısır, Libya, Bahreyn, Yemen, Suriye, Ür-
dün ve giderek Suudi Arabistan’ı da içine alacak şekilde genişleyen ve oto-
riter, baskıcı, kapalı, yolsuzluklarla boğuşan rejimlere karşı gelişen direniş 
ve değişim hareketleri, gerçekleştikleri bölgelerle sınırlı kalmayacak etkilere 
sahiptir.

Her bölgede protestocuların talepleri farklılaşmakla birlikte, genel olarak bu 
taleplerin yolsuzluklara, her geçen gün daha da kötüye giden ekonomik du-
ruma, gelir ve zenginliğin yıllardır adaletsiz biçimde dağılımına, sonucu ön-
ceden belli olan seçimlere, toplumsal hayatın kaderinin seçimlerle değişme-
mesine karşı yükseldiğini söyleyebiliriz. Protestoların odağında on yıllardır 
devlet güvenliği adı altında oluşturulan ve aslında toplumsal güvencesizliğin 
asli unsuru olan kirli ve eli kanlı istihbarat örgütleri yani derin devlet meka-
nizması durmaktadır. Kadınların, gençlerin ve yoksul kesimlerin toplumsal 
hayata daha fazla müdahil olmak istemeleri üzerinden genişleyen protesto-
lara serbest pazar mekanizmalarıyla, bu ülkeleri neoliberal küresel sisteme 
daha fazla entegre edecek politikalarla ya da kültürel kimlik temelli reform 
hareketleriyle yanıt üretilmesi mümkün görünmemektedir.

Süreç büyük oranda belirsizliklerle örülü olsa da söz konusu direniş ve deği-
şim hareketinin sistemin bugün yaşanan krizin çerçevesini yavaşça belirgin-
leştirmeye başladığı yeni tarihsel düzlemde ortaya çıkan bir hareket olduğu-
nu görmek gerekmektedir. Protestocular modernleşmeci, oryantalist, kültürel 
kimliği merkeze alan ya da kaba sınıfsal bir bakış açısıyla açıklanamayacak 
bir düzlemin merkezinde duruyorlar. Demokrasi, iş, eşit vatandaşlık, refah, 
siyasi katılım, adalet ve hakkaniyete dayalı iyi toplum yönetimini talep eden 
hareketin asli unsurunu tek bir sınıf, tek bir parti, tek bir kültürel kimlikle işa-
retlemek de pek mümkün görünmemektedir.
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TÜRKİYE

Demokratikleşme
Örgütlenme önünde ciddi engeller varlığını arttırarak devam ettirmekte, Ana-
yasa değişikliği ile birlikte kamu emekçilerine grev yasağı getirilmekte, mu-
halif her türlü kurumsal yapı kapatılmakla tehdit edilmekte, yöneticiler tutuk-
lanmaktadır. 

İfade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmak bir yana toplumsal barışı dile 
getiren, savunan DKÖ yönetici ve üyeleri, AKP ve cemaat aleyhine yazıp 
çizenler tutuklanmakta, ağır cezalar verilmektedir. Emek örgütü üye ve yö-
neticilerinin barış ve demokratikleşmeye dair neredeyse her demeci dava 
konusu olabilmektedir. Son yıllarda barış ve emek mücadelesi vermek tüm 
bunları göze almayı gerektirir hale gelmiştir. Bundan birkaç yıl öncesine ka-
dar sistem yandaş, statükocu ve sistemin yedeği durumunda kurumları kendi 
eliyle kurmayı tercih ederken, son yıllarda bunların etkisiz kaldığını ve teşhir 
olduklarını görünce bu kez muhalif kurumları sisteme adapte etme, daraltma 
ve etkisizleştirme çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştır.

AKP 9 yıllık iktidarı süresince ülkedeki demokrasi taleplerini kendi iktidar ko-
numunu ve devlet üzerinde egemenliğini pekiştirmek için bir araç olarak kul-
lanmış, gerilim stratejisini de aynı amaç doğrultusunda devreye sokmuştur. 
AKP aynı zamanda kendi derin devletini oluşturmada da önemli mesafe kat 
etmiştir. Yandaş medya ve güvenlik alanında yarattığı kadrolaşma ile amaç-
ları doğrultusunda istediği zaman etkili psikolojik savaş yürütebilmektedir. 
Muhalif kişiliklere yönelik itibarsızlaştırma operasyonlarının son dönemlerde 
yaygınlaşması bu politikaların sonucu olarak gelişmektedir. 

Türkiye’nin bütün sorunları karşısında izlenecek politikaların kesiştiği temel 
eksen, barış, özgürlük, demokrasi ve eşitliktir. Bu ekseni bütünlüklü olarak 
ortaya koymanın yolu, gündelik hayatımızı belirleyen temel belge niteliğin-
de olması gereken Anayasa’nın eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik biçim-
de değiştirilmesinden geçmektedir. Yeni anayasa talebinin AKP tarafından 
sürekli ertelenmesi karşısında tutarlı, kesintisiz ve birlikte mücadeleye ihti-
yaç olduğu artık tüm kesimlerce anlaşılmıştır. Bu dönemde Kürtler, Aleviler, 
emekçiler, kadınlar, gençler, kısacası tüm ezilen kesimlerle en geniş birlikleri 
yaratarak ortak mücadeleyi örgütlemek son derece önemlidir. 

Emek ve demokrasi güçlerinin eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anaya-
sa vurgusunu öne çıkartmaları, tartışmanın bu güçler tarafından yürütülmesi 
önemlidir. Toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımıyla “yeni Anayasa”nın ha-
zırlanması konusundaki çabamızı sürdüreceğiz.
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Kürt Sorunu

Yıllarca Kürt sorununun çözümsüzlüğünde ısrar edilmesi, baskı ve asimilas-
yon politikalarının uygulanması, Kürt halkının yok sayılarak, inkar ve imhaya 
dayanan yaklaşımlarda bulunulması sorunun çözümünü sağlayamamıştır. 
Aksine katı retçi ve asimilasyoncu politikalar kan ve gözyaşı dışında bir şey 
getirmemiştir. 

Belli dönemler şiddet politikaları bir kenara bırakılarak ‘havuç’ politikası uy-
gulansa da imha ve inkar politikaları var olagelmiştir. Kolektif haklar yerine 
bireysel hak tartışmalarını da bu eksende değerlendirmek gerekir. 

AKP, şimdiye kadar uygulanan tüm politikaları ulusal ve uluslararası strate-
ji merkezlerinin karanlık dehlizlerinde harmanlayarak, sorunu çözme yerine 
ince yollarla örgütlü Kürt demokratik güçlerini tasfiyeyi amaçlamıştır. Kürt 
sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü konusunda bir projesi ol-
mayan AKP, tasfiye ve imha konusunda kapsamlı bir proje hazırlamış ve 
hayata geçirmiştir. Bu konsept uluslararası emperyalist güçlerin desteğiyle 
yürütülmektedir ve Ortadoğu’daki gelişmelerle ilişkilidir. ABD Ortadoğu’da 
model ülke olarak Türkiye’yi ve parti olarak AKP’yi vitrine çıkarırken, engel 
olarak gördüğü Kürt sorununun zamana yayılarak tasfiyesi konusunda des-
tek vermektedir.

Hatırlanacağı üzere 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tüm baskılara rağmen 
Kürt halkının büyük bir başarıyla çıkmasına AKP’nin cevabı çoğu seçilmişler 
olmak üzere1500 civarında  Kürt siyasetçisinin tutuklanması olmuştu. AKP 
bir yandan kitlesel tutuklamalarla sistemli baskı uygularken bir yandan da 
sorunu çözmeye dair sahte umutlar yaratmayı bir strateji olarak benimse-
miştir. AKP’nin ikiyüzlülüğü anadilde eğitim ve kamu hizmeti almada ortaya 
çıkmaktadır. Anadilinde eğitim talebi tamamen yok sayılmakta, yer isimleri 
sökülmekte, yerel kuruluşlara hiçbir inisiyatif tanınmamaktadır. 

Bölgede neredeyse her gün yeni bir toplu mezarın ortaya çıkması, ailelerin 
ve yakınlarının çocukları, eşleri için bir mezar taşı istemesi, AKP hükümeti ta-
rafından tamamen görmezlikten gelinerek yok sayılmaktadır ki, kendini mu-
hafazakar ilan edenlerin toplu mezarlar karşısındaki sessizliği dehşet verici 
ve insanlık dışıdır. Sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan bizler, bu 
uygulamaların bölge halkında yarattığı travmaları en iyi anlayanlar olmalıyız. 
Bu nedenle toplu mezarlar usulüne göre açılmalı, DNA bankası kurulmalı, 
aileler cenazelerine kavuşmalıdır. Aynı zamanda suçlular açığa çıkarılarak 
yargılanmalıdır. 
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Sendikal Baskılar
Bu dönem sendikal baskılar artarak devam etmiştir. Konfederasyonumuz 
basılmış, Konfederasyonumuz ve Sendikamız yöneticileri hakkında davalar 
açılmış, tutuklanmalar yaşanmıştır. Sendikamızın iki yöneticisi halen ceza-
evindedir. Sendikamızın Genel Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi 
2009 yılında görevlerinden atılmış, bir yöneticimiz görevine geri dönerken, 
diğer yöneticimizin hukuki hak arama süreci devam etmektedir. Baskılar bu-
nunla sınırlı kalmamış sendika yöneticilerimiz çeşitli yerlere sürgün edilmiştir. 
Sendikal gösterilerimize daha fazla müdahele edilmeye başlanmış, er hak 
arama eylemine davalar açılmıştır. İktidarın yargı yolu ile baskı politikası ar-
tarak devam etmekte

Aynı zamanda sendikal örgütlenmemiz de  engellerle karşılaşmaktadır. Hü-
kümet yandaşı sendikalar örgütlenmede iktidarı arkasına alarak dünya rekor-
ları kırmaktadırlar! Sendikamız üyelerine ise türlü zorluklar çıkarılmaktadır. 
 
Hapishanelerdeki İhlaller 
F Tipi Hapishane sistemiyle birlikte, tecrit/izolasyona dayalı cezaevi uygula-
malarının yaygınlaştırılmasının gayriinsanî sonuçları her gün daha da ber-
raklaşmaktadır. Sağlık hakkının “güvenlik” gerekçesiyle kısıtlanabileceğini 
öngören, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının, 17 Ocak 2000’de yürür-
lüğe konulan, “Üçlü Protokol”ü tutukluların ve hükümlülerin sağlık bakımına 
erişiminin önündeki en önemli engellerden biri olmaya devam etmiştir.

30 Nisan 2009 tarihli “Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında 
Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında 
Protokol”ün, sağlık hakkı ihlallerini azaltacağını belirtmesine karşın değişen 
bir şey olmaması sorunun büyüklüğünü göstermiştir. İktidarın çürütme politi-
kası devam etmiştir. İHD verilerine göre Mart 2011 itibariyle yaşamsal tehlike 
ile yüz yüze olan 266 kronik hasta tutuklu ve hükümlünün, tüm ülkenin tanık-
lığında hâlâ cezaevlerinde tutulması, cezaevlerinde sağlık hakkının ne denli 
tahrip edildiğinin bir göstergesidir. 

AKP, Kamu Hizmetleri ve Kamu Emekçileri

2008 yılının ortalarından itibaren, asgari ücretin alım gücü büyük ölçüde geri-
lemiş, kriz karşısında asgari ücretle geçinen milyonlarca insan açlık ve sefa-
lete terk edilmiştir. Primsiz ödemeler kanunu ileri bir tarihe (seçim sonrasına) 
ertelenmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Kasım 2010’da, toplam yeşil 
kartlı sayısı 9 milyon 388 bin 146’ya, Doğu Anadolu Bölgesinde 2 milyon 
178 bin 35’e yükselmiştir. Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde yaşanan ne-
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oliberal dönüşümle beraber, krizler karşısında emekçileri koruyan/koruması 
gereken mekanizmalar da neredeyse tümüyle işlevsizleşmiştir.

2011 yılı Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 89,4 artışla 3 milyar 860 milyon 
dolardan 7 milyar 312 milyon dolara çıktı. Bu dönemde ihracatın ithalatı kar-
şılama oranı yüzde 67’den yüzde 56,7’ye geriledi. 2010 yılında merkezi yö-
netim bütçe giderleri 293 milyar 628 milyon lira, bütçe gelirleri ise 254 milyar 
28 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.

1980 sonrasında devletin etkinlik alanlarını daraltmayı ve kamu hizmetlerini 
ticarileştirmeyi hedefleyen neoliberal politikalar, son 30 yılda kamuda istih-
dam edilen işçi ve memur sayısında önemli düşüşlerle sonuçlanmıştır. AKP 
hükümeti, emekçilerin haklarının gasp edilmesi üzerine kurulu, ucuz emek 
ve kuralsızlığı dayatan yeni bir çalışma rejimi inşa etmektedir. 

İşsizlik sorunu bugün Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri durumun-
dadır. Ülkemizde 2002 yılına kadar resmi olarak %6.5-%7 aralığındaki iş-
sizlik oranının, AKP iktidarı döneminde neredeyse %100 artış göstererek, 
%13–14’lere yükselmesinin toplumsal sonuçları ne yazık ki yeterince tartı-
şılmamaktadır. 

Tutuklu ve hükümlü sayısındaki anormal artışlar, kadınlara ve çocuklara yö-
nelik şiddetin giderek tırmanması, toplumsal ve sınıfsal yabancılaşma, işsiz 
kalanların hızla suça yönelmesi, işi olanların işsiz kalma korkusu nedeniyle 
sürekli yaşadığı gerginlik ve korku, güvencesiz çalışmaya paralel genel an-
lamda güvensizliğin bütün toplumsal kesimler arasında yaygınlaşması, artan 
iş kazaları, milliyetçi ve faşist kışkırtmalara kolaylıkla angaje olunması, top-
lumsal dayanışmanın eriyerek yerini kanlı ve acımasız bir rekabete bırakma-
sı, uzun vadeli gelecek planlarının yerini günü kurtarmaya dönük hamlelerin 
alması nedeniyle yaşanan toplumsal çürüme vb. başlıklardan bağımsız bir 
işsizlik tartışması mümkün değildir.
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Türkiye İşgücü Alanındaki Gelişmeler (x bin kişi, 15 yaş üstü nüfus)
Temel Göstergeler 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Çalışma çağındaki 

nüfus
47.544 48.359 49.174 49.994 50.772 51.686

İş gücü 22.017 22.455 22.751 23.114 23.805 24.748
İstihdam 19.632 20.067 20.423 20.738 21.194 21.277
İşsiz 2.385 2.388 2.328 2.376 2.611 3.471
İş gücüne katılma 

oranı (%)
46,3 46,4 46,3 46,2 46,9 47,9

Kadın 23,3 23,3 23,6 23,6 24,5 26
Erkek 70,3 70,6 69,9 69,8 70,1 70,5
İstihdam oranı (%) 41,3 41,5 41,5 41,5 41,7 41,2
İşsizlik oranı (%) 10,8 10,6 10,2 10,3 11 14
Tarım dışı işsizlik 

oranı (%)
14,2 13,5 12,7 12,6 16,6 17,4

Genç nüfusta işsizlik 

oranı (%)
20,6 19,9 19,1 20 20,5 25,3

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma hayatı istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2010 yılı 
sonuçlarına göre 2010 yılında, istihdam edilenlerin sayısı, 22 milyon 594 
bin kişi oldu. 2010’da istihdam edilenlerin yüzde 25,2’si tarım, yüzde 19,9’u 
sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 48,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. 
2010 yılında kentsel yerlerde işsizlik oranı yüzde 14,2, kırsal yerlerde ise 
yüzde 7,3 oldu. Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 14,8 seviyesinde 
gerçekleşti.

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan 
çalışanların oranı yüzde 43,3. Bu dönemde, tarım sektöründe sosyal güven-
likten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,5, tarım dışı sektörlerde de yüzde 
29,1 oldu.

Bölgelerdeki istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, tarım sektörünün 
payının en yüksek olduğu bölge yüzde 57,3 ile Kuzeydoğu Anadolu. Sanayi 
sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 39,9 ile İstanbul ve yüzde 
39,2 ile Doğu Marmara. Hizmetler sektörünün payının en yüksek olduğu böl-
ge ise yüzde 61,6 ile Batı Anadolu.
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İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14,3 ile İstanbul ve Or-
tadoğu Anadolu Bölgeleri iken, en düşük olduğu bölge yüzde 6,1 ile Doğu 
Karadeniz Bölgesi. 2010 yılında erkeklerin işsizlik oranın en yüksek olduğu 
bölge yüzde 15 ile Ortadoğu Anadolu bölgesi iken, kadınlar için yüzde 17,4 
ile İstanbul.

AKP hükümeti işsizliği azaltacak somut adımlar atmak yerine, işçilerin çalış-
ma sürelerini doğrudan ya da dolaylı biçimde yasal düzenlemelerle uzatmış, 
esneklik uygulamaları ile işçilerin ve emekçilerin, tek bir işte çalışıp, eve dü-
zenli gelir getirme olanaklarını ortadan kaldırmıştır. 

Dünya’da en uzun çalışma sürelerine, en az ücretli izin hakkına sahip ülkele-
rin başında Türkiye geliyor. Türkiye’de bir işçi yılda 2 bin 200 saat Avrupa’da 
ise 1.700 saat çalışmaktadır. Sermaye lehine yasal düzenlemelerle taşeron-
luk uygulamaları bir çığ gibi yayılmıştır. Her alanda emekçiler artık kadrolu, 
düzenli gelir getiren, güvenceli bir iş bulma olanağını ve umudunu giderek 
yitirmektedir. 

İş Kazalarında Dünya Üçüncüsüyüz
ILO’nun 2009 yılı raporuna göre dünyada her yıl 270 milyon iş kazası mey-
dana gelmekte ve her 15 saniyede 1 işçi, her gün yaklaşık 6300 işçi, iş ka-
zaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

İş kazalarında Türkiye, Hindistan ve Rusya’nın ardından dünyada 3’üncü sı-
radadır. Ölümlü maden kazalarında ise dünyada ilk sıradadır. Türkiye’de bir 
yılda gerçekleşen iş kazası sayısı Avrupa’daki iş kazaları ortalamasından 
4,5,  Kanada’dan 2,2, ABD’den 3,4, Avusturya’dan da 4,3 kat daha fazla-
dır. Oysa Türkiye, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olma özelliğine sahiptir. 
Yani sermaye sınıfı, kârlarını arttırırken, işçi ve emekçileri de sefalet koşulla-
rında yaşamaya ve güvencesiz çalışmaya itmektedir. 

GSS ve Yeşil Kartta Durum
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Kasım 2010’da, toplam yeşil kartlı sayısı 9 
milyon 388 bin 146’ya, Doğu Anadolu Bölgesinde 2 milyon 178 bin 35’e yük-
selmiştir. Yeşil kartlı sayısının yüksek olduğu ilk on il; Adana, Ağrı, Diyarba-
kır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa ve Van’dır. 



18

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

5510 sayılı yasadaki son düzenlemeye göre 1 Ekim 2010 tarihinde yeşil kart 
ortadan kaldırılacak ve aylık kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte bi-
rinden az olanların genel sağlık sigortası primlerini devlet ödeyecekti. Ancak 
yapılan düzenleme ile bu uygulama 1 Ocak 2012 tarihine ertelendi. GSS’nin 
tüm maddeleri henüz uygulanmamaktadır ve can yakıcı uygulamaları bugü-
ne kadar ertelenmiş, son olarak da genel seçim sonrasına bırakılmıştır. Tüm 
bunların sorumlusu AKP hükümetinin geliştirdiği emekçi ve yoksul karşıtı is-
tihdam stratejileridir.

AKP Döneminde Sendikalaşma ve Ücretler
AKP’nin iktidara gelmesi ile birlikte kamu emekçilerin sendikalaşma ista-
tistiklerinde ciddi farklılıklar yaşanmaya başlanmıştır. 2004 yılında toplam 
kamu emekçisi sayısı 1 milyon 564 bin 777 iken sendikalaşma oranı yüzde 
50,35’ti. 2010 yılında toplam kamu emekçisi sayısı 1 milyon 767 bin 737’ye 
yükselirken, sendikalaşma oranı da yüzde 57.89’a yükselmiştir. Çalışma 
Bakanlığı’nın istatistiklerine göre KESK’in 2004 yılındaki üye sayısı 297 bin 
114 iken, 2010 yılında 219 bin 195’e gerilemiştir. KESK, 6 yıllık AKP iktidarı 
döneminde 77 bin 919 üye kaybı yaşarken, örgütlü kamu emekçileri arasın-
daki payı bakımından geriye düşmüştür. KESK’in 6 yıllık dönem içerisindeki 
üye kaybı yüzde 26,2’ye ulaşmıştır. 2004 yılında sendikalı kamu emekçileri-
nin yüzde 37,7’si KESK üyesi iken, bu rakam 2010 yılında 21,4’e gerilemiştir.
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AKP hükümeti döneminde, 3 milyonu aşkın kamu emekçisi ile 9 milyon civa-
rındaki emeklinin maaşları oldukça düşük düzeyde tutularak, hiçbir zaman 
gerçek fiyat artışlarını yansıtmayan resmi enflasyon oranına endekslenerek 
emekçiler enflasyona ezdirilmiştir. 2007 yılından bugüne kadar kamu emek-
çilerinin maaşları en az % 22 oranında erimiştir. 2002- 2008 döneminde milli 
gelir yıllık ortalama yüzde 6,2 büyürken, kamu çalışanlarının gelirleri yıllık 
olarak sadece yüzde 1 arttırılmıştır. Ekonomik büyümenin sonuçlarından 
kamu emekçileri de dahil olmak üzere işçi ve emekçiler faydalandırılmamış-
tır.

SAĞLIK
AKP Hükümeti dönemi, birçok alanda yapısal değişimlerin gerçekleştirildiği 
bir dönem olarak yaşandı. Bu değişimlerin ortak özelliği ise Türkiye’nin ken-
dine özgü toplumsal ihtiyaçları yerine, kapitalist küreselleşmeye eklemlenme 
amacıyla, küresel sermayenin ihtiyaçlarının/dayatmalarının üzerinden şekil-
lenmesidir.
Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sağlık hizmetlerinin “reform” ve “dö-
nüşüm” adı altında özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi ve sağlık/sosyal güven-
lik alanının rant alanı haline getirilmesinde epey yol alınmıştır. Bu alandaki 
dönüşüm temel olarak küresel finans piyasasının neoliberal ideoloji doğrul-
tusunda kusursuz biçimde işlemesi için “sorunlu” alanların yeniden yapılan-
dırılmasına dayanmaktadır. Gerçekleştirilen dönüşümün, güvenlik toplumu 
kavramına uygun biçimde risk, bireysel sorumluluk, finansal sürdürülebilirlik, 
bireysel performans, müşteri tercihi gibi kavramların öne çıktığı, büyük ölçü-
de bu kavramlar etrafında örgütlenen bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. 
İşgücünün yeniden üretiminde, maliyeti kamudan alarak bireye yükleyen bir 
anlayış geliştirilmiştir. Bu bağlamda SSGSS’nin “sosyal” politika araçları ile 
yürütülen bir “bireyselleştirme/özelleştirme” süreci olduğunu söylemek müm-
kündür. Sağlık ve sosyal güvenlik alanında neoliberal reform ve dönüşüm, en 
başta çalışma hayatının kuralsızlaştırılması olmak üzere, sağlık hizmetleri-
nin özelleştirilmesi, hastaların “müşteri” konumuna getirilmesi ve sağlık hiz-
metlerinin kamusal finansmanı yerine rekabetçi ve piyasa güçlerine dayanan 
bir finansman biçiminin yerleştirilmesidir.

Bu yıkım programlarının yarattığı en önemli tahribat sağlığın bir hak olmak-
tan çıkarılmasıdır. Toplumsal bilince de bu yönde müdahaleler söz konu-
sudur. Sağlıklı yaşam temel bir insan hakkıdır. Sağlık Hakkı, uluslararası 
sözleşmeler ve anayasanın ilgili maddeleriyle herkes adına tanımlanan ve 
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yaşama hakkı çerçevesinde her türlü sağlık hizmetinden etkin bir şekilde 
yararlanmayı gerektiren doğal bir haktır. Sağlık hakkını anlamlı kılan, sağlık 
hizmetlerine ücretsiz ve nitelikli ulaşma ve yararlanmadır. 

Neoliberal politikaları benimseyen ülkelerde sağlık hizmetinin daha iyi, daha 
kaliteli, daha ucuz olduğuna ve yoksulların da daha etkin bir biçimde sağlık 
hizmetine erişimlerinin arttığına dair kanıt bulunmamaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün raporuna göre, sağlık masrafları nedeniyle her yıl 100 milyon kişi 
yoksullukla karşı karşıya kalmaktadır. Milyonlarca kişi paraları yetmediği için 
gerekli sağlık hizmetlerinden mahrum durumdadır. Dünyadaki sağlık sistem-
leri fonlarının % 40’ı yolsuzluk, aşırı ödemeler, hatalar ve hastane kaynaklı 
yetersizlikler nedeniyle harcanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, sağlık masrafları nedeniyle her 
yıl 100 milyon kişi yoksullukla karşı karşıya kalmaktadır. Milyonlarca kişi 
paraları yetmediği için gerekli sağlık hizmetlerinden mahrum durumda-
dır. Dünyadaki sağlık sistemleri fonlarının % 40’ı yolsuzluk, aşırı ödeme-
ler, hatalar ve hastane kaynaklı yetersizlikler nedeniyle harcanmaktadır.  

BM Dünya Nüfus Fonu’nun (UNFPA) “Orta Asya ve Doğu Avrupa’da Ana 
Sağlığındaki İlerlemeler 2009” raporuna göre, doğumda anne ölüm oranları 
2005’ten itibaren % 50 azaltıldığı halde, Türkiye’deki her 100 bin canlı do-
ğumda anne ölüm oranı hâlâ Avrupa ortalamasının hayli üzerindedir. Rapor-
da Sağlık Stratejisi’nin ulusal hedefler yanında, bölgelerarası uçurumu ka-
patmaya dönük hedeflere yoğunlaşması gerektiği belirtilirken, kamu hizmet-
lerinin geri çekilerek, özel sektörün öne çıkarılmasının hizmetlere erişimdeki 
eşitsizlikleri ve dolayısıyla sorunu daha da derinleştireceği bildirilmektedir. 

Türkiye’de sağlık hizmetlerinde bugün kuyruklar bitmediği gibi katkı payı, 
sağlık hizmetine ulaşamama, hizmetin niceliğinin artarken niteliğinin düşme-
si ve eşitsizliklerin giderek artması gibi sorunlar “dönüşüm söyleminin” somut 
çıktıları olarak belirmektedir. Piyasalaştırma sürecinde AKP,  sağlık alanına 
eskiye nazaran çok daha fazla kaynak aktararak ve talebi kışkırtarak alanı 
ulusal ve uluslar arası sermaye için çekici hale getirmeye çabalamaktadır. 
Bu bakımdan AKP’nin en çok övündüğü sağlık hizmetine başvuru sayısının 
ciddi artışı, piyasalaşmanın ve sağlın alınır satılır bir meta olmasının temel 
işaretidir. 

AKP, en acımasız hamlelerini genelde kamusal alan, özelde ise sağlık ala-
nında gerçekleştirmiştir. Ardı ardına çıkarılan yasalar ve yasaların engellen-
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diği durumlarda atılan fiili adımlarla sağlık hizmetleri hızla piyasalaştırılmaya 
çalışıldı. Temel amaçlarının sağlık hizmetlerini özelleştirmek olduğu ise artık 
saklanamaz bir gerçek. Kamusal sağlık yatırımının yapılmadığı bu dönemde; 
özele sevk, hizmet alımı gibi yöntemlerle sağlık harcamaları hızla artarken, 
sağlık göstergelerinin iyileşmemesi yanlış bir yolda yüründüğünün kanıtıdır. 
Harcamalardaki artış ve hizmete ulaşmadaki kısmi kolaylıkların arka planın-
da; kamudan özele kaynak aktarımı, böylece kamunun çökertilmesi, yerine 
ise özel sektörün palazlandırılması yatmaktadır. 

2009 yılı/SGK

Fatura 
gönderen 
tesis 
sayısı

Tesis türlerine 
göre toplam  
fatura tutarı
(TL)

Tesis türlerine 
göre toplam 
hasta 
müracaat 
sayısı 

Müracaat 
başına 
ortalama 
maliyet
(TL)

2.Basamak Devlet 894 5.356.956.019 128.796.379 41,59
3.Basamak Devlet  61 2.828.864.829 36.187.681 78,17
2.Basamak Özel 1.854 4.536.980.664 66.194.300 68,54
Üniversite Sağlık 
Tesisleri 77 2.930.341.911 15.963.991 183,56       

TOPLAM 2.886 15.653.143.423 247.142.351 63,34

Neoliberal sağlıkta dönüşüm programının en önemli sonucu özel sektö-
rün neredeyse önlenemez yükselişi olmuştur. Yıllar içinde, kamu kurum-
ları yerinde sayarken, özel sektörde hastane, yatak, cihaz ve personel 
sayısında inanılmaz bir artış yaratılmıştır.

Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Sayısı
2002 2006 2007 2008 2009

Sağlık Bakanlığı 774 768 848 847 834
Üniversite 50 56 56 57 58
Özel 270 331 365 400 450
Diğer 61 49 48 46 46
Toplam 1155 1204 1317 1350 1389
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yasal düzenlemeler ve kamu kaynaklarının özele aktarılması ile başlayan 
süreçte, vatandaşların özele başvuruları da özendirilmiştir. Özel sağlık sek-
törünün büyümesinin en önemli nedenlerinden biri bizzat kamu eliyle vatan-
daşların özele doğrudan ya da dolaylı olarak yönlendirilmeleridir. 
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Yıllara ve Sektörlere Göre Toplam Hastane Müracaat Sayısı
2002 2006 2007 2008 2009

Sağlık 
Bakanlığı 109.737.182 189.422.137 209.630.370 216.723.712 228.279.139

Üniversite 8.891.333 12.588.872 15.025.079 18.290.800 19.364.865
Özel 5.680.954 15.529.416 24.485.650 38.688.313 47.618.186
Toplam 124.309.469 217.540.425 249.141.099 273.702.825 295.262.190

Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı

Yıllar
Birinci 
Basamak

İkinci Basamak Toplam

1995 0,5 0,8 1,3
2002 1,1 1,9 3,0
2010 2,7 4,3 7,0

Kaynak: S. B. 2011 Mali Yılı Bütçesi T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum

Artan sağlık hizmeti başvuru oranları, sağlık hizmetine olan ihtiyaçla değil, 
piyasanın arz-talep mekanizması üzerinden oluşmuştur. Koruyucu sağlık 
hizmetlerinin öncelendiği çağdaş bir sağlık sisteminde sadece talep eden ya 
da erişene değil, gereksinimi olana gerektiği kadar sağlık hizmeti verilmesi 
gerekir. Hiç unutulmaması gereken bir nokta da, sağlık hakkı olarak bah-
settiğimiz hakkın, tedavi hizmetleri veya hastanelerle sınırlandırılamayacağı; 
sağlık hakkının, temiz su kaynağına ulaşma, temiz bir çevre, barınma koşul-
ları, uygun beslenme, iş bulabilme gibi pek çok parçadan oluşan bir bütün 
olduğudur.

Üniversite Hastanelerine Borç Kıskacı
Üniversite hastanelerinin varlık koşulu olan tıp eğitimi ve bilimsel araştırma 
sorumlulukları yok sayılarak, tüccar mantığıyla “zarar” olarak değerlendi-
rilmiştir. Zaten kadrolaşma ve üniversite hastanelerine sahip olma kaygısı 
taşıyan Bakanlık, üniversite hastanelerine yönelik bütçe kısıntılarına ve el 
koymalara başvurmuştur. Üniversite hastanelerinin, SGK’dan sağlık hizme-
ti üretme maliyetlerinin çok altında değerlerde geri ödeme almaları, biriken 
borçların asıl nedenidir. Dışarıdan hizmet alımının hastanelerde norm haline 
getirilmesi ve bu yolla yapılan harcamalarla beraber hizmet maliyetlerinin gi-
derek yükselmesi sonucunda üniversite hastanelerinin büyük bölümü adeta 
borç sarmalına sürüklenmiştir. AKP hükümeti tıp fakültelerine çağdaş ülkele-
rin ayırdığı kaynağın beşte birini bile ayırmamaktadır. Üniversite hastaneleri 
bütçe payının azaltılması ile döner sermaye gelirlerine mahkûm bırakılarak 
kendi yağlarıyla kavrulmaya ve borçlanmaya zorlanmışlardır. Genel bütçe-
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den yeterli kaynak aktarılmadığı için üniversite hastanelerinin toplam sağlık 
harcamalarının % 85,4’ü döner sermaye kaynaklarından gerçekleşmek zo-
runda kalmıştır.

Yıllar bazında ülkemizde sağlığa bütçeden ayrılan paylar:  
                 Oran(%)   (milyar TL) 
* 2008       4.85             10.8 
* 2009       4.90             12.7  
* 2010       4.86             13.9  
* 2011       5.62             17.2

İşsizliğin ve kayıt dışı istihdamın engellenmediği, güvencesiz çalışmanın 
yaygınlaştırıldığı, sosyal politika araçlarının vahşi popülizme hizmet eder bi-
çimde kullanıldığı, yanlış ekonomik politikalarda ve en önemlisi de neolibe-
ralizmde ısrar edildiği sürece sosyal güvenlik sisteminin “açıkları” da elbette 
büyümeye devam edecektir.

Yıllar 
SGK’na Bütçeden Transferler

Toplam
(1000TL)

Yıllık Değ. 
Oranı %

GSYİH ‘ya oranı 
%

1998  1.496.000 2,13
1999  2.936.145 102,2 2,81
2000  3.226.460 96,3 1,94
2001  5.523.000 9,9 2,30
2002  9.684.000 71,2 2,76
2003 15.883.617 75,3 3,49
2004 18.830.000 64,0 3,37
2005 23.322.000 18,5 3,59
2006 22.892.000 23,9 3,02
2007 33.060.241 -1,8 3,92
2008 35.016.403 44,4 3,68
2009 52.599.691 5,9 5,52
2010 ilk 9 
ay

47.268.140 50,2 4,30

Özel Sağlık Sektörü
Özel sağlık sektörü yatırımları 2006 yılından itibaren hız kazanmaya başla-
mış, sektöre yeni şirketler girmiş ve kârlılığı arttırmak amacıyla şirket birleş-
meleri gündeme gelmiştir. 
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Türkiye’ye Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Alanında 
Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi:
Yıllar  (Milyon $)
2005 74
2006 265
2007 177
2008 149
2009 106
2010 yılı ilk 8 ay 54

Özel girişim sermayeleri ve bazı hastane zincirleri yaygınlıklarını arttırmak 
amacıyla kendilerinden daha küçük çaptaki şirketleri devralmaktadırlar. Eko-
nomik kriz ve Sağlık Bakanlığı’nca yaratılan yasal anlamdaki belirsizlikler 
nedeniyle küçük çaptaki işletmeler ya kapanmakta ya da büyük sağlık zincir-
leri tarafından yutulmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yeni hastane lisansı 
almanın ve teşviklerden yararlanmanın çok olası gözükmediği dikkate alın-
dığında küçük işletmelerin büyüklerce yutulması sürecinin devam edeceği 
beklenmektedir.

Neoliberal sağlıkta dönüşüm programının en önemli sonucu özel sektörün 
neredeyse önlenemez yükselişi olmuştur. Yıllar içinde, kamu kurumları ye-
rinde sayarken, özel sektörde hastane, yatak, cihaz ve personel sayısında 
inanılmaz bir artış yaratılmıştır.

Yasal düzenlemeler ve fiili müdahaleler ile Türkiye’de özel sağlık sektörü hız-
la genişlemeye başlamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sağlık sektörünün 
garantörü ve finansörü konumuna gelmiştir.

Yasal düzenlemeler ve kamu kaynaklarının özele aktarılması ile başlayan 
süreçte, vatandaşların özele başvuruları da özendirilmiştir. Özel sağlık sek-
törünün büyümesinin en önemli nedenlerinden biri bizzat kamu eliyle vatan-
daşların özele doğrudan ya da dolaylı olarak yönlendirilmeleridir

Özel Hastanelerin Toplam Hastaneler İçindeki Payı (%)
Yıl Hastane Hastane 

Yatağı

Poliklinik Yatan 

Hasta

Büyük 

Ameliyat

Orta 

Ameliyat

Küçük 

Ameliyat

Doğum

2001 19.9 7.1 3.3 8.9 10.8 7.9 7.1 9.1
2007 28.6 9.7 9.3 20.0 18.6 18.6 10.9 18.9

(Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Yıllıkları, 2001, 2007’den hesaplanmıştır)
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Yıllara ve Sektörlere Göre Toplam Ameliyat Sayıları
2000 2002 2006 2007 2008 2009

Sağlık 

Bakanlığı
1.110.583 1.387.336 2.892.910 3.343.460 3.792.953 4.465.326

Üniversite 299.539 396.126 673.282 820.792 904.847 1.018.306
Özel 224.131 272.543 698.211 986.224 1.383.671 1.665.984
Toplam 1.634.253 2.056.005 4.264.403 5.150.476 6.081.471 7.149.616
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yıllara ve Sektörlere Göre Yatan Hasta Sayısı
2002 2006 2007 2008 2009

Sağlık 

Bakanlığı
4.169.779 5.379.198 5.674.935 5.959.585 5.934.978

Üniversite 781.990 1.165.277 1.262.973 1.386.449 1.462.690
Özel 556.494 1.220.176 1.782.381 2.338.211 2.503.992
Toplam 5.508.263 7.764.651 8.720.289 9.684.245 9.901.660
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Yatağı Sayısı
2002 2006 2007 2008 2009

Sağlık Bakanlığı 102.589 119.328 120.228 119.310 122.354
Üniversite 26.877 31.193 30.978 29.912 30.112
Özel 13.192 15.416 17.397 20.938 25.178
Diğer 18.561 15.416 17.588 17.905 17.905
Toplam         161.219 183.696 186.191 188.065 195.549
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yıllara ve Sektörlere Göre Hemodiyaliz Merkez Sayısı:
2002 2006 2007 2008 2009

Sağlık Bakanlığı 235 323 356 385 393
Üniversite 39 50 52 52 51
Özel 170 306 354 400 410
Toplam         444 679 762 837 854
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yıllara ve Sektörlere Göre Kişi Başına Hastanelere Müracaat Sayısı
2002 2006 2007 2008 2009

Sağlık Bakanlığı 1,66 2,73 2,97 3,03 3,15
Üniversite 0,13 0,18 0,21 0,26 0,27
Özel 0,09 0,22 0,35 0,54 0,66
Toplam 1,88 3,13 3,53 3,83 4,07
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü                 Nüfus: TÜİK
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Özel Tıp ve Dal Merkezleri ve Özel Polikliniklere Müracaat Sayıları, 2009
Özel Tıp ve Dal 

Merkezleri

Özel Poliklinikler

Akdeniz 4.664.769 168.048
Batı Anadolu 4.838.559 235.891
Batı Karadeniz 1.582.003 45.871
Batı Marmara 538.188 43.101
Doğu Karadeniz 742.453 30.445
Doğu Marmara 2.667.493 65.491
Ege 4.258.733 80.282
G.D.Anadolu 3.317.630 240.226
İstanbul 5.828.171 466.541
K.D.Anadolu 519.259 7.164
Orta Anadolu 1.751.827 52.155
Ortadoğu Anadolu 1.319.097 952.300
Türkiye 32.018.182 2.387.515
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Tıp ve Dal Merkezi ve Özel Poliklinik Sayıları, 2009
Özel Tıp ve Dal Merkezi Özel Poliklinik

Akdeniz 126 52
Batı Anadolu 183 79
Batı Karadeniz 41 12
Batı Marmara 21 15
Doğu Karadeniz 21 8
Doğu Marmara 88 31
Ege 177 53
G.D.Anadolu 79 47
İstanbul 211 129
K.D.Anadolu 9 3
Orta Anadolu 33 9
Ortadoğu Anadolu 41 13
Türkiye 1030 451
Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLAÇ  
 
Türkiye’nin ilaç giderleri, toplam sağlık harcamalarının yaklaşık üçte birini 
oluşturmaktadır. Dünyanın 15 büyük pazarından biri olan Türkiye ilaç sa-
nayinde bugün 53’ü üretim tesisine sahip olan yaklaşık 300 firma faaliyet 
göstermektedir. İlaç arzı yaklaşık 23 bin eczane ve 500’e yakın ecza deposu 
tarafından sağlanmaktadır. 2003–2008 yılları arasında Türkiye ilaç pazarı TL 
bazında yaklaşık iki kat büyümüştür. 2008 yılında 9,4 milyar Dolara ulaşan 
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Türkiye reçeteli ilaç pazarı; Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın 
ardından Avrupa’nın en büyük 6. pazarıdır. Yaklaşık 300 firmanın faaliyet 
gösterdiği Türkiye ilaç pazarı oldukça bölünmüş bir yapıya sahiptir. Piyasa-
daki ilk on şirketin pazar payı yüzde 50’nin altındadır.  İlaç kullanımının art-
ması, sağlıklı olma halinin değil, sağlıksızlığın bir göstergesidir. Görüldüğü 
gibi yalnızca ilaç giderleri değil, sağlık harcamaları da olağanüstü artmış, 
Sağlık harcamalarındaki bu yüksek artışa rağmen, sağlık göstergelerinde 
buna denk bir  iyileşme gerçekleşmemiştir. Sağlık ve ilaç harcamalarının bu 
kadar artmasına karşın, toplumsal sağlığımızda önemli bir düzelmenin olma-
masının bir açıklamasının olması gereklidir. Sağlık harcamaları kamu eliyle 
özel sektöre transfer edilmiş, özel sektöre kaynak aktarılmıştır. Halkın sağ-
lığına yansımayan bu devasa harcamalar, özel sağlık sektörü, uluslararası 
ilaç ve teknoloji endüstrisinin kar hanesine yazılmıştır.   

Yıllara Göre SGK’nın İlaç ve Tedavi Harcamaları 
YIL TUTAR (MİLYAR TL) 
2001 4,5
2002 7,6
2003 10,6
2004 13,1
2005 13,6
2006 17,6
2007 19,9
2008 25,3
2009 28,8 
2010 26,7 (Ekim ayı itibarıyla)

Reçete Sayısı (X bin adet))
Yıllar Yeşil kart Devlet memurları Kamu Toplam
2007 40.744 18.385 270.530
2008 42.292 19.667 302.412
2009 40.114 19.487 327.001

Kaynak: SGK

Reçete Fatura Tutarı (milyon TL)
Yıllar Yeşil kart Devlet memurları Kamu Toplam
2007 1.217 670 11.350
2008 1.358 714 13.046
2009 1.605 817 16.005

Kaynak: SGK



28

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

Reçete başına ortalama maliyet TL
Yıllar Yeşil kart Devlet memurları Kamu Toplam
2007 29,87 36,46 51,95
2008 32,11 36,29 43,14
2009 40,00 41,95 48,95

Kaynak: SGK

Türkiye ilaç alanı, ithalata bağımlı bir yapı göstermektedir. İhracatın ithalatı 
karşılama durumu da giderek kötüleşmektedir.

Türkiye İlaç Pazarı Yerli/İthal 
Dağılımı ( % kutu)

Türkiye İlaç Pazarı Yerli/
İthal 
Dağılımı ( % TL) 

Yıllar Yerli İthal Yerli İthal
2006 83,4 16,6 54,1 45,9
2007 81,7 18,3 51,8 48,2
2008 79,7 20,3 49,8 50,2
2009 78,2 21,8 48,1 51,9
2010 76,7 23,3 48,3 51,7

Kaynak: IMS Dataview, Depocu Satışları

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI
1990 yılında hastalık kapsamlı sigortacılık uygulamasına 10 özel şirket ile 
başlanmış, 1997 yılında şirket sayısı 46’ya çıkmıştır. 1991 yılında önemli 
ciroya sahip olan 19 sigorta şirketinin doğrudan prim üretimi 964,5 milyon 
dolara tekabül etmiştir. 1996 yılında bu büyük şirketlerin toplam prim içindeki 
payları 1,4 milyar dolara fırlamıştır. Sigorta şirketlerinin toplam prim içindeki 
payları 1991’de %1,2’den, 1996 yılında %6,5’a çıkmıştır.

Sektör prim üretimi içerisinde % 13 oranında paya sahip olan hastalık / sağlık 
alanında 2009 yılında yedisi hayat sigortası şirketi olmak üzere toplam 36 
şirket prim üretiminde bulunmuş ve toplam 1.146.695 adet hastalık/sağlık 
teminatı içeren sözleşme düzenlemiştir. 
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YILLAR 2006 2007 2008 2009
Sigortacılık Sektörü Varlık 

Toplamı (Milyar TL) 18,6 23,4 27,9 33,4
Şirket sayısı
Hayat 10 14 12 10
Hayat / Emeklilik 10 9 11 13
Emeklilik 1 1 1 1
Poliçe ve Sözleşme 

Sayıları İle Fon Tutarı 
Hayat Sigortacılığı     
Düzenlenen Poliçe Sayısı 4.911.492 5.630.518 6.003.797 7.893.579
Dönem Sonu Poliçe Sayısı 5.654.337 6.631.637 7.515.924 9.938.683
Birikim Tutarı (Milyon TL) 4.052,8 4.214,5 4.739,1 4.945,7
Bireysel Emeklilik     
Sözleşme Sayısı 1.208.341 1.600.157 1.932.686 2.203.491
Katılımcı Sayısı 1.073.650 1.457.704 1.745.354 1.987.940
Birikim Tutarı(Milyon TL) 2.835,6 4.603,0 6.400,4 9.125,0

Düzenlenen poliçe sayısındaki artış, SSGSS’nin gerçekten neye hizmet et-
tiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sosyal güvenlik sisteminde yaşanan dö-
nüşümle birlikte, kamu sosyal güvenlik sisteminin kapsadığı hizmetlerde 
daralma ve gerileme yaşanmış ve vatandaşlar bizzat kamu otoriteleri eli ile 
bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortalarına yönlendirilmiştir.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin verilerine göre, 2009’da 
sağlık sigortasında hasar/prim oranı yüzde 91,81 olmuş yani, sigorta şirket-
leri topladıkları 100 lira prim karşılığında yaklaşık 92 lira ödeme yapmışlar-
dır. 2008 yılında ise sağlık sigortasında hasar/prim oranı yüzde 84.60 olarak 
gerçekleşmişti. 2009 yılının Haziran ayına kadar, SGK ile anlaşmalı olan özel 
sağlık kuruluşlarının, muayene ve tedavi olan kişilerden istedikleri oranda 
fark alabilmeleri yasal olarak mümkündü. Bu dönemde sigorta şirketleri, eğer 
tedavi olunacak özel sağlık kuruluşunun SGK ile anlaşması varsa, özellikle 
yatışlı tedavilerde, tedavi olmadan önce özel sağlık sigortası olan kişilerle 
görüşüp, onları önce SGK’larını kullanmaya sonra aradaki farkı kendilerinin 
ödemesi için ikna etmeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla 2008 yılının özel sigorta 
şirketleri açısından daha kârlı bir yıl olmasının temel nedenlerinden biri bu-
dur. Yani, özel sigorta şirketlerinin kâr edebilmeleri, sosyal güvenlik sistemin-
den yapılacak olan katkılara bağlıdır. 

Türkiye finans sektörü içinde aktif büyüklüğüne göre sıralama yapıldığında, 
sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri % 3,19’luk payla bankacılık sektö-
ründen sonra ikinci sırada yer almaktadır. 
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Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Başkanı Meral Eredenk’in yaptığı açıkla-
maya göre 27 Ekim 2003 yılında uygulamaya geçen bireysel emeklilik siste-
minde 6 Ağustos 2010 tarihli verilere göre biriken toplam fon tutarı 10milyar 
726milyon 559 bin 262 lira, toplam katılımcı sayısı ise 2milyon 179 bin 784 
kişiydi. 2009 yılında ise katılımcı sayısı %13,90, sözleşme sayısı ise % 14,01 
oranında artış göstermiştir. Sektörün varlık toplamı 2009 yılında % 19,71 
oranında yükselerek 33,4 milyar liraya ulaşmıştır. Bireysel emeklilikte 2011 
yılında 2010 yılına oranla yüzde 17,5 civarında reel büyüme beklenmektedir. 
Sektör temsilcilerinin bu beklentilerinin temelinde ise hükümetin SSGSS’yi 
özele kaynak aktarma aracı gibi görmesi bulunmaktadır.

Dünyada özel emeklilik fonları krizde yüzde 23 oranında daralmıştır. Ancak 
OECD’nin Mart 2009’da yayınladığı rapora göre, 2008 yılında etkileri belir-
ginleşen küresel ekonomik krize rağmen Türkiye’de bireysel emeklilik sis-
temi, OECD’ye üye olan ve olmayan ülkeler arasında en yüksek nominal 
getiriyi sağlayan sistem olmuştur. 

SAĞLIKTA PİYASALAŞMA SÜRECİ VE  
SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN DURUMU

Sağlı ve sosyal hizmetlerin piyasalaştırılması sürecinin bir ayağını  da  gü-
vencesizleştirilme oluşturuyor. Güvencesiz çalıştırma 4-b, 4-c ve 4924’e 
göre sözleşmeliler, taşeronlaştırma aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vekil 
ebe-hemşireler gibi farklı statülerle gittikçe yaygınlaşıyor. Son yıllarda özel-
likle Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine KPSS ile alınan personel 
tamamen 4/B statüsünde olmaktadır. Memur statüsünde alım ise yok dene-
cek kadar azdır. Kamudaki sözleşmeli personel sayısı 129 bin 343, Sağlık 
Bakanlığı 51 bin 26 ile en çok sözleşmeli personel çalıştıran kurum olarak 
dikkat çekiyor. Yine kamuda çalıştırılan taşeron işçi sayısı 174 bin 857 iken, 
Sağlık Bakanlığı 108 bin taşeron işçiyle ilk sırada, SHÇEK’te 10 bin işçi ile 
ikinci sırada yer almaktadır.

Taşeron şirketler aracılığı ile sağlık çalışanı istihdam edilmesi sonucu; Ka-
musal bir hizmet olan, süreklilik, bütünlük ve istikrarın esas olduğu sağlık 
hizmetinin bölünmesine neden olmakta, farklı farklı şirketlere parçalanarak 
taşeron firmalar eliyle hizmet gördürülmesi sağlığın doğasına aykırı olup, 
sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir. Taşeron çalıştırma biçimi 
sağlık çalışanlarının en temel haklarını ortadan kaldırmakta, aynı işyerinde 
aynı işi yapan çalışanlarla eşitsiz koşullar yaratmaktadır. 
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Sağlık Bakanlığı Personel İstihdam Biçimindeki Net Değişim 
YILLAR KADROLU TAŞERON TOPLAM
1995 233.000 8000  241.000
2002 245.000 11.000 256.000
2010 329.000 118.000 447.000

Kaynak: S.B 2011 Mali Yılı Bütçesinin T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyon Sunumu
 
AKP iktidarı ile birlikte Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşeron çalıştırma 10 kat 
artarak adeta norm haline getirilmiştir. 2002 yılında taşeron çalıştırılanların 
toplam personel içindeki oranı %4 düzeyinde iken 2010 yılında %25 düzeyi-
ne yaklaşmıştır.

Taşeron şirketler aracılığıyla personel istihdamı, oldukça büyük bir rakamın 
kamudan özel şirketlerin cebine aktarılmasına hizmet etmektedir. Taşeron 
şirket işçileri genelde asgari ücretle çalıştırılmaktadır. Bu işçilerin eline geçen 
net rakam 629,96 TL’dir. Taşeron şirkete işçi başına devletin ödediği rakam 
1.200 TL’dir. Zorunlu vergi ve kesintileri eklediğimizde işçinin taşeron şirkete 
maliyeti ortalama 967,75TL civarındadır. Dolayısıyla şirketlere, taşeron işçi 
başına 230 TL civarında para kalmaktadır. Bu rakamı, sağlık alanındaki top-
lam taşeron sayısı ile (118.000) çarptığımızda, şirketlere kalan para rakam 
yaklaşık olarak: 27.140.000 TL’dir. Bu denli büyük bir rakam, taşeronlaşma 
sonucu, kamudan özel şirketlere aktarılmaktadır.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” olarak kamuoyuna lanse edilen program sağ-
lık hizmeti alanlar kadar bu hizmeti üretenler açısından da yıkım programı-
dır.  Sağlıkta dönüşüm programı asıl olarak sağlık emekçilerinin çalışma ve 
ücretlendirme koşullarının piyasaya tam bağımlılığının sağlanmasını, has-
tanelerin yine piyasa koşullarına uygun biçimde sağlık işletmelerine dönüş-
türülmesini, sağlık hizmetlerinin özel sermayeye ve uluslar arası tekellere 
devredilerek özelleştirilmesini hedeflemektedir. Sağlığın piyasalaştırılması 
sürecinin bir ayağını sağlık emekçilerinin güvencesizleştirilmesi oluşturmak-
tadır. Sağlıkta güvencesiz çalıştırma sözleşmeli 4-b, 4-c, 4924, vekil ebe-
hemşirelik, gibi farklı statülerle yaygınlaşırken güvencesiz çalışmanın en 
yıkıcı sonuçları taşeron şirket işçiliğiyle gerçekleşmektedir. Sağlık Bakanlığı 
ve üniversite hastanelerinde ücret ödemelerinde kronikleşen düzensizlikler 
yaşanmaktadır. 
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Aktif Çalışan Sağlık Personelinin Kurumlara Göre Sayısal Dağılımı
Hekim 

Uzman 
hekim

Diş hekimi Hemşire Eczacı 

Sağlık 
Bakanlığı

63.622 27.587 5.776 70.288 1.358

Üniversite 25.015 11.726 900 15.335 218
Özel 22.574 18.945 12.588 16.941 23.462
Toplam 111.211 58.258 19.264 102.564 25.038

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Personel İstatistikleri, 01.06.2010

Bazı Sağlık Personelinin Sektörlere ve Unvanlara Göre Dağılımı,2009
Sağlık 
Bakanlığı

Üniversite Özel sektör Diğer Toplam

Uzman hekim 27.537 11.800 20.104 1.214 60.655
Pratisyen 
hekim

30.417 243 4.350 901 35.911

Asistan hekim 9.031 12.940 0 104 22.075
Toplam hekim 66.985 24.983 24.454 2.219 118.641
Diş hekimi 5.795 1.255 13.539 - 20.589
Eczacı 1.535 200 23.466 - 25.201
Sağlık 
memuru

64.703 6.351 21.007 - 92.061

Hemşire 72.142 15.198 17.836 - 105.176
Ebe 44.468 534 4.355 - 49.357

Sağlık hizmetlerinin niteliği, sağlık emekçilerine getirilen performans hesap-
ları üzerinden farklı bir düzlemde ele alınmaya başlanmıştır. Tanı ve tedavi 
süreçlerinde performansla alınacak puanlar gözetilmekte, hem özelde hem 
de kamuda sağlık emekçileri daha fazla işlem yapmaya itilmektedir. Sağlık 
alanında temel ücretler düşük tutulmakta, döner sermayeden verilen pay-
larla idare edilmeye çalışılmaktadır. Ancak döner sermayeden alınan paylar 
emeklilik maaşına yansımamaktadır. Emekli aylığının hesaplandığı taban 
ücret düşük olduğundan, sağlık emekçileri emeklilik dönemlerinde de sefale-
te mahkûm edilmektedir. Ayrıca performansa dayalı döner sermaye uygula-
ması ile gereksiz ve şişirilmiş işlem sayısı artmakta, böylelikle sağlık hizmeti 
sunan kamu kurumlarının çökertilmesi hızlanırken, hastanın cebinden çıkan 
paraya yönelinmektedir. 

AKP dönemi öncesi sağlık iş kolunda daha çok milliyetçilik temelinde ör-
gütlenme, AKP döneminde ise iktidar endeksli örgütlenme sendikalarda da 
kendini göstermiştir.
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Kamu ve özelde çalışan toplam 500 bin sağlık emekçisinin sadece 250 bini 
sendikalarda örgütlüdür. Sendikal örgütlenme içinde hekimlerin durumu da 
benzer şekildedir. Hükümet, sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde politi-
kalarının devamlılığı için hekimleri yedeklemeyi temel almıştır. Sağlığın me-
talaştırılması sürecinde de hekimlerde bireyselleşme gelişmiş ve hekimler 
çoğunlukla örgütlenme ilişkileri dışında kalmışlardır.

Günümüzde hekimler, özel sağlık kuruluşlarında iş güvenceleri patronların 
iki dudağı arasında olan, kamuda esnek, kuralsız ve performansa dayalı 7 
gün 24 saat çalışan ve emeği diğer sağlık emekçileri gibi ucuzlatılmaya çalı-
şılan bir kesim haline gelmiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yok
Devlet tarafından yapılan propagandalar ile sağlığa olan talep kışkırtılmak-
ta, kışkırtılan bu talep çeşitli nedenlerle (personel eksikliği, altyapı eksikli-
ği, cepten ödemelerin artması vb) karşılanamadığı zaman da halk ve sağlık 
emekçileri karşı karşıya gelmektedir. Son yıllarda sağlık emekçilerine yönelik 
fiziki, sözlü ve psikolojik saldırılar ciddi oranda artmıştır. Sağlık sistemi yerine 
sadece sağlık emekçileri sorgulanır hale gelmiştir. Sağlıkta neoliberal dö-
nüşümün faturası da sağlık emekçilerine çıkartılmakta, sağlık emekçileriyle 
sağlık sorunu yaşayan kitleler karşı karşıya getirilmek istenmektedir.

Sendikamızın 23 ilde, 2562 sağlık çalışanı ile yaptığı anketin sonuçları-
na göre;
● Sağlık alanındaki ticarileştirme ve neoliberal dönüşüm kaçınılmaz biçim-

de sağlık çalışanlarını doğrudan etkilemiştir. Sağlık çalışanları büyük bir 
çoğunlukla, çalışma koşullarının ülkedeki genel çalışma koşullarına göre 
daha kötü durumda olduğunu düşünse de, kolayca başka bir iş bulama-
yabileceklerine inanmakta ve bu nedenle iş değiştirerek sınırlı düzeyde 
de olsa iş güvencelerini riske atmak istememektedirler.

● Sağlık çalışanlarının büyük bölümü, çalışma koşullarının giderek kötü-
leştiğini ifade etmektedir.  Sözleşmeli çalışmanın geçtiğimiz 10 yılda çok 
yaygın olmamasından kaynaklı olarak ve bu kesim iş güvencesi açısın-
dan en başından kısıtlı haklara sahip olduğundan, bugünkü dönüşümden 
rahatsızlığı, uzun yıllardır bu alanda çalışanlara göre daha az olabilmek-
tedir.

● Fazla mesailer ve uzun çalışma süresi, sözleşmeli ya da kadrolu tüm sağ-
lık emekçilerinin en önemli sorunlarındandır.

● Sağlık emekçilerinin, kadrolu ve sözleşmeli, oldukça büyük bölümü al-
dıkları ücretlerle geçinemediklerini ifade etmişlerdir. Bilindiği gibi, kamu 
sağlık alanında yakın zamana dek, ücretlerin zamanında ödenmemesi 
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gibi bir durum söz konusu değildi. Ancak neoliberal dönüşümle birlikte 
artık bu alanda da ücretlerin tam ve zamanında alınamaması yaşanmaya 
başlamıştır. Sözleşmeli sağlık emekçilerinin %23’ü en büyük sorununun 
tam ve zamanında ücret alamamak olduğunu belirtmiştir. Neredeyse 4 
sözleşmeli çalışandan birinin en büyük sorunlarından birinin zamanında 
ve tam ücret alamaması, sorunun ciddiyetini açığa çıkarmaktadır.

● Neoliberal sağlıkta dönüşüm programı, sağlık emekçilerinin çalışma ko-
şullarını büyük ölçüde etkilemiştir. Özellikle kadrolu çalışanlar, önceki yıl-
lardaki çalışma koşulları ile şimdiki koşullar arasındaki farkı net olarak 
hissetmektedirler.

● Sağlık emekçilerinin sağlıkta dönüşüm ve mevcut hükümet politikalarının 
işlerini daha da olumsuz etkileyeceğine ilişkin verdiği cevapların neredey-
se birbirinin aynısı olması, sağlık emekçilerinin bu programın sorumlusu-
nu hükümet olarak gördüklerini net biçimde ortaya koymaktadır.

● Sağlık emekçilerinin mevcut hükümetin ve sağlıkta dönüşüm programının 
çalışma koşullarını daha da kötüleştireceğine paralel biçimde, artık işlerini 
de kaybetme korkusu taşıdıkları ortaya çıkmıştır. İş güvencesi açısından 
görece daha korunaklı bir alan olarak kabul edilen kamu sağlık alanının 
artık bu niteliğini yitirdiği, bu alandaki insanların da işlerini kaybetme kor-
kusunu ciddi biçimde yaşadıkları belirginleşmektedir.

● Sağlık emekçileri ülkedeki çalışma koşullarının genel olarak kötü durumda 
olması ve giderek daha da kötüleşmesi nedeniyle, işten çıkarma ya da işi-
ni kaybetme durumunda daha iyi koşullara sahip bir iş bulma imkânlarının 
daraldığını hissetmektedirler. Yukarıda anılan nedenden kaynaklı olarak 
da, sağlık emekçilerinin yarısından çoğu işlerini kaybetmenin en büyük 
korkuları olduğunu ifade etmişlerdir.

SOSYAL HİZMETLER

Yıllardır uygulanan küresel politikalar, tüm dünyada yoksulluğun derinleşme-
sine ve yayılmasına neden olmaktadır. Neo-liberal küreselleşmeyle birlikte 
emek ile sosyo-ekonomik güvence arasındaki bağ zayıflarken, nesiller arası 
dayanışma ve toplumsal risklerin kolektif bir anlayışla karşılanmasına daya-
nan sosyal devlet sorgulanan bir kurum haline gelmiştir. Neoliberal politika-
larla birlikte değişen sosyal hizmet literatüründe sosyal hizmet ihtiyacı olan 
hak sahibi yurttaşlar yerine, tüketici, müşteri, kullanıcı kavramları ile ifade 
edilir olmuştur. Müşteri memnuniyeti, kullanıcı katılımı, kullanıcı denetimi, 
sağlayıcıların performansı gibi bir şirket diline başvurulmaktadır.

Sosyal hizmetlerin temelde iki dayanağının olduğu genel kabul gören bir yak-
laşımdır. birincisi insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve uygulanması 
diğeri ise sosyal adaletin sağlanması, korunması ve geliştirilmesidir. 
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Yoksulluk nedeniyle çocuk, yaşlı ve engelli bireye bakamama, yoksulluk ne-
deniyle çocukların eğitiminin kesilmesi, şiddete uğradığı için evini terk eden 
kadının kalacak yerinin olmadığı ve üstüne yoksulluk da eklenince gideceği 
yer sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Yine yaşlılık bakımlarının pek çoğu yoksul-
lukla ilgilidir. Sosyal güvenlikleri olmayan ve yoksulluğa düşme ya da yok-
sulluğun içinde olan kişi ve aileler doğrudan sosyal hizmetin çalıştığı nüfus 
gruplarıdır. Sosyal yaşamda “güvenlik” adı altında gerçekleştirilen, zorunlu 
göçün; yerinden koparma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde eşitsizlik ve bunla-
ra ulaşamama, çocuk sorunu, aile parçalanması gibi sorunları beraberinde 
getirdiği ve bunlarında demokratik olmayan insan haklarına aykırı bir devlet 
yapılanmasını ortaya çıkardığı görülmektedir. Bunlarla birlikte; sokak çocuk-
ları, işsizlik, toplumsal yaşama adapte olamama, toplumsal cinsiyet sorunları 
çatışma ortamının getirdiği sorunlar olarak yaşamaktayız. Sosyal güvensizlik 
en fazla kadınları, çocukları, yaşlıları ve özürlüleri yani sosyal hizmetin ana 
müracaatçı gruplarını oluşturan kesimlerini sosyal dışlama tehdidi ile karşı 
karşıya bırakmaktadır

Sorunlara bütünlüklü bir çözüm oluşturmak için öncelikle sosyal hizmetle-
rin özel sektörün ya da bireylerin inisiyatifine bırakılmayacak, kamusal bir 
hizmet olduğunu temel anlayış olarak kabul etmek gerekmektedir. Sosyal 
adalet ancak sosyal devletlerde sağlanabilir. Sosyal adalet sadece sosyal 
hizmetten ya da sosyal adaletten yararlanacak olanları ihtiyaç içinde olan 
müracaatçılar olarak gruplandırmak da söz konusu değildir. Sosyal hizmet 
alanında çalışan sosyal hizmet uzmanı, psikolog, öğretmen ve diğer. mes-
lek gruplarının taşeronlaştırılmış bir hizmet akdi ile istihdam ediliyor olmaları 
sosyal adalet ve insan hakları tartışmalarını bir başka boyuta da taşımakta-
dır. SHÇEK bünyesinde 10.000’den fazla emekçi taşeron işçi statüsündedir.

Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanında başlayan özelleştirme süreci top-
lumun en mağdurlarına hizmet üretme çabası içerisinde olan sosyal hizmet 
alanında da hızla uygulanmıştır. Devlet, sosyal yaşamda yer alan sosyal 
sorunları ve bu sorun alanlarında yaşadığı yetersizlikleri, temel sosyal po-
litikalar geliştirmek, adını koymadığı sorunu barışçıl yollarla çözme yerine, 
çözümü geçici ve bağımlılık kültürü oluşturacak proje ve sadaka kültürüne 
dönüştürdüğü sosyal yardımlarla gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Toplumsal güvenliğin sağlanmasının olmazsa olmaz koşullarından en önem-
lisi adil bir gelir dağılımıdır. Adil bir gelir dağılımından ancak, herhangi bir ay-
rım gözetmeksizin bütün insanların eğitim, sağlık gibi temel insani hizmetle-
re, politik temsile, yani bir bütün olarak insanca yaşam koşullarına ulaşmada 
eşitliği söz konusu ise bahsedilebilir. Bu bakımdan gelir dağılımında adalet 
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aynı zamanda birçok alanda fırsat eşitliğinin sağlanması ile elde edilebilir. 
Hane halkı kullanılabilir gelirine göre, en yoksul ile en zengin arasındaki gelir 
farkı 2005 yılında 7,3 kat iken, 2007’de 8,1 olmuştur. Uluslararası düzeyde 
yapılan çalışmalarda bu farkın 8 kat olması durumunda ülkede sosyal patla-
malar yaşanabileceğine dikkat çekilmektedir. Eşdeğer hane halkı kullanıla-
bilir gelirlere göre oluşturulan yüzde 20’lik gruplarda, en yüksek gelire sahip 
son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,7, en düşük gelire sa-
hip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay ise yüzde 5,8’dir.  

Türkiye’de primsiz sistemde (yoksullar ve muhtaçlara yönelik sosyal güven-
ce ve yardımlar, yeşil kart) çoklu bir kurumsal yapı mevcuttur. Primsiz sis-
temden faydalandırılma kriterleri kesinlikle net değildir ve siyasi istismara 
da oldukça açıktır. Yardımların miktarı da, yardımı yapan kurumların bütçe 
olanakları ile kısıtlandırılmıştır. Yani ihtiyacın somut ve net biçimde olması 
halinde bile, eğer kurum bütçesinde yeterli ödenek yoksa yardım yapılma-
maktadır. 

Sosyal adalet ve insan haklarının zedelendiği küreselleşmiş dünyada ya-
pılacak olan sosyal hizmet mesleğinin ve diğer tüm mesleki uygulamaların 
yeniden tanımlanması ve hedeflerinin belirlenmesi gerekmektedir. Yoksulluk 
ve yoksullukla ilişkilenmiş her türlü ihtiyaç grubuna yönelik hizmet şekilleri 
yeniden tartışılmalı ve yoksulların pasif kaldıkları, sürekli olmayan ama çok 
çeşitli örgütlerce yapılan yardımlara bağımlılıklarının önüne geçilmeye çalış-
mak önemlidir.
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II- 6. OLAĞAN GENEL KURULDA 
ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

1 Nolu Karar  SES Tüzüğünün vermiş olduğu yetki ile 
şube açılması, şube sınırlarını belirlen-
mesi, il ve ilçe temsilciliği açılması husu-
sunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi 

2 Nolu Karar  Kırşehir-Nevşehir-Konya-Aksaray ille-
rini kapsayan ve merkezi Kırşehir’de 
bulunan şubenin merkezinin aynı illeri 
kapsayacak şekilde Konya’ya taşınma-
sı, mevcut şube yönetimine Konya şube 
Yönetimi olarak yetki verilmesi 

3 Nolu Karar  SES Tüzüğünün 16. maddesi uyarınca 
aylıksız izinli yöneticiler ile organlarda 
görev yapan yöneticiler, sendika adına 
görevlendirilen yöneticiler, üyeler, sen-
dika çalışanı ve diğer görevli kişiler ile 
ilgili yolluk, yevmiye, konaklama, uçak 
ve taksi ulaşım giderleri ile ilgili karar 

4 Nolu Karar  sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal hiz-
metlerde yaşanan yıkıma karşı müca-
dele programı oluşturulması 

5 Nolu karar  eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir 
Anayasa için mücadele edilmesi 

6 Nolu Karar  sendikanın işkolunda bulanan fakülte ve 
yüksekokullarda okuyan gençlerin sen-
dikayla tanışması ve bunların mesleğe 
atıldıklarında sendikaya üye olabilmele-
ri için çalışma yürütülmesi 

7 Nolu Karar  yerellerde, emek karşıtı ve anti-demok-
ratik uygulama ve politikalardan etkile-
nen kesimlerle “emek ve demokrasi” 
mücadelesini büyütmek için çalışma yü-
rütülmesi  

8 Nolu Karar  şubelerde hazırlık toplantıları yaparak 
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en geç bir yıl içinde sosyal hizmet politikalarının tartışıla-
cağı bir sosyal hizmet sempozyumu düzenlenmesi  

9 Nolu Karar  SES’in savaş, işgal ve şiddet politikalarına karşı çıkarak, 
ülkemizde ve bölgemizde barışı savunan politikaları be-
nimsemesi ve savunması 

10 Nolu Karar  SES’in Kürt sorununun barışçıl ortamda demokratik yol-
larla çözümü için KESK’le birlikte tavır alması, eşit, özgür 
ve demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamayı savun-
ması 

11 Nolu Karar SES Tüzüğünün verdiği yetkiyle sendika tüzel kişiliği adına 
gayrimenkul alınması, satılması, kiraya verilmesi ve ge-
rektiğinde ipotek tesis edilebilmesi için Merkez Denetleme 
Kurulu’nun onayı şartı ile Merkez Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi 

12 Nolu karar  SES Kültür-Sanat etkinliklerinin (onur üyeleri anısına) 
2005 kongresi öncesinde olduğu gibi yapılması ve forma-
tının MTK ve MYK’ da belirlenmesi 

13 Nolu Karar  personel rejimi reformu ve sosyal güvenlik yasasının ka-
dınlar aleyhine yaratacağı olumsuzluklara karşı, meslekte 
eşitlik-eşit işe eşit ücret ilkelerinin ihlalinde hukuksal mü-
cadele etmek ve cinsiyet ayrımcılığının ücrette oluşma-
ması için gerekli çalışmaların yapılması 

14 Nolu Karar  sendika organlarında kadın kotası uygulanması konusun-
da tavsiye niteliğinde oyçokluğu ile karar 

15 Nolu Karar  sigara ve her türden uyuşturuculara karşı sendikanın özel 
olarak mücadele etmesi 

16 Nolu Karar durumu uygun olan şubelerde çocuk odaları oluşturulması 
ve işyerlerinde emzirme odaları oluşturulması için sendi-
kanın çaba sarf etmesi 

17 Nolu Karar  sendikanın cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapması 

18 Nolu Karar  herkesin anadilinde sağlık hizmeti alabilmesi için işyerle-
rinde o bölgede kullanılan dillerden en az iki dil bilenlerin 
yeminli tercüman olarak istihdamı ve çalışanların çalıştık-
ları yerlerdeki yerel dilleri öğrenebilmeleri için eğitim alma-
larının savunulması için çalışmalar yapılması 
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19 Nolu Karar  kadın dayanışma platformlarında yer alınması konusunda 
tavsiye edilmesi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi 
için çalışmalar yapılması 

20 Nolu Karar  işyerlerindeki cinsel tacizle mücadele edilmesi ve sendika 
disiplin yönetmeliğine taciz ile ilgili madde konulması 

21 Nolu Karar  tutuklu bulunan SES MYK Üyesi Meryem Özsöğüt’e öz-
gürlük kampanyasının yürütülmesi 

22 Nolu Karar  tutuklu bulunan SES MYK üyesi Meryem Özsöğüt’ün tah-
liye olana kadar çeşitli eylem ve etkinlikler yapılması 

23 Nolu Karar  çalışan kadınlara fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olarak 
cinsiyete dayalı iş bölümünün kadın istihdamı üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde çalışmalar yapıl-
ması 

24 Nolu Karar  8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayıs’ın resmi tatil olması için kam-
panya örgütlenmesi 

25 Nolu Karar  ülkemizde demokratik özerkliğin ilkesel olarak kabul edil-
mesi 

26 Nolu Karar  önemli bir halk sağlığı sorunu olan çevre kirliliği ile müca-
dele edilmesi 

27 Nolu Karar  ILO’nun 156 ve kadınlarla ilgili imzalanmayan sözleşmele-
rinin imzalanması için konunun KESK’e taşınması ve TİS 
süreçlerinde gündeme getirilmesi 

28 Nolu Karar  personel rejimi yasa tasarısına karşı aktif mücadele edil-
mesi, yasa alt komisyonda görüşülürken Ankara merkezli 
eylem yapılması 

30 Nolu Karar  sendikanın düşünceye özgürlük girişimlerini desteklemesi 
ve içinde yer alması tavsiye edildi.

31 Nolu Karar  sendikanın eğitim çalışmalarını aktif bir biçimde yapması 
konusundaki öneriler kabul edildi. 

32 Nolu Karar yataklı tedavi kurumlarında çalışan personelden alınmaya 
başlanan yemek katkı paylarının kaldırılması için sendika-
nın eylem ve etkinlikler yapması 

34 Nolu Karar işyerlerinde nöbet tutan personelin çocuklarını bırakabi-
lecekleri gece kreşleri açılması için baskı grubu oluşturul-
ması 
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35 Nolu Karar  işten atılan YÖRSAN işçileri ile dayanışma için YÖRSAN 
ürünlerinin tüketilmemesi tavsiye kararı

36 Nolu Karar  radyolojideki mesai süresini artıran düzenlemeler geri çe-
kilinceye veya hukuksal kazanım elde edilinceye kadar 
çeşitli eylem ve etkinlikler yapılması 

39 Nolu Karar  sendika profesyonel (aylıksız izinli) merkez yöneticilerinin 
son görev yerinde aldıkları net ücret ve diğer ödemeler 
tutarında emsallerinin yararlandıkları her türlü artışlardan 
da yararlanarak ücretlerini sendikadan alacakları, ancak 
kamu işvereni ile toplu sözleşme yapılana kadar MYK 
üyelerinin maaş üst sınırının, maaş dışındaki ödemelerin 
(ek ders, döner sermaye, ikramiye, özel muayene-ame-
liyat vb. gelirleri) maaşının %150’sinden fazlası olamaz 
şeklinde belirlenmesi, aylıksız izinli yöneticilerin emekli 
karşılık ve keseneklerinin sendika tarafından sosyal gü-
venlik kurumuna (Emekli Sandığı) yatırılması 

40 Nolu Karar  SES Genel Merkez bünyesinde cezaevleri izleme komis-
yonu kurulması ve diğer ilgili örgütlerle eş güdüm içinde 
çalışması tavsiye edildi 

41 Nolu Karar  tecrit ve cezaevlerindeki koşulların insanileştirilmesi ile il-
gili Adalet Bakanlığı’nın 45/1 sayılı genelgesinin uygulan-
ması için çaba sarf edilmesi 

42 Nolu Karar  illerden gelecek raporlarla birlikte yıllık Türkiye sağlık ve 
sosyal hizmet raporları hazırlanması 

44 Nolu Karar  işçi ve emekçilerin ortak örgütlenme politikası oluşturul-
ması ve bunun için sendikanın yapabileceği çeşitli eylem 
ve etkinlikler tavsiye kararı 

46 Nolu Karar  ortak örgütlenme ve ortak mücadele yürütülmesi için sen-
dikanın çeşitli çalışmalar yapması 

49 Nolu Karar  2009 yılı Hemşirelik Haftasına kadar Hemşirelik Sempoz-
yumu yapılması 

50 Nolu Karar  2. Sağlık Kurultayı yapılması 

51 Nolu Karar  sözleşmeli personelin kadroya alınması ve bunların her 
türlü özlük hakkının iyileştirilmesi için ortak mücadele ve 
örgütlenme pratikleri geliştirilmesi için sendikanın çaba 
sarf etmesi.
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III- 6.GENEL KURUL SONRASI  
DÖNEMSEL MÜCADELE PROGRAMI

HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK İÇİN 
MÜCADELEYE!

Ülkemizde 1980’li yılların başından itibaren iş başına gelen 
hükümetler; sağlık hizmetlerini tamamen piyasalaştırmayı te-
mel politika olarak benimsemişlerdir.

1987 yılında Dünya Bankasının hazırladığı “Gelişmekte Olan 
Ülkelerde Sağlığın Finansmanı: Bir Reform Ajandası” başlıklı 
rapor Türkiye’deki sağlıkta neo liberal “reform” uygulamaları-
na temel teşkil etmiş ve katkı payını da ilk kez gündeme ge-
tirmiştir. 1990 yılında hazırlanan “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Projesi” ile sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve piyasalaştı-
rılması için DB tarafından gerekli kredi desteği sağlanmıştır. 
Daha sonra 1993 yılındaki “Dünya Gelişme Raporu: Sağlıkta 
Yatırımlar” başlıklı raporda temel hizmet paketi uygulaması 
gündeme getirilmiş ve bu uygulama yoksul kesimin sağlık 
hizmetlerinin devlet tarafından finansmanına dayandırılarak 
meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.

2002 yılına kadarki hükümetler İMF ve DB tarafından daya-
tılan “yapısal uyum programları”nı çeşitli (finansman zorluğu, 
koalisyon hükümetlerin olması, emekçilerin mücadelesi… 
vb.) nedenlerden dolayı istedikleri düzeyde hayata geçire-
mediler. 2002 yılında tek başına iktidara gelen AKP hükümeti 
“sağlıkta dönüşüm” adıyla, gerçekte sağlıkta yıkım sürecini 
TBMM deki sandalye sayısı üzerinden hızla hayata geçirme-
ye başlamıştır. 

İşkolumuzda “sağlıkta dönüşüm programı’’ ve SHÇEK’in 
tasfiyesi konularında ne yazık ki önemli mesafe kaydedilmiş-
tir. Özelleştirmelerle çalışanlar parçalanarak birbiriyle rekabe-
te itilmiş ve büyük bölümü yoksullaştırılırken, ücret adaletsiz-
liği derinleştirilmiştir. Birçok temel hakkımız gasp edilmiş, hak 
olmaktan çıkartılmıştır. Kadrolu istihdam yerine güvencesiz 
çalıştırma yaygınlaştırılmıştır. Halen kurumlar ve birimler tek 
tek ve hızla özelleştirilmektedir. Dö
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“Dönüşüm programı”nın son halkalarından biri de Kamu Hastaneleri Birlikleri 
ve Tam Gün Yasa tasarılarıdır. Bu tasarılarla hastanelerin özelleştirilmesi, ta-
şeronlaştırılması, çalışanların iş ve ücret güvencelerinin ortadan kaldırılması 
süreçleri tamamlanmak istenmektedir. Bu süreç engellenemezse önümüz-
deki dönem sağlıkta yıkım derinleşecek, toplumun ve sağlık çalışanlarının 
mağduriyeti artacak, güvencesiz çalışma esas alınacaktır. Benzer özelleştir-
me ve tasfiye çalışmaları SHÇEK kuruluşlarında da sürdürülmektedir. Sosyal 
Hizmet kuruluşlarının vakıf-derneklere, il özel idareleri ve yerel yönetimlere 
terk edilmesi, hizmetin tamamen taşeronlaştırılması için yasal hazırlıklar de-
vam etmektedir.

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren GSS’nin bazı maddeleri yönetmelik-
lerle ertelenmiş olsa da önümüzdeki dönem sağlıkta “promosyon” döneminin 
sona ermesine bağlı olarak toplumsal hoşnutsuzluklar artacaktır. 

Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki bu olumsuzlukların üzerine küresel kapi-
talist kriz eklenmiştir. Krizin yükünü emekçilere yıkmanın yollarından biri ola-
rak, sağlığın finansmanı için ödediğimiz vergiler yetmezmiş gibi toplumdan 
daha çok katkı payı, yüksek prim ve ilave ücret istenecek, bu güne kadar uy-
gulanmakta olan “temel teminat paketi” nin gün geçtikçe içeriği daraltılacak-
tır. Krizle birlikte ‘’döner sermayenin dönmeyeceği’’ bir tablo oluşacak, çalı-
şanların ekonomik kayıpları artacaktır. Sağlık ve sosyal hizmet hak olmaktan 
çıkartılarak paraya lütuf ve sadakaya indirgenerek her düzeyde (bölgeler ve 
insanlar arası)eşitsizlikler daha da artacaktır. 

Neo-liberal ideolojik hegemonyanın krizle birlikte zayıflaması egemenlerin 
bu politikalardan kolayca vazgeçeceği anlamına gelmez. Aksine eğer etkili 
bir karşı duruş yaratılamaz ve krizin yükü krizi yaratanlara yüklenemez ise, 
gerek krizin faturasını gerekse sağlık hizmetlerinin finansman yükünü daha 
ağır bir şekilde topluma yıkacakları, tüm alanlarda olduğu gibi sağlık ve sos-
yal hizmet alanında da yarım kalan özelleştirmeleri kısa sürede tamamlamak 
isteyecekleri aşikardır. 

ABD’den tüm dünyaya yayılan kapitalizmin krizi ülkemizde de etkisini iyice 
göstermeye başlamıştır. İşçi çıkarmalar, ücretsiz izine ayırmalar, özel sağlık 
kuruluşlarının fark ücretinin yükseltilmesi talebi ve % 30 oranında çalışan 
çıkarmaya gitmeleri; sermayenin krizinin faturasının emekçilere ve halka 
yıkılmak istenmesinin açık göstergeleridir. Ekonomik krizin sağlık alanına 
doğrudan etkisi, yaygınlaşan işsizlik, ücretlerin düşürülmesi ile birlikte ortaya 
çıkan gelir azalması veya gelir mahrumiyetinin yanı sıra hayat pahalılığıdır. 
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Bu durum ise doğrudan doğruya yoksulların sağlıklarını bozmaktadır. Gelir 
düzeyindeki her türlü bozulma nedeniyle dengeli ve yeterli beslenemeyen, 
sağlıklı konutta yaşamayan ve uygun sanitasyon koşullarından mahrum yok-
sulların sık hastalandıkları bilinen bir gerçektir. Toplumsal adaletsizliğin so-
nucu olarak yoksul duruma düşen kesimler, paralı hale gelen sağlık hizmet-
lerinden yararlandırılmamaları karşısında ikinci kez adaletsizliğe mahkum 
edilmektedirler. 

İşkolumuzdaki gelişmeler başta olmak üzere krizin yaratacağı tahribatları 
değerlendirdiğimizde; kapitalizmin krizinin faturasının bizlere çıkarılmasının 
önüne geçmek için mücadelemizi yükseltmek ve toplumsallaştırmak zorun-
dayız. 

Dönemsel Mücadele Programımızın Temel Amacı;
Emek ve demokrasi mücadelesinin bütünselliği içerisinde, sağlık ve sosyal 
hizmetlerin özelleştirilmesinden; sistemden kaynaklı olumsuzlukları açığa 
çıkarmak, başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere bu olum-
suzluklardan etkilenen toplum kesimleriyle birlikte herkese eşit, ücretsiz, 
ulaşılabilir, nitelikli kamusal bir sağlık ve sosyal hizmet sisteminin ku-
rulması için mücadele etmektir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş 
güvenceli çalışma başta olmak üzere ekonomik ve özlük hakları mücadelesi 
temel amacın asli unsurlarıdır.

Dönemsel Mücadele Programımızın Hedefleri;
•	 Emek alanının genel sorunlarına ilişkin mücadele ile birlikte Sağlık 

ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin ekonomik, özlük, demokratik hakla-
rını korumak ve geliştirmek,

•	 Genel demokrasi mücadelesinin aktif bir bileşeni olarak mücadeleyi 
daha fazla yükseltmek,

•	 Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında uygulanan politikalarla yıkıma ve 
yok edilmeye çalışılan halkın sağlık ve sosyal güvenlik hakkı için mü-
cadele olacaktır.
Bu amaçla “Sağlıkta Dönüşüm Programı’’nı ve SHÇEK’nun “yeniden 

yapılandırılması”nı hedefleyen özelleştirmeci-piyasacı uygulamaları çalışan-
lar ve toplum nezdinde teşhir ederek bütünlüklü mücadeleyle durdurmak ön-
celikli hedeftir. Mücadele programımız, geçmiş dönemin mücadelesinin biri-
kim ve deneyimlerinin üzerine oturacaktır. Yine bu program, 2008 yılı Nisan 
ayında yaptığımız 6. Olağan Genel Kurulumuz başta olmak üzere bugüne 
kadar yaptığımız MTK’larda önerilen mücadele hattını kapsayacak tarzda; 
orta ve uzun erimli kamusal sağlık ve sosyal hizmet hedefli mücadele ile iç 
içe geçen ve birbirini bütünleyen bir anlayışla yürütülecektir.
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Önümüzdeki dönemin ana mücadele stratejisi;
Sağlık ve Sosyal Hizmet ortamının gerek çalışanlar, gerekse toplumsal öl-
çekte sistemden kaynaklı ortaya çıkacak tüm sorunlarını çalışanlara ve top-
luma mal ederek, alternatif, kamusal bir sağlık ve sosyal hizmet sistemi için 
bütünlüklü, uzun erimli bir mücadeleyi yürütmek olacaktır. Sağlık ve sosyal 
hizmet alanının sorunlarını toplumsallaştırmak ve siyasallaştırmak temel 
strateji olacaktır. 

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çeşitlenen ve daha da çeşitlenecek so-
runlarının her birisi önemsenerek, bütünün parçası olarak değerlendirilecek-
tir. Toplumun sağlık hizmetlerine erişiminde sistemden kaynaklanan her türlü 
sorun sisteme karşı mücadele gündemi olarak görülecek ve yakın dönemde 
oluşturulan “Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformları” gibi yerel plat-
formlar güçlendirilerek birlikte etkili mücadele hedeflenecektir. Mücadelenin 
her aşaması alternatif sağlık ve sosyal hizmet sistemi talebi ile yürütülecek, 
sisteme tepkiler alternatif sistem talebi ile taçlandırılacaktır.

SES bu dönemde çalışanların sorunları ve sağlık hakkı mücadelesi üzerin-
den hem işyerlerinde hem de kamuoyunda güçlü bir sendikal odak haline 
gelerek, tüm üyelerini ve çalışanları mücadeleye katmayı, toplumu bilgilen-
direrek, alternatif sağlık ve sosyal hizmet sisteminin tarafı haline getirmeyi 
hedefleyecektir.

Önümüzdeki dönem mücadele programımızı aşağıdaki ana başlıklarda 
sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Program, ülke gündemine ve ihtiyaçlara 
göre MTK ve MYK da yapılacak tartışmalarla güçlendirilecektir. Kısa ve 
orta vadeli bazı eylem etkinlikleri aşağıdaki şekilde planlamaktayız. 

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISI:
•	 22–26 Aralık 2008 tarihleri arası; TTB, Dev. Sağlık-İş ile birlikte diğer 

sağlık meslek ve emek örgütlerini de katmaya çalışarak basın açık-
lamaları ile imza kampanyasının başlatılması ve imza metinlerinin 
16 Ocak 2008 tarihinde sonlandırılması (İmzaların gönderilme biçimi 
diğer örgütlerle netleştirilerek bilgi verilecektir.)

•	 6 Ocak 2008 tarihinde her ilin milletvekillerine hastane birlikleri yasa-
sına onay vermemeleri için faks çekilmesi (fax metni gönderilecektir)

•	 Diğer örgütlerlerle ortaklaştırılamaması halinde halka yönelik 100 bin 
bildiri çıkarılacak ve örgütümüzce dağıtılacaktır.

•	 KESK ve bağlı sendikalar ile emek meslek örgütleri, siyasi partiler ve 
DKÖ lere merkezi düzeyde konunun önemini anlatan yazı gönder-
me, toplantı yapmak için girişimlerde bulunma. Yerellerde de ortak 
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hareket etiğimiz örgütlerle benzer çalışmaları yürütme.
•	 Konuya ilişkin çalışmaları Genel Merkezimizce çeşitli yöntemlerle 

kamuoyu ile paylaşılması
Yapılan tüm çalışmalar, eylem-etkinlikler iş bırakma hedefi ile gerçek-

leştirilecektir. Koşullar ve zamanın uygun olması halinde iş bırakma eylemi 
kararı ile birlikte (iş bırakma öncesi) referandum gerçekleştirilmesi de hedef-
lenmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI:
•	 2008 yılında Sağlık Bakanlığı önünde açıkladığımız TİS taleplerimi-

zin hayata geçirilmesi için uzun erimli bir mücadele yürütülecektir.
•	 Görevde yükselmelerin sınavla ve liyakata uygun yapılması için mü-

cadele edilecektir.
•	 Yemeklerin ücretlendirilmesine karşı mücadeleye devam edilecektir. 

AİLE HEKİMLİĞİ:
•	 Sevk zincirine geçilen ve örgütlülüğümüzün olduğu illerde Ocak ayı 

içinde MYK tarafından çalışma yürütülmesi ve sonuçlarının örgütle 
paylaşılması

•	 Aile hekimliğinin yürürlükte olduğu illerden düzenli bilgi alınması ve 
paylaşılması, yeni geçecek illerde mücadele yürütülmesi, 

•	 Aile hekimliği öncesi ve sonrasına dair sağlık düzeyi göstergelerinin 
toplanması 

SHCEK:
•	 Sempozyum sonuçlarına ait özel sayı çıkarılması
•	 Sosyal Hizmet tazminatı ile ilgili çalışma yürütülmesi, 21 Ocak 2008 

tarihinde; talepleri içeren imzaların illerde yapılacak basın açıklama-
ları ile ilgili yerlere gönderilmesi,

•	 Merkezi sosyal hizmet komisyonunun güçlendirilmesi ve büyük iller-
de sosyal hizmet komisyonlarının kurulmasına çalışılması

•	 Sosyal hizmet alanında çalışan taşeronların örgütlenmesi için çalış-
malar yapılması

•	 Alandaki öğrencilerle ilişkilenme
•	 Sempozyuma illerden katılan arkadaşların da yer aldığı çalışanlarla 

toplantılar yapılması, sonraki çalışmaların değerlendirilmesi, eylem-
etkinlik önerilerinin alınması

•	 Sempozyum konuşmalarının ve tebliğlerin kitaplaştırılması, HAYAT 
TV ve YOL TV tarafından hazırlanacak CD ler ile birlikte örgüte gön-
derilmesi

•	 Kadrolaşmanın teşhirini sağlayacak çalışma ve mücadele yürütül-
mesi
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•	 Sosyal hizmet alanındaki gündemlerin düzenli olarak basın ve kamu-
oyu ile paylaşılması

ÜNİVERSİTELER:
•	 KİK görüşmelerine toplu sözleşme mantığı çerçevesinde yaklaşıla-

caktır. Bunun için öncesinden meclis tarzı örgütlenmeler (memur, 
sözleşmeli, taşeron, v.b) yaratılarak ve tüm emekçilerin KİK görüş-
meleri öncesi talepleri ortaklaştırılarak, talepler üzerinden görüşme-
lere gidilmeye çalışılacaktır. Örgütlü olduğumuz tüm üniversitelerde 
bu çalışmaya önem verilecektir. Ancak güçlü olduğumuz yerler pilot 
seçilerek süreç hızlandırılmaya ve kazanıma dönüştürülmeye çalışı-
lacaktır.  

•	 Üniversite hastanelerindeki döner sermaye adaletsizliği, temel ücre-
tin düşüklüğü ve yemek konularına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.

EKONOMİK ÖZLÜK TALEPLER:
•	 Temel ücret talebimiz tüm eylem etkinliklerin en önemli maddesini 

oluşturacaktır. Aynı zamanda; ek ödeme, döner sermaye v.b adlarla 
ödenen ücretlerin emekliliğe de yansıyacak bir düzenlemeye kavuş-
turulması için eylem etkinlikler planlanacaktır.

•	 Personel eksikliğinin giderilmesi, 4/B, 4/C, 4924 ve vekillerin kadro-
ya alınması ve güvencesiz istihdama son verilerek, iş güvenceli ve 
aynı statüde eleman çalıştırılması, eşit işe eşit ücret uygulanması 
mücadelesi KESK başta olmak üzere diğer örgütlerle birlikte yürü-
tülecektir.

•	 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin fiili hizmet süresi zammın-
dan yararlandırılması için mücadele yükseltilecektir.

•	 Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yemek, kreş, servis vb. 
sorunlarının ücretsiz çözülmesi talebi yükseltilecektir

•	 21 Ocak 2008 tarihinde,  lisans hakkına ilişkin talepleri içeren imzalar 
illerden basın açıklamaları ile ilgili yerlere gönderilecektir

KESK’E ÖNERİLERİMİZ:
•	 TİS sürecinin yasayla belirlenmiş süresi beklenmeden KESK bütün-

lüğü içerisinde bir programla startının verilmesi
•	 Güvencesizlerin (4-b, 4924, taşeron, vekiller) kadroya alınmaları ta-

lebiyle KESK bütünlüğü içerisinde mücadele programının çıkarılması
•	 SSGSS yasasına bağlı olarak 1 Ocak 2009 yılından itibaren 657’li-

lerden alınmaya başlanacak olan katılım payı ve fark ücretine karşı 
KESK bütünlüğünde fiili ve hukuksal mücadelenin yürütülmesi 
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MATERYALLER:
•	 Krizin sağlık ve sosyal hizmet alanına yansıması ve çalışanlara etkisi 

konulu bildiri örgüte gönderilmesi- Ocak 2009
•	 Mayıs yetki sürecini hedefleyen örgütlenme çalışmalarında kullanıla-

cak bildiri- Ocak 2009
•	 Mayıs yetki sürecini hedefleyen örgütlenmeye çağrı amaçlı 2. bildiri-

nin örgüte gönderilmesi Şubat-Mart 2009 
•	 Kadına yönelik bildiri Ocak 2009
•	 işkolumuzdaki kadınların taleplerine ilişkin yayın çıkarılması- 1-8 

Mart 2009
•	 12 Mayıs hemşirelik haftasına ilişkin materyal çıkarılması
•	 14 Mart tıp haftasına yönelik çalışmaların süreç içinde planlanması

ÖRGÜTLENME: 
7. Olağan Genel Kurulumuza kadar ki temel hedefimiz örgütümüzün üyelik 
anlamında yüzde yüz büyümesi olacaktır. Bunun için;

•	 Örgütlülüğümüzün olmadığı illerde (bağlı şubeler varsa birlikte) MYK 
tarafından çalışmalar yürütülecektir. 

•	 Önümüzdeki dönem süreli-süresiz kampanyalar ya da MTK’da belir-
lenecek formatlarla örgütlenme faaliyetleri yürütülecektir. 

•	 Her şube/temsilciliğimiz il yetkisi alma, birimlerde (hastaneler, üni-
versite hastaneleri, SHCEK, v.b) yetki alma vb. hedefler etrafında 
çalışmalar sürdürülecektir.

•	 Örgütlenme faaliyetleri kapsamında eğitim çalışmaları, basın yayın 
üzerinden çıkarılacak materyaller örgütlenmeye hizmet edecek tarz-
da olacak ve nicel üye sayımız üzerinden nitel bir dönüşüm hedef-
lenecek ve üyeler üzerinden “üyeden kişiye” örgütlenme hedeflene-
cektir. Önümüzdeki dönem her üyemizin bir üye kazanması hedefe 
konulacak tarzda zihni bir dönüşümü üyelerimizde yaratmak çabası 
içinde olunacaktır.

•	 2009 yetki sürecine kadar kampanya tarzı bir örgütlenme çalışması 
yürütülecektir. Bu çalışma, OCAK-MAYIS 2009 dönemini kapsaya-
caktır. Bu kapsamda MYK tarafından il gezileri planlanacaktır. 

•	 Üyemiz olmayan ya da başka sendikaya üye olan emekçilere yönelik 
özel çalışmalar yürütülecektir. 

•	 İşkolumuzdaki taşeron işçilerle birlikte ortak mücadele ve ortak ör-
gütlenme hedeflenecektir. 

•	 Tıp Fakültesi öğrencileri ile Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, 
Sağlık alanındaki fakülteler ve yüksek okullardaki öğrenciler ile iliş-
kiye geçilerek, gerekirse bu öğrencilerle ilişkiyi süreklileştirecek bir 
işleyiş modeli yaratılacaktır (öğrenci komisyonları vb.).
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EĞİTİM: 
2009 yılı için Ocak ayından başlayarak tüm işyeri temsilcileri ve akti-

vistlere yönelik merkezi eğitim programı hazırlanacaktır. Eğitim konuları ve 
takvim örgüte ayrıca gönderilecektir. Şube/temsilciliklerin kendi yapacakları 
ihtiyaç eğitimleri ise eğitim fonu yönetmeliğine göre kendilerine ayrılabilen 
pay çerçevesinde yapılacaktır.

 
BASIN-YAYIN: 
Mücadele ve çalışma programı çerçevesinde ihtiyaç duyulacak materyaller 
hazırlanacaktır.

6. Olağan Genel Kurulumuzda Alınan Kararlar Çerçevesinde
Yapılacak Çalışmalar

Hemşirelik Sempozyumu: 
Sendikamız yıllardır hemşirelik yasasının çıkarılması ve meslek tanımlarının 
belirlenmesi mücadelesini yürütmüştür. Bu mücadele sonucunda bazı mad-
delerine çekince koysak da, kısmen de olsa talebimizi karşılayan bir yasa çı-
karıldı. Hemşirelerin iş yükü fazlalığı, personel eksikliği, yasa ve yönetmelik-
lerden kaynaklanan sorunları ve diğer tüm sorun ve taleplerin derinlemesine 
tartışılacağı, hemşirelik sempozyumunu 2009 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi 
planlamaktayız.

Sağlık Kurultayı: 2005 yılında ilki yapılan “Eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli 
başka bir sağlık sistemi mümkün” temalı kurultayın ikincisinin, 2009 yılı sonu 
veya en geç 2010 baharında yapılması planlanmaktadır.

Kültür Sanat: Onur üyelerimiz anısına yaptığımız kültür sanat etkinliği 2009 
yılı içerisinde sendikamızın kuruluş yıl dönümünde sonuçlandırılmak üzere 
gerçekleştirilerek düzenli devam ettirilecektir.

Kadın Komisyonu: 6. Kongremizde tüzüğümüze konulan Kadın Sekre-
terliği, yaşanan eksiklikten dolayı şube sekreterliklerine yansıtılamamıştır. 
Bu nedenle şubelerde gönüllülük üzerinden bir sekreterlik tarafından kadın 
sekreterliği görevi de yürütülecektir. Kadın komisyonları yerellerde görevli 
sekreterliğe bağlı kurularak daha etkin hale gelmesi ve koordineli çalışması 
sağlanacaktır. Bu çalışmanın 2009 yılı Mart ayına kadar her ilde bitirilmesi 
hedeflenmelidir.  
Kadın komisyonları, üyelerimizin ve hedef kitlemizin çoğunluğunun kadın 
olması nedeniyle; emekçi kadınlara yönelik çeşitli etkinlikleri ve eğitim çalış-
malarını düzenleyen, çalışan kadınların sorunlarının çözümüne ilişkin aktif 
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rol alan, iş yerlerinde kadına yönelik her türlü ayrımcı uygulamalara, şiddete 
ve cinsel istismara karşı çıkan bir çalışma yürütmelidir. 

Şubelerimizde kadın sekreterliği yürütenlerle birlikte 31 Ocak 2009 tarihinde 
SES olarak eğitim-toplantı, 1 Şubat 2009 tarihinde de KESK bütünlüğü için-
de Kriz ve Kadın konulu toplantı yapılacaktır. 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu: İş kolumuzda iş kazası ve mes-
lek hastalıklarına ilişkin riskler gittikçe artmaktadır. KKKA, Hepatit B, Hasta-
ne enfeksiyonu, Şiddet) Bu alanda araştırma yapmak, koruyucu önlemleri 
saptamak üzere merkezi olarak komisyon kurulacaktır. Komisyonu yerelle-
rimiz besleyecek ve buna uygun politika belirlenecektir. Merkezi komisyon 
oluşturulması çalışmaları yürütülecektir. 

 Demokrasi Mücadelesi
Sendikamız, kurulduğu günden beri emek, barış, özgürlük ve demokrasi mü-
cadelesinin aktif bir bileşeni olmak için gayret göstermiş, sınıf ve kitle sen-
dikası olması nedeni ile de bu alanda mücadele etmenin bir görev olduğu 
bilinciyle hareket etmiştir. 

Emek ve demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir bütün olduğundan hareket-
le, ülkenin demokratikleştirilmesi mücadelesinde sendikamız üzerine düşen 
görevi yapmaya devam edecektir. Kongre ve MTK kararlarımız demokrasi 
güçleri ile birlikte hayata geçirilmeye çalışılacaktır. Bunun için şube temsil-
ciliklerimiz; ülkenin demokratikleştirilmesi için çaba harcayan platformların 
aktif birer bileşeni haline gelecektir. Platformların olmadığı yerlerde ise oluş-
turulması için yoğun çaba içerisine girilmelidir. Bu kapsamda;

•	 Sağlık alanında örgütlü sendika olarak emek ve demokrasi müca-
delesini birlikte yürütüyoruz. Bu anlamda; yaşanan savaş ve şiddet 
ortamının sonlandırılması ile yaratılmak istenen linç kültürüne karşı 
mücadele etmek öncelikli görevimiz olmalıdır.

•	 Kürt sorunun demokratik temelde çözümüne katkı sunacak 
emek alanındaki diğer bileşenlerle beraber yapılabilecek eylem 
ve etkinliklerde bulunmaya devam edilecektir. Genel kurul ka-
rarları doğrultusunda hareket edilecek, Türkçe bilmeyen vatan-
daşların sağlık hizmeti alması ve sağlık hizmeti sunan persone-
lin bu hizmeti verebilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.  
Ülkemizin kanayan bir yarası olan cezaevlerinde yaşanan sorunlara 
sağlıkta örgütlü bir sendika olarak duyarsız kalamayız. Bir insanlık 
suçu olan tecrit, hatta tecrit içinde tecrit bu ülkenin f tipi cezaevle-
rinde uygulanmaktadır. Kaldı ki f tipleri dışında da ciddi hak ihlal-
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leri yaşanmaktadır. Cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı 6. Kongre 
kararımız doğrultusunda bu alanla ilgili örgütlerle birlikte komisyon 
kurulması için yoğun çaba harcanacaktır.

•	 İfade, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkının yerleşmesi 
için mücadele içinde olunacaktır.

•	 Siyaset yapma hakkının kullanılması için öteden beri dile getirilen 
talepler ile ilgili yapılacak etkinliklerde yer alınacaktır.

•	 Eşit, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa ile Eşit, Özgür ve Bağım-
sız Türkiye mücadelesinde yer alınacaktır.
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IV-YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

11–12–13 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrası 
18 Nisan 2008 tarihinde toplanan MYK’mız yapılan görev 
dağılımının ardından çalışmalarına başlamıştır.

Genel kurul ve ardından önümüzdeki sürecin pratik 
faaliyetlerinin planlanması ve örgütlenmesi çalışması olarak 
değerlendirebileceğimiz 1.MTK mız sürecin ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir çalışma programını önüne koymuştur.

Bu çalışma programının ana başlıklarından biri: Emeğin ve 
emek hareketinin genel sorunları ile sağlık ve Sosyal Hizmet 
emekçilerinin sorunlarının güncellenerek emek hareketinin 
diğer bileşenleriyle birlikte bir mücadelenin örgütlenmesi 
olmuştur.

Doğası gereği sürekli kriz halinde olan kapitalizmin kendi 
krizini aşmak için yeniden ürettiği yöntemlerin hemen tümü 
ya var olan sömürüleri katmerleştirmekte ya da yeni sömürü 
alanı yaratmaya yöneliktir. Günümüzde bu araçlar kamusal 
hizmetlerin özelleştirilmesi (özerkleştirme kılıfı ile) , kamusal 
alanda yönetişim, toplam kalite, performans vb. adlar altında 
içselleştirilerek ve yoğun bir ideolojik bilgi çarpıtmasıyla 
uygulanmaktadır. Bu uygulamalar ya doğrudan ya da dolaylı 
olarak uluslar arası sermaye örgütleri olan Dünya Bankası ve 
IMF gibi kuruluşların müdahale ve talimatları ile yapılmaktadır. 
Sağlıkta Dönüşüm programının uygulanması için başlangıç 
sermayesini temin edenin Dünya Bankası olduğunu herkes 
bilmektedir.       
    
Uygulamalar oluşabilecek toplumsal muhalefeti engellemek 
veya zayıflatabilmek için taktik bir seyir izlese de hem 
emekçiler hem de halk için aynı sonuçları doğurduğu daha 
bir görünür olmuştur. İşsizlik, güvencesizlik, düşük ücret, 
her türlü kamusal hizmetin ya paralı ya da daha pahalı hale 
gelmesi toplumun bütün kesimlerini vurmuştur. Bu durum 
birleşik bir emek ve hak mücadelesinin örülmesinin pozitif 
koşullarını oluşturmaktadır.
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Ülkemizde1990 lı yıllardan itibaren yeniden görülen önemli ve direngen 
kitle eylemleri bir bakıma da bu somut koşullar üzerinde inşa edilmiştir.  Bu 
dönemde bu başlık altında yürütülen çalışmalardan 29 Kasım 2008 “Krizin 
faturasını Ödemeyeceğiz” mitingi, 15 Şubat eylemleri, 25 Kasım büyük 
uyarı grevi, 26 Mayıs “tekel işçilerine destek” eylemi, 1 Mayıs 2009 Taksime 
giriş ve 1 Mayıs 2010 büyük Taksim Mitingi dikkat çeken eylemlilikler olarak 
sayılabilir.

Bir diğer çalışma başlığı: Sağlıkta Dönüşüm’ün yıkıcı etkilerine karşı hizmeti 
üretenlerle, hizmeti alanların mücadelesinin birleştirilerek yükseltilmesi 
programıdır. Bilgi çarpıtmasının belki de en önemli uygulandığı alan sağlık 
alanı olmuştur. “ herkes istediği hastaneye gidecek” denilerek el konulan 
hastaneler, ”Aile Hekiminize yer açın”  denilerek yok edilen temel sağlık 
hizmetleri ve birinci basamak, toplam kalite ve performans denilerek yok 
edilen ekip anlayışı ve organize sağlık hizmeti üretimi belli başlı kurbanlar 
olmuştur.

Bu ideolojik saldırıların karşısında 
“Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetler, Sorunlar ve Çözüm 
Önerilerimiz” ana başlığı altında 20–21 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da 
yaptığımız sempozyum, yaklaşık 3000 yönetici, ve işyeri temsilcisine 
uyguladığımız “sağlıkta dönüşüm ne demektir, emek tarihi, iletişim ve nasıl 
örgütlenmeliyiz” konulu eğitim çalışmalarımız, “Hemşirelik sempozyumu”, 
“Ana dil ve sağlık” sempozyumu önemli çalışmalarımızdır. Yine bu 
çalışma döneminde hayata geçirdiğimiz iş güvencesi komisyonu, Sağlık 
Çalışanlarının sağlığı komisyonu gibi komisyonlarımızın yaptığı çalışmalarla 
hem bu saldırılara karşılık verilmeye, hem de bir bilinç birikimi oluşturulmaya 
çalışılmıştır. “Her Şeyin Başı Sağlık Sağlıkta Yıkımı Durduralım” ve 
“Herkese sağlık Güvenli Gelecek” sloganlarıyla topyekûn bir mücadele 
örülmeye çalışıldı. Genel olarak başarılı gibi duran bilgi çarpıtması 27 Şubat 
Diyarbakır ve 13 Mart Ankara mitingleriyle en azından Sağlık ve Sosyal 
Hizmet çalışanlarının gözünde boşa çıkarılmıştır. 

Güvencesizlik ve taşeron çalışmanın en fazla vurduğu alan Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler olmuştur. Toplamı 400 bin civarında olan sağlık alanında 125 bin 
seviyelerine gelmiş taşeron işçisi ile toplamı 22 bin civarında olan sosyal 
hizmetlerde 10 binleri geçmiş taşeron işçi çalıştırılması saldırının boyutlarının 
nereye vardığını göstermektedir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinde yaratılmaya çalışılan ve kışkırtılan 
bireysellik, kendini farklı ve ayrıcalıklı görme, başkalarının sorunlarına 
ve dolayısıyla toplumsal sorunlara karşı kayıtsız kalma gibi liberalizmin 
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yıkıcı sonuçlarına engel olmak için olabildiğince diğer meslek örgütleriyle 
bir araya gelmeye ve birlikte davranmaya azami gayret gösterilmiştir. TTB 
Merkez Konseyi, Devrimci Sağ-İş Merkez Yöneticileri ile beraber Kocaeli 
Üniversitesinde yaptığımız çalıştay, zaman zaman sayısı 20 ye yaklaşan diğer 
sağlık örgütleri ile birlikte yaptığımız eylem ve etkinlikler, basın açıklamaları, 
özel çıkarılan Tıp Dünyası Eki gibi pratik faaliyetleri bunun örnekleri olarak 
sayılabilir. Taşeron çalıştırmaya karşı mücadeleyi kendi temel mücadelesi 
olarak gören sendikamız bu alanda örgütlü Devrimci Sağlık-İş’in hemen 
bütün eylemlerinin en aktif katılımcısı ve destekçisi olmuştur.

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında yaşanan hak gasplarına (paralı yemek 
gibi),kadrolaşmaya, kontra sendika örgütlenmelerine karşı yapılan çalışmaları 
ve verilen mücadeleyi her MTK öncesi yayımlanan çalışma raporlarında ve 
sonuç bildirgelerinde bulacaksınız. 

Sağlık Hakkı, uluslararası sözleşmeler ve anayasanın ilgili maddeleriyle 
herkes adına tanımlanan ve yaşama hakkı çerçevesinde her türlü sağlık 
hizmetinden etkin bir şekilde yararlanmayı gerektiren doğal bir haktır. 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve Dünya Sağlık Örgütü Kuruluş 
Bildirgesi’nde sağlık politikası “Irk, din, politik inanç ve ekonomik güç 
ayrıcalığı olmaksızın herkesin olabilen en yüksek düzeyde sağlık hizmetinden 
yararlanma hakkı” olarak tanımlanmıştır. Bu belgede sağlık   “Yalnız hastalık 
ya da sakatlığın bulunmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam 
iyilik hali” şeklinde ifade edilmiştir.

Sağlık ve sağlık hizmetleri bir ürün/çıktı olarak ele alındığında sağlığın 
ekonomik, politik ve sosyal yönleri olan karmaşık bir toplumsal süreç içinde 
belirlendiği gerçeği atlanmış olur. Sağlığın, doğasına uygun olmayan biçimde 
böylesi ele alınışı kaçınılmaz biçimde sağlığı metalaştırmakta ve sağlık 
hakkına engel oluşturmaktadır. Bedensel, ruhsal ve toplumsal açıdan tam iyilik 
halinin elde edilebilmesi ise ülkenin demokratik düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. 
Siyasal, sosyolojik ve psikolojik açıdan yok sayılan, hiçleştirilen bir grubun, 
tüm diğer koşullar sağlanmış olsa dahi, sağlık hakkından tam anlamıyla 
faydalanabildiğini iddia etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, demokratik 
kurumların varlığı, demokrasi mücadelesinin gelişkinliği, yasaların demokratik 
ilkelere uygunluğu gibi unsurlar sağlık hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
nedenlerle, başta sendikalar olmak üzere sağlık hakkı mücadelesi veren tüm 
örgütlerin demokrasi mücadelesinin de bir parçası olmaları kaçınılmazdır. 
Sağlığı geniş bir çerçevede ve olası tüm bileşenleriyle ele alınarak, başta 
toplumsal ekonomik-siyasal koşullar olmak üzere, sağlık hakkının önündeki 
tüm engellere karşı mücadele birincil görevimiz kabul edilmiştir.
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Bütün bunlardan hareketle sendikamız her dönemde olduğu gibi bu 
dönemde de kendisini demokrasi mücadelesinin temel öznesi saymıştır. 
Kürt sorunundan, insan haklarına, kadın sorunundan, çocuk sorununa, 
cezaevlerindeki hak ihlallerinden, çevre sorunlarına ve basın üzerindeki 
sansüre kadar insana ve doğaya dair ne varsa taraf olmaya ve tavır almaya 
çalışmıştır.

Bu kapsamda; 1Haziran 2008 de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Türkiye Barış 
Meclisi tarafından İstanbul Kadıköy’de yapılan “artık yeter! Kürt sorununda 
demokratik çözüm” mitingine, 3 Haziran 2008 de yapılan “Emekçiler Van’a 
Yürüyor” mitingine, Diyarbakır Barış mitingine alışıldık kitlesinden daha geniş 
kitlesel katılım sağlanmıştır.

Bu dönemde; burada ayrıntısına girmeyeceğimiz ama toplumun muhalif 
olan ya da muhalif olma potansiyeli gösteren hemen her kesimine azgınca 
saldırıların yoğun olarak yaşandığı bir dönem olmuştur. Halen yaşanmakta 
olan bu saldırılar TTB eski başkanı Gencay Gürsoy’a, Çağdaş yaşamı 
Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylana kadar uzanmıştır. KESK’e 
yapılan operasyon takınılan kararlı duruş sayesinde durdurulabilmiştir.

MYK üyemiz Meryem Özsöğüt’e, Ankara Şube yönetim kurulu üyemiz Seher 
Tümer’e ve eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş’a, ÇHD üye ve yöneticilerine, 
TAYAD lılara yapılan saldırılar, cezaevlerinde uygulanan tecrit ve ölüme 
terklere kadar hiçbir konuda sessiz kalınmamıştır. Cezaevlerinde yaşanan 
sorunlar ve hasta tutsaklar hakkında yapılabilecekleri görüşmek üzere İHD, 
THİV, TTB, Baro ve ÇHD ile işbirliği sağlanmıştır. Güler Zere ile ilgili her türlü 
çalışmaya katılınmış. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve 
uluslararası topluma çağrılar yapılmıştır.

Taş attıkları gerekçesiyle cezaevlerine doldurulan çocuklarla ilgili ilk basın 
açıklamasını sendikamız yapmış ve KESK’i de bu sürece katarak bağlı 
sendikaları harekete geçirmiştir.

Sendikamız, Nükleer Karşıtı platformunda aktif katılımcısıdır. Her türlü 
toplantısına katılmakla eylemlerine katılmakla beraber katkısı olması 
gereken düzeyde değildir. Önümüzdeki dönemde bu eksikliğin giderilmesine 
çalışılmalıdır.

Bu dönemde unutulmaması gereken diğer hak ihlalleri ise Hayat 
Televizyonunun susturulmak istenmesi, Günlük gazetesinin kapatılması, 
gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener’in Ergenekon zanlısı olarak 
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tutuklanması, daha yazılmamış kitaplara el konulmasıdır. Hayat TV 
konusunda da emek ve demokrasi güçlerinin işbirliği ve dayanışması sonuç 
vermiş Hayat TV açılmıştır. Sendikamız tüm hak ihlaline uğrayan demokrasi 
güçleriyle, kurum ver kişilerle dayanışma içinde olmuştur.

Sendikamız, Sendika Org tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen 
“Uluslar arası İşçi Filmleri festivali”nin ana destekleyicisidir. Şube ve 
temsilciliklerimizin bu festivale olan ilgisi sevindirici bir düzeydedir. Festivalde 
gösterilen filmler çoğaltılarak dağıtılmaktadır.

Genel merkezimizin bu çalışmaları ile diğer eylem ve etkinliklerini raporda 
bağımsız başlıklarda görebilirsiniz.

1.MTK (18.04.2008- 06.06.2008)

MYK ÇALIŞMALARI 
11–12–13 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrası 18 Nisan 2008 
tarihinde toplanan MYK’mız yapılan görev dağılımının ardından çalışmalarına 
başlamıştır. Genel Hukuk-TİS ve Kadın Sekreterliği görevine seçilen Meryem 
ÖZSÖĞÜT arkadaşımız cezaevinde olduğundan dolayı görev alanına giren 
Kadın çalışmalarını yürütme görevi Genel Basın Yayın Sekreterimiz Şükran 
Doğan, TİS ve Hukuk çalışmalarını da Genel Sekreterimiz Kemal Yılmaz 
üstlenmişlerdir. Yeni seçilen Merkez Disiplin ve Denetleme kurullarının 
toplanıp görev dağılımı yapılması sağlanmıştır. Resmi prosedür gereği ilgili 
yerlere gerekli resmi evraklar hazırlanarak gönderilmiştir. 

MYK’NIN KATILDIĞI EYLEM-ETKİNLİKLER VE YÜRÜTTÜĞÜ 
ÇALIŞMALAR

1.05.2008  1 Mayıs Emek Bayramı kapsamında MYK’nın yarısı Ankara, 
yarısı da İstanbul Mitingine katılım sağlamıştır.

2.05.2008  1 Mayıs ta emekçilere dönük İstanbul ve Ankara da yapılan 
saldırıları protesto amaçlı sendikalar ve DKÖ birlikte 
AKP Ankara il binasına kadar yapılan yürüyüş ve basın 
açıklamasına katılım sağlandı.

3.05.2008  TTB Genel Başkanı Gencay GÖRSOY’ UN gözaltına 
alınmasını protesto amaçlı adliye önünde yapılan açıklama 
ve destek amaçlı etkinliğe katılım sağlandı.

6.05.2008  Deniz Gezmişlerin mezarı başında yapılan anma etkinliklerine 
Ankara’da bulunan tüm MYK üyeleri katıldı.
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4–5–6 Mayıs 2008 Diyarbakır’da yapılan “Yerel Yönetimler ve Kadın” konulu 
konferansa Genel Başkan katılım sağladı.

10.05.2008  Bolu şubemizin dayanışma amaçlı yaptığı yemeğe örgütlenme 
ve eğitim sekreterlerimiz katıldı. 

10.05.2008  Hemşirelik haftası nedeniyle Ş.Urfa şubemizin düzenlediği 
etkinliğe genel başkanımız katılım sağlamıştır.

14.05. 2008  Hemşirelik haftası nedeniyle Sivas Şubemizin düzenlediği 
panele genel başkanımız katıldı. Panel ardından Cumhuriyet 
üniversitesi dekanıyla görüşme yapıldı.

15.05.2008  MYK üyemiz Meryem Özsöğüt’ün duruşması öncesi Ankara 
Şube Üyelerimiz ve kitle örgütlerinin temsilcileriyle birlikte 
adliye önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı ve duruşmaya 
katılım sağlandı. 

16.05.2008  Hacettepe Ünv. Rektörü ile yemek paraları ve genel sorunlar 
üzerine Genel Sekreterimiz, mali sekreterimiz, Ankara 
SES Şube Başkanı ve İş yeri meclisinden oluşturulan bir 
heyet görüşme yaptı. Hacette Üniversitesinde bir aya yakın 
kesintisiz yürütülen yemek boykotları, basın açıklamaları ve 
rektörlüğe yapılan yürüyüşlere aralıklarla MYK düzeyinde 
katılımlar sağlandı.

16.05.2008  Ankara Şubemizin hemşirelik haftası kapsamında düzenlediği 
etkinliğe örgütlenme Sekreterimiz katılım sağladı.

26.05.2008  Sosyal Güvenlik Kurumunun yoksullukla ilgili çalıştayına 
KESK adına Genel sekreterimiz katılım sağladı.

30.05.2008  Grevde olan Birleşik Metal İş’e bağlı TEGA işçilerinin 
direnişinin 144.gününde yapılan basın açıklamasına Genel 
başkan, Genel sekreter ve basın yayın sekreterimiz katılım 
sağlamıştır.

01.06.2008  Türkiye Barış Meclisi tarafından İstanbul Kadıköy’de yapılan 
“artık yeter! Kürt sorununda demokratik çözüm” mitingine 4 
MYK üyemiz katılmış, yakın illerden kitlesel, diğer illerden 
temsili katılımın sağlanması için çalışma yürütülmüş ve bu 
çerçevede talepte bulunan şube/temsilciliklere (Kocaeli, 
Bolu, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Mersin ve Batman’a) 
genel merkezden ekonomik katkıda bulunulmuştur.

03.06.2008  Yol TV’de yapılan “İşçi ve sendikal hareketin dayanışması” 
konulu canlı yayın programa Genel Başkanımız katılım 
sağlamıştır.

06.06.2008  Tutuklu bulunan TÜMTİS sendikası yöneticilerinin davasına 
ve aynı gün yapılan BES sendikamızın “eşit işe eşit ücret” 
talepli Ankara merkezi eylemine katılım sağlandı.



57

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

SHCEK KİK GÖRÜŞMESİ: Yetkili sendika konumunda olduğumuz SHÇEK 
2008 yılı 1. KİK görüşmelerinin ilk oturumuna Köksal Aydın başkanlığında 
oluşturulan heyetle katılım sağlandı. 
Yukarıda aktarılan eylem ve etkinlikler dışında merkez, şube ve 
temsilciliklerimizde çalışan işçilerimizin örgütlendiği Tez Koop İş sendikasıyla 
daha önceki MYK tarafından ertelenen Toplu Sözleşme Görüşmeleri 
başlatılmış ve devam etmektedir. MYK’mız DKÖ, Meslek Örgütleri ve KESK’e 
bağlı sendikaların kongre davet ve benzeri etkinliklerine katılım sağlamış 
ve MYK’nın asli işlevi olan rutin çalışmaları yürütmüştür. Merkez yönetim 
kurulumuz seçildiği günden beri 7 toplantı yapmıştır.

1.  MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

2008 yılı Nisan ayında yapılan 6. Olağan Genel Kurul sonrası 6.Dönem 
1.Merkez Temsilciler Kurulu (MTK) 21- 22 Haziran 2008 tarihlerinde 
Ankara’da 87 temsilcinin katılımıyla toplandı. Ardahan, Artvin, Bartın, 
Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Isparta, K.Maraş, Kırşehir, Tekirdağ, Yalova 
illeri mazeretsiz katılmamışlardır. Katılımcılardan MYK üyeleri hariç 54 
temsilci konuşma yapmıştır.
MTK’mız saygı duruşu, divan oluşumu ve Genel Başkanın yaptığı açılış 
konuşması ile başlamıştır.  Açılışta MYK üyemiz ve halen hukuksuz bir 
şekilde tutuklu bulunan Meryem Özsöğüt’ün mahkeme süreci ve bu konuda 
yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme de yapılmıştır.

1- GEÇMİŞ SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

a- Siyasal ve Sendikal Süreç:
Irak, Afganistan ve Filistin’de devam eden işgaller, dünyanın 25 ülkesinde 
süren çatışmalar…2003 yılından bugüne Irak’taki savaş ve işgalde 1 
milyon 200 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Başta Ortadoğu 
ve Afrika olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde doğrudan emperyalist 
müdahalelerden kaynaklanan ve/veya emperyalist kampın kışkırttığı 
savaşlar sonucunda işçi ve emekçi kesimlere işsizlik, sefalet, geleceksizlik 
dayatılmakta, halklar birbirine düşürülmektedir. 

BM’nin yayınladığı verilere göre dünya üzerinde 3 milyara yakın insan 
açlık çekiyor. Dünya nüfusunun neredeyse altıda biri, açlıkla burun buruna 
yaşamını sürdürüyor. Bu nüfusa yetersiz beslenme de eklendiğinde rakam 3 
milyara yaklaşıyor, yani dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlık ve yetersiz 
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beslenmeyle karşı karşıya. Her yıl günde ortalama 18 bin çocuk açlığın 
doğrudan ve dolaylı sonuçları nede niyle hayatını kaybediyor

Kapitalizmin kâr hırsı, çevreye zarar verici teknoloji kullanımı, artan enerji 
kullanımı ve sanayileşme gibi nedenler sonucunda sera gazlarının artmasıyla 
birlikte, yaşanan küresel iklim değişiklikleri, besin üretiminin doğallıktan 
uzaklaşması, içme suyu kaynaklarının hızla kirlenmesi, kısacası insan 
yaşamı için zararlı sonuçlar doğurmaya başlamıştır. 

Özellikle 1980’den sonra üretim ve pazar arasındaki geleneksel bağ 
kopartılarak, emeğin en ucuz olduğu yerlerde kurulan üretim sa halarıyla, 
dünyanın her yerine dağılmış bir küresel pazar yaratıldı. Böylece sermaye 
dizginlerinden iyice boşalarak içinden geçtiğimiz küreselleşme süreci, esnek 
çalışma, taşeronlaştırma ve işsiz leştirme ile eme ğe yoğun bir baskı ve saldırı 
süreci haline geldi. Bu saldırılarla birlikte sosyal refah devleti döneminden 
farklı olarak, kamusal ihti yaçların sunumunun devletin görevleri olarak 
görülmesinin yerine tüm kamu sal işlerin tamamıyla piyasa ilişkilerine terk 
edilmesi gündeme geldi.

Özelleştirme politikaları sonucu dünyanın pek çok ülkesinde kamusal 
hizmetler hak olmaktan çıkarılmış ve bunun sonucunda yoksulluk ve 
yoksunluklar önemli ölçüde artış göstermiştir. 

Başta eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi kamusal hizmet alanları piyasaya 
açılmış, özelleştirmeler yoluyla sermaye kesimlerine büyük çaplı kaynak 
aktarımları yaşanırken, emekçi ve yoksul kesimlerin sosyal hizmetlere erişimi 
kısıtlanmış ve büyük çaplı işsizlikler ortaya çıkmıştır. ILO’nun tahminlerine 
göre, 2007’de 190 milyon olan dünya çapındaki işsiz sayısına, 2008 
yılında iyimser bir tahminle en az 5 milyon kişi daha eklenecektir. Dünya 
üzerinde 100 milyonun üzerinde kronik evsiz in san yaşıyor olması. Evsizlerin 
önemli bir kısmı başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. 
Yaygınlaşan cinsel, etnik, dini, kültürel ve bölgesel ayrımcılık, kayıt dışı ve 
iş güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaşması sendikal örgütlenmenin önünde 
önemli bir engel oluşturmaktadır. Kötü çalışma ve yaşam koşulları, sendikalı 
çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının gelişimini sınırlamak için 
hükümetler tarafından kullanılır hale gelmiştir.  

Büyük toplumsal kitleleri sistemden dışlayan ve örgütlenmesini engelle-
yen neoliberal politikalarla sendika ların, toplumun tüm örgütlü kesimlerinin 
siyasetle arasındaki bağ kesilmek istenmiştir. Bireyci yaşam tarzını kutsayan 
bu anlayış, ekonomi politikaları ile siyaset arasındaki bağı da görünmez 
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kılmaya çalışarak kitlelerin “başka bir yaşam” umutlarını kırmayı amaçlamıştır. 
Bu bağlamda IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası 
finans kurumlarının politikaları çerçevesinde, 2007 yılında imzalanan AB’nin 
de Lizbon Anlaşmasıyla “yönetişim”, “esnek güvenlik”, “uzmanlaşma”, 
“şirket sorumluluğu” gibi söylemlerle neo-liberalizmin dayanağını güçlendirip 
yaygınlaştırmayı önüne koyan bir politik hatta yöneldiğini belirtmek 
gerekmektedir. 

Türkiye’de de özelleştirme, işsizlik, yoksunluk ve yoksulluklarla bezeli 
tablonun en önemli mimarı AKP iktidarıdır. Emperyalizme bağımlılığın 
derinleştiği bu dönemde muhafazakârlık da yükselişe geçmiştir. Giderek 
yoksullaşan milyonlar, işsizliğin de genişlemesiyle birlikte sadaka kültürü ile 
birlikte siyasetin dışına itilmektedir.

AKP’nin Türban Sorunu’ndan ibaret gördüğü özgürlük anlayışıyla, meclisteki 
sandalye sayısından ibaret gördüğü demokrasi anlayışına teslim edilmiş bir 
Anayasa düzenlemesi yapılmak istenmektedir. Kendisine istemiş olduğu 
özgürlük ve demokrasi, sıra emekçilere geldiğinde AKP hükümetinin gerçek 
yüzü 2008 Newroz’u, 14 Mart ve 1 Nisan SSGSS eylemleri ve nihayet 1 
Mayıs’ta açığa çıkmıştır.

12 Eylül Anayasasından başlayarak 12 Eylül Hukukunu tümüyle yaşamımızdan 
çıkar madan gerçek anlamda bir demokratikleşme ve özgürlükten bahsetmek 
mümkün olmayacaktır.   AKP’nin anayasa değişikliğine ilişkin kamuoyuna 
yansıyan ilk taslağı beklendiği gibi neo-liberal ve muhafazakâr bir Anayasa 
Modeli ortaya koymuş, ihtiyacı olduğu konularda kısmı de ğişikliklerle 
yetinerek Anayasa değişikliği konusunda pragmatist ve takiyyeci tavrını bir 
kez daha açığa çıkartmıştır. Sendikal alanda ve gündelik hayatta demokratik 
ve özgürlük çü bir anayasal düzenleme için taraf olmaya devam edeceğiz.

1 Mayıs mücadele gününde, emekçilerin bedel ödeyerek adını tarihe yazdığı 
Taksim Meydanı her türlü etkinliğe ve herkese açıkken emekçilere kapatılmıştır. 
Binlerce emekçi 1 Mayıs alanına ulaşmaya çalışırken devlet terörüne maruz 
kalmıştır.1 Mayıs’ta İstanbul’da yaşananlar AKP’nin demokrasi ve özgürlük 
anlayışı ile emekçilere bakışını tekrar gözler önüne sererken ülkenin dört bir 
yanında yoğun kitlesel katılımlı mitingler gerçekleştirilmiştir.

Kürt sorunun barışçıl ortamda demokratik yollarla çözümü için 
sendikalarımızın duyarlılığı bu dönemde de devam etmiştir. Çünkü 
barış mücadelesi emekçilerin evrensel ve tarihi görevidir. Önümüzdeki 
dönem geride bıraktığımız süreçlerdeki gibi bu karakterimizi korumalı ve 
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geliştirmeliyiz. KESK’in Şemdinli, Beytüşşebap, Diyarbakır olaylarında, 
Uğur Kaymaz davasında, Türkiye Barış Meclisi’nin kuruluş sürecinde ve 
faaliyetlerinde bütünlük içinde yer alması, özellikle Dağlıca olayından sonra 
toplumsal zemine hakim olan linç havasına rağmen cesaret ve kararlılıkla 3 
Kasım mitingini örgütlemesi oldukça anlamlıdır.

Sendikamız ve Konfederasyonumuzun da katılımcısı olduğu Türkiye Barış 
Meclisi barış mücadelesini halkla buluşturmak için alanlara inmiş, 1 Haziran ‘da 
Kadıköy’de 100 bine yakın emekçi tek yürek olarak barış talebini haykırmıştır. 
Yine bu dönemde Van Şubeler platformunun talebi, konfederasyonumuzun 
kararı ile  “Emekçiler Van’a Yürüyor” mitingine tüm engellemelere rağmen 
100 bine yakın emekçi katılmış, emek ve barış taleplerini haykırmıştır.

b- İşkolu Yetki Süreci; 
Arzulanan düzeyde kendimizi büyütemediğimiz, sendika olarak olumlu 
çabalar içinde olmamıza rağmen KESK’te bütünlüklü bir mücadeleyi geliştirme 
noktasında eksik kaldığımız bir gerçektir. Bununla birlikte sendikamızın yetki 
sürecinde üye kaybı yaşamaması ve kısmi artış sağlaması olumluluktur. 
Birçok üniversite hastanesinde, SHÇEK’te ve illerde S.B.hastanelerinin bir 
kısmında işyeri yetkilerinin alınması yeterli görülmeden önümüzdeki dönemki 
çalışmalarımız planlanmalıdır.

c- SSGSS’na Yönelik Olarak;
Emek ve meslek örgütlerinin son üç yılda ortaya koyduğu mücadelede 
sendikamız özellikle bilinçlendirme ve bilgilendirme noktasında çok önemli 
bir rol oynamıştır. Ancak KESK içinde dahi 70 milyonun sağlık ve sosyal 
güvenliğini, geleceğini etkileyecek olan bu sorun SES’in öznel sorunu gibi 
algılanmıştır. Bu algılayış SSGSS’na karşı mücadelede, ortak iradenin ortaya 
konulamamasına neden olmuştur.

Bununla birlikte özellikle 14 Mart tarihinde Emek platformu bileşenleri 
ile birlikte yapılan iki saat iş bırakma eylemi emekçilerin bir araya gelip 
taleplerini haykırdığında tüm saldırıları geri püskürtecek güce sahip 
olduğunu göstermiştir. Türkiye çapında tüm emek örgütleri alanlara çıkarak 
büyük ve coşkulu bir katılımla iktidarın geri adım atmasını sağlamıştır Daha 
sonra KESK, DİSK, TTB ve TMMOB’un 1 Nisan ve 6 Nisan 2008 tarihlerinde 
yapmış olduğu eylemler emek platformu bileşenleri ile ortaklaştırılamamasına 
rağmen platforma üye emekçiler alanlarda bir araya gelerek mücadelede 
birleşmişlerdir. Emek Platformu bileşenlerince bu mücadele hattını 
sürdürülmemesi yasanın küçük değişikliklerle, özü değişmeden geçmesine 
neden olmuştur. 
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Neoliberal politikaların uygulayıcısı olan AKP önümüzdeki dönemde küresel 
sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda bir dizi düzenlemeyle karşımıza 
çıkacaktır. Bu düzenlemelerin başında ise iş güvencesini ortadan kaldıran 
ve kamusal alanın tamamen tasfiyesini hedefleyen Kamu Personel Yasası 
gelecektir. Hepimizin çok iyi bildiği gibi bu yasayla hem iş güvencemiz hem 
de sendikal örgütlülüğümüz bitirilmek istenmektedir. Şimdiden bütün örgütsel 
gücümüzü gündeme geleceğini bildiğimiz bu yasa tasarısına karşı kararlı, 
etkili ve dinamik kılmalıyız.

Çıkarılan ve çıkarılmak istenen yasalar en çok kadınları mağdur etmektedir. 
Sendikamız üyelerinin % 57 si, yöneticilerimizin %33 ü kadın olmasına 
karşın, bu alandaki çalışmalarımız oldukça yetersiz kalmaktadır. Önümüzdeki 
dönem, planlı çalışma yürütme görevi ile karşı karşıyayız.

2- ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN PLANLANMASI
a- İşkolumuza Dair Kararlar
Sosyal hizmetleri sosyal yardıma indirgeyen, hizmeti piyasalaştıran 
politikalara ve sosyal hizmet kuruluşlarını yerel yönetimlere, derneklere ve 
vakıflara devretmeyi amaçlayan SHÇEK yasa tasarısına karşı mücadeleyi 
örgütlemek, sosyal hizmet politikalarımızı güncellemek ve yeniden 
üretmek amaçlı Sosyal Hizmet Sempozyumu”nun Kasım ayı sonuna kadar 
gerçekleştirilmesi,

Sağlıkta Yıkım programının bir parçası olan Tamgün yasası, Kamu Hastane 
Birlikleri yasası, Aile Hekimliği, Toplam Kalite, Performans ücretlendirmesi, 
güvencesiz çalıştırma, sağlık kentleri kurulması vb. konularda çalışmanın 
güncellenmesi ve önümüzdeki dönemi kapsayacak mücadele programı 
oluşturulması,

Sermayeye kaynak aktarmayı ve esnek çalışmayı içeren İstihdam Yasasının 
çalışanlar nezdinde bilince çıkarılması ve tamgün yasası ile bağı kurularak 
çalışma yürütülmesi,

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olan SSGSS’na 
karşı, yasanın yaratacağı tahribatın kamuoyuna anlatımı ve kamuoyunun 
bilinçlendirilmesi çalışmalarının örgütlenmesi, geri püskürtülmesi için özellikle 
SGK tarafından hazırlanacak yönetmelikler sürecinin de değerlendirilmesi 
önemlidir. Aynı zamanda KESK içinde bütünlüklü mücadelenin sağlanması, 
hatta KESK ile sınırlı kalmayıp, örgütlü-örgütsüz bütün kesimlerin tepkilerinin 
ortak zeminde buluşturulması sorumluluğu ile hareket edilmesi, 
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Radyoloji çalışanlarının çalışma saatlerinin yükseltilmesine karşı açtığımız 
davanın takip edilmesi, radyum ile çalışılan işyerlerinde sağlıklı çalışma 
ortamının yaratılması mücadelesinin örgütlenmesi, 

Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti alınmasına 
karşı örgütümüzün başlattığı yerel eylemlerin merkezi programlama ile 
sürdürülmesi,

Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin merkezi çalışma yürütülmesi, 
Farklı meslek gruplarının sorunları ve taleplerini açığa çıkaracak çalışma 
yürütülmesi, Kadrolaşmanın en önemli ayağı olan Şef ve Şef Yardımcıları 
atamalarında takipçi olunması, 
İlaç, ortez, protez gibi sağlık ihtiyaçlarının çalışılan yerle sınırlı kalmadan her 
yerden alınabilmesi için çalışma yürütülmesi, Genel İdari Hizmetler sınıfında 
çalışan personele ilişkin özel çalışma yürütülmesi, 

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne aralarında 
onur üyemiz Behçet Aysan’ın da bulunduğu 37 sanatçı ve aydının katledilmesi 
ile ilgili Sivas’ta düzenlenecek olan etkinliğe katılım sağlanması,  Evrensel, 
tarihsel deney ve birikimlerin ışığında güncel sorunları değerlendirerek, 
ülkemizde barışın kazanılması, topluma mal edilmesi ve siyasetin gündemi 
haline getirilmesi için uzun erimli ve toplumsal katılımla gerçekleşecek 
örgütlü bir çalışmaya ihtiyacı olan, Barış Meclisi çalışmalarının merkezi ve 
yerel düzeyde desteklenmesi,

b-Toplu Görüşme
Toplu Görüşme masasına gitmeme yönünde eğilim olmakla birlikte daha 
önemli olanın gidip-gitmeme tartışmasından öte toplu görüşme sürecinin 
sadece T.G. dönemi ile sınırlanmadan ekonomik-sosyal talepler üzerinden 
mücadele programı planlanması,

İşkolumuzdaki talepleri açığa çıkaran ve emekçileri bu sürece dahil edecek 
çalışma yürütülmesi,  

3- Sendikal İşleyişimizin Değerlendirilmesi
MTK’nın sendikal ihtiyaçlarımız çerçevesinde nerede toplanacağına, 
işleyişinin yöntemine, kaç gün süreceğine ilişkin MYK nın yetkilendirilmesi, 
Genel Kurulda alınan bazı kararları pratikleştirmek amaçlı bir planlama 
yapılması için MYK’na yetki verilmesi, Kurumsal işleyişimize uygun çalışma 
yürütülmesi, genel merkez-şube/temsilcilik ilişkilerinde yazışmaya önem 
verilmesi,  
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Mali konularda, sendikamızca belirlenen mali disipline dikkat edilmesi, 
harcama belgelerinin zamanında gönderilmesi, Geçen MYK döneminde 
başlayan; Genel Merkez ve Şube çalışanlarımızın üye oldukları TEZ-KOOP 
İŞ sendikası ile toplu sözleşme süreci karşılıklı uzlaşma ile sonuçlandığından 
buna uygun davranılması,

4-Sekreterlik Çalışmalarının Planlanması
Örgütlenmeye ilişkin çıkarılan program taslağı Şube/Temsilciliklerimize 
zamanında ulaşmadığından, yeteri kadar tartışılamadığı, bu nedenle farklı 
yöntemlerinde tartışılıp konuya ilişkin kararlaşmanın bir sonraki MTK da 
sonuçlandırılması, ihtiyaç duyulan Şube/Temsilciliklerimize merkezi desteğin 
sağlanması,

Örgütlülüğümüzün olmadığı veya zayıf olduğu illerde MYK tarafından o 
ildeki KESK bileşenleri, Örgütlenme alanına giren şubelerimiz ve yakın illerin 
desteği ile çalışma yürütülmesi, Örgütlenme çalışmalarında kullanılmak 
üzere materyaller çıkarılması,
 
Farklı statüde çalıştırılan 4/B, 4924 ve diğerleri ile ilgili başta kadrolu istihdam 
talebi olmak üzere tüm talepleri içeren çalışma ve mücadelenin örgütlenmesi, 
aynı zamanda bu alandaki örgütlenmeye yönelik materyallerin çıkarılması,

Örgütte dil birliğinin oluşturulması için yerelin ve merkezin ortaklaşarak 
çıkaracağı programlar doğrultusunda eğitim planı çıkarılması, Yönetici 
kadroların önemli bir kısmının yenilenmesi nedeni ile yöneticilere yönelik 
eğitim programının çıkarılması ve bu eğitimin en kısa sürede başlatılması, 
birleşik mücadeleyi örgütlemeye katkı sağlayacağından taşeronlaştırmaya 
yönelik broşür çıkartılması,

Onur üyelerimiz Ayşenur Şimşek, Necati Aydın ve Behçet Aysan anısına 
yapılan Kültür ve Sanat etkinliklerimiz ile ilgili öykü, şiir ve fotoğraf dallarında 
MYK ve seçici kurulun belirleyeceği yöntemlerle çalışma yapılması,
Sendikamız web sitesi ile ilgili yaşanan eksikliklerin giderilerek, profesyonel 
bir çalışmanın yürütülmesi,

Güncel konularda afiş, bildiri, özel sayı, bülten, broşür vb. çalışmaların 
sürdürülerek, yeterli miktarda ve zamanında örgüte gönderilmesi kararları 
alınmıştır.
  
Görevini yaparken yüz yüze kaldığı kötü çalışma koşullarından kaynaklı 
hastalanan, yaşamını yitiren, ağır bedeller ödemek zorunda bırakılan sağlık 
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emekçilerinin, özelleştirmelerle işleri ellerinden alınan ve gece yarısı -15 
derecede üzerlerine tazyikli su sıkılan Tekel işçilerinin,  işçi sağlığını ve iş 
güvenliğini daha fazla kar hırsı için es geçen anlayış yüzünden atölyelerde 
çıkan yangında yaşamını yitiren 14–15 yaşındaki kız çocuklarının ve insan 
onuruna yakışmayacak durumda kamyonlara üst üste bindirilerek yollara 
dökülen hayatları Ceylanpınar Çırpı deresinde son bulan tarım işçilerinin, 
ölüm havzasına dönüşen Tuzla tersanelerinde yaşamını yitiren tersane 
işçilerinin, polis saldırısına uğrayan TEGA işçilerinin, Novamedli kadın 
işçilerin, YÖRSAN ve DESA işçilerinin açığa çıkardığı bir gerçek var. Artık 
bütün emekçiler ortak bir zeminde örgütlü bir bilinçle yan yana durmalıdır. 
Önümüzdeki dönem bu yan yana duruşu KESK bütünlüğü içinde hayata 
geçirmek önemli yükümlülüklerimizdendir.

2. MTK (07.06.2008–27.11.2008)

MYK ÇALIŞMALARI
Merkez Yönetim Kurulumuz 1.MTK’nın belirlediği temel çalışma alanları ile 
beraber KESK’te yapılan dönemsel çalışmalara da aktif olarak katılmıştır. 
MYK’mız günlük pratik faaliyetlerinin yanı sıra örgütümüzün yenilenen 
yönetici ve temsilci kadrolarının önümüzdeki döneme hazırlanması amacıyla 
yoğun bir eğitim faaliyeti yürütmüştür. Bu konuyla ilgili açıklamalar eğitim 
faaliyetleri başlığı altında sunulmuştur.

Bu dönemde hastanelerde yaşanılan olumsuzluklara, sağlık emekçilerinin 
sağlığına, sağlık ve sosyal hizmetlerde yaşanan kadrolaşmaya karşı aktif 
mücadele devam etmiştir. Dr. Zekai Tahir Burak hastanesindeki skandalın 
SES tarafından kamuoyuna duyurulması kamuoyunun SES’e olan güvenini 
pekiştirmiştir. Nitekim İzmir’de yaşanan bebek ölümlerinde Sağlık Bakanlığı 
kendiliğinden harekete geçmek zorunda kalmıştır. Bu durum sendikamızı halk 
ve diğer kuruluşlar tarafından sıkça başvurulan bir merkez haline getirmiştir.

Sağlıktaki kadrolaşmaya karşı yürüttüğümüz hukuk mücadelesi sonucu 
Kasım-Aralık 2005 döneminde Eğitim ve Araştırma hastanelerine sınavsız 
bir şekilde atanan prof ve doç.175 klinik şef ve şef yardımcısının atamalarını 
iptal ettirdik. Yeni atamalara karşı da yargı mücadelesini devam ettiriyoruz.

Vekil ebe hemşirelerin Ek ödemeleriyle ilgili önemli bir hukuksal kazanım 
elde edilerek, döner sermaye alabilmelerinin önü açılmıştır. Bu kazanım 
yaygınlaştırılarak örgütlülüğe çevrilmeye çalışılmalıdır.

Konfederasyonumuz üzerinden 4/c statüsündekilerin de ek ödeme 
alabilmeleri için yargı süreci başlatılmıştır. AKP iktidarının hukuk hileleri 
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sendikamız tarafından yakından takip edilmiş ve karşı mücadele yükseltilmeye 
çalışılmıştır.

Web sitemiz örgütümüz tarafından en çok şikayet aldığımız bir eksikliğimizdir. 
Bu konuda yeni bir site formatı hazırlanarak ilgili firmaya verilmiş ve 
hazırlanmaya başlanmıştır.

Genel kurulda alınan kararlar adım adım hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 
Bu çerçevede 20- 21 Aralık tarihinde SHÇEK kurultayının tüm kararlaşmaları 
tamamlanmıştır. Düzenleme kurulu periyodik olarak toplanarak çalışmalarını 
yürütmektedir.

Sendikamızın yürüttüğü bu çalışmalar Sağlık Bakanlığını o kadar rahatsız 
etmiştir ki adeta üyelerimizi tek tek hedef alarak sindirme, cezalandırma 
ve etkisizleştirme amacıyla hem teftiş kurulları hem de disiplin kurullarıyla 
organize bir saldırı başlatmışlardır. Bu kurullarda da mücadelemiz 
sendikamıza uygun bir kararlılıkla daha evvel olduğu gibi devam ettirilmiştir. 

Merkez Yönetim kurulumuzun katıldığı bazı eylem ve etkinlikler aşağıya 
çıkarılmıştır.
03.06.08  Emekçiler Van’a Yürüyor mitingi ön çalışması için Van’a 

gidildi. Mit Doğan
06.06.08  Van mitingi. K.Yılmaz, Ümit Doğan
07.06.08  Kıbrıs ta KTAMS kongresi. Bedriye Yorgun
14.06.08  Aile hekimliği paneli- Kayseri. Şükran Doğan
14.06.08  Gebze de yapılan işçi mitingi. Köksal Aydın
14.06.08  Fizyoterapistlerin Hukuki statülerinin belirsizliğini protesto 

ettikler Sıhhiye mitingi. Kemal Yılmaz, Ümit Doğan  
14.06.08  Diyarbakır da SES Dev Sağlık İş TTB tarafından düzenlenen 

panel. Bedriye Yorgun  
15.06.08  Ankara Şube tarafından düzenlenen piknik. Sıdık Akın
16.06.08  KESK eski Gen. Sekreteri ve üyemiz Sevil Erol’ u evinde 

ziyaret edilmesi. Bedriye   Yorgun
16.06.08  Grevdeki TEGA işçilerine destek.-Sincan organize sanayi 

bölgesi- Bedriye Yorgun,  Kemal Yılmaz, Şükran Doğan, 
Sıdık Akın

17.6.08  ÖDP Ankara il örgütünün Büyük Şehir Belediyesi önünde su 
kirliliği ile ilgili basın açıklaması.

18.06.08  Emekli Sen Eylemine destek. Sıdık akın
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26.06.08  Yüksek disiplin kurulu toplantısı –Kemal Yılmaz
02.07.08  Sivas katliamı yıldönümü eylem ve etkinlikleri. Sivas-Ankara-

Bedriye Yorgun 
03.07.08  Van da basın açıklaması-Eğitim Sen ve SES’ e yapılan hukuk 

dışı uygulamalara karşı- Van da basın açıklaması Bedriye 
Yorgun

03.07.08  PSI ye üye sendikalar toplantısı Sıdık akın, Ümit Doğan
09.07.08  Yemek paraları ile ilgili basın açıklaması
10.07.08  Çorumda KKKA hastalığı ile ilgili panel-Köksal Aydın
15.07.08  Hacettepe Üniversitesinde Ankara Şubenin bordro yakma 

eylemi-Kemal Yılmaz,  Sıddık Akın
15.07.08  KESK’ in %5 zammı protesto eylemi. Bedriye Yorgun, Köksal 

Aydın, Şükran Doğan 
16.07.08  AKP Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkan 

Vekili Süha Okay, DTP Grup Başkan Vekili Selahattin 
Demirtaş İle MYK üyemiz M. Özsöğüt’ ün durumu ile ilgili 
görüşme. Bedriye Yorgun, Kemal Yılmaz, Sıdık Akın

17.07.08  ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ve DSP Gn. Bşk. Yrd. ile MYK 
üyemiz M.Özsöğüt’ ün durumu ile ilgili görüşme

17.07.08  Rize de yöneticilerimize yapılan baskılarla ilgili olarak Sağlık 
Müdürü ile görüşme, TV programı, başhekimle görüşme-
Köksal aydın, Sıdık Akın

17.07.08  İHD kuruluş etkinliği. Bedriye Yorgun
18.07.08  Hayat TV nin kapatılmasını protesto eylemi.
19.07/08  M. Özsöğüt’ ün duruşması öncesi Ankara Adliyesi önünde 

basın açıklaması 
19.07.08  KESK te TİS ve HUKUK sekreterleri toplantısı, alan sorunları 

ve taleplerimiz ile ilgili dosya hazırlanması. K.YILMAZ
19.07.08  SOSYAL-İŞ Başkanını anma etkinliği. B.YORGUN, Ş,DOĞAN
24.07.08  Sansürün kaldırılmayışının yıl dönümü için yüksel caddesinde 

aydınların çağrısıyla basın açıklaması. MYK
24.07.08  KESK MYK sı ile beraber Van da polis tarafından darp a 

uğrayan çocuğun Dışkapı hastanesinde ziyaret edilmesi 
25.07.08  Bolu’ya gidilerek KKKA nedeniyle ölen Hemşire Arzu Öğren 

için basın açıklaması. Köroğlu devlet hastanesinin ziyaret 
edilmesi Bedriye Yorgun, Kemal Yılmaz

26.07.08  KESK danışma meclisi toplantısı
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28.07.08  Yapı yol Sen ziyareti
29.07.08  Güngören Katliamıyla ilgili Şubeler platformu eylemi.
29.07.08  Tüm Bel Sen ziyareti
30.07.08  Ankara Numune Hastanesinde KKKA hastası ziyaret edildi. 

Basına açıklaması
30.07.08  Barış Meclisinin Yüksel caddesinde Güngören de ki 

bombalamayla ilgili eylemi.
31.07.08  Kuruluş yıldönümü nedeniyle Mülkiyeliler Birliğinde kahvaltılı 

basın toplantısı 
31.07.08  KESK kadın MYK üyeleri toplantısı.
02.08.08  Bebek ölümleri ile ilgili basın açıklaması.
04.08.08  Sağlıkta yıkımla ilgili basın toplantısı.
05.08.08  Bakanlık önünde basın toplantısı KESK Bşk. Sami Evren, 

Kemal Yılmaz
07.08.08  Sendikada basın toplantısı-çeşitli televizyonlarda programlar.
09.08.08  KESK genel sekreterler toplantısı.
10.08.08  Urfa da Sevil Erol un cenazesi. Bedriye Yorgun, Ümit Doğan, 

Şükran Doğan
11.08.08  KESK kahvaltılı basın toplantısı.
12.08.08  Bebek ölümleri ile ilgili basın toplantısı
13.08.08  KESK Genel sekreterler toplantısı
13.08.08  Hayat TV de Toplu Görüşme Süreciyle ilgili program Bedriye 

Yorgun
14.08.08  Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması-KESK Gen. Bşk. 

Sami Evren katıldı
14.08.08  Toplu Görüşmelerle ilgili YKM önünde oturma ve yatma 

eylemi
15.08.08  YKM önünden başbakanlığa yürüyüş
22.08.08  AKP il binasına protesto yürüyüşü
26.08.08  Toplu Görüşme süreci ile ilgili olarak Anafartalar Caddesi 

SHÇEK Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması-KESK 
Gen. Bşk. Sami Evren

27.08.08  Zekai Tahir önünde TV programı.  Kemal Yılmaz, Sıdık Akın, 
Köksal Aydın

27.08.08  KESK kadın emekçiler yürüyüşüne katılım 
28.08.08  Emekli sandığı önünde KESK basın açıklaması.
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29.08.08  Milli Müdafaadan Başbakanlığa yürüyüş ve Siyah çelenk 
bırakma 

30.08.08  Ankara Şube ile Dikmen vadi halkıyla dayanışma ziyareti 
31.08.08  Türkiye Barış Meclisi Kadıköy Mitingi. Bedriye Yorgun
31.08.08  Diyarbakır barış mitingi.
01.09.08  Yüksel Caddesinden Sakarya caddesine barış yürüyüşü ve 

Barış Şenliğine 
05.09.08  M.Özsöğüt ile ilgili Adliye Önünde basın açıklaması ve 

duruşması. KESK MYK 
06.09.08  Devrimci Öğretmen Ali Başpınar’ın Cenazesi.                      
06.09.08  TTB ile Şef ve Şef yardımcısı atamaları ile ilgili görüşme. 
07.09.08  Şef ve Şef Yardımcı atamaları kararının iptal edilmesi ile ilgili 

TTB ile basın toplantısı 
08.09.08  BES in adalet bakanlığı önündeki” Eşit İşe Eşit Ücret” konulu 

basın açıklaması 
08.09.10  Eylül Van ve Hakkari gezileri,  KESK heyetiyle beraber Kemal 

Yılmaz
14.09.08  Parti kapatılmalarına karşı Anayasa Mahkemesi önündeki 

kadın eylemi.
15.09.08  “Niçin Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı” semineri, Düzce. 

Bedriye Yorgun
17.21.09  2008 Avrupa Sosyal Formu-Malmö- Köksal Aydın
19.09.08  Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu toplantısı. Kemal 

Yılmaz
24.09.08  Nükleer Karşıtı Platform 
25.26.09. 08 İzmir Tepecik hastanesindeki bebek ölümleri Bedriye 

Yorgun
01.10.08  SSGSS ile ilgili Ankara Şube eylemi. Bedriye Yorgun
02.05.08  Hasankeyf Kültür-Sanat Festivali. Sıdık Akın
07.10.08  Barış Meclisi Yüksel Caddesinde basın açıklaması.
18.10.08  İst. Anadolu Şube. Sevil Erol anma etkinliği. Bedriye Yorgun
21.10.08  Barışa çağrı basın açıklaması. Diyarbakır. Bedriye Yorgun 
23.10.08  KESK danışma meclisi toplantı 
26.10.08 TAYAD’ın tecride karşı basın açıklaması Bedriye Yorgun, 

Meryem Özsöğüt
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2. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

6. Dönem 2. Merkez Temsilciler Kurulumuz 7-8-9 Kasım 2008 tarihlerinde 
Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 82 Temsilcinin katılımıyla 
toplandı. Amasya ve Zonguldak mazeretli, Artvin, Ardahan, Bartın, Çanakkale, 
Erzincan, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Rize, Samsun, Şırnak, 
Tekirdağ ve Uşak illeri mazeretsiz olarak katılmamışlardır. 54 şube ve 
temsilcilikten 82 temsilci katılmıştır. MYK üyeleri hariç 47 Temsilci konuşma 
yapmıştır. 

MTK’nın 1. günü Atölye çalışması yapılmış ve aynı gün sendikamıza yönelik 
işten atma, sürgün, baskı ve cezalarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı önünde 
protesto eylemi gerçekleştirilmiştir. 2.gün, saygı duruşu, divan oluşumu 
ve Genel Başkan’ın açılış konuşması ile başlamış, MYK üyemiz Meryem 
Özsöğüt’ün 5 Eylül 2008 tarihindeki tahliyesinden sonraki ilk MTK olması 
sebebiyle konuşma yapmasıyla devam etmiştir.

 
1. GEÇMİŞ SÜREÇ VE SİYASAL DURUM 
 Dünya genelinde ve ülkemizde çok hızlı ve kritik gelişmelerin yaşandığı bir 
dönemden geçiyoruz. Tüm dünyada etkisi hissedilen ekonomik küresel krizi, 
kapitalizmin dönemsel krizi olarak görüp uygulanan neo-liberal programlar 
ya da finans sektörünün yarattığı problemler bazında ele almak eksik kalır. 
İktisatçıların, sosyal bilimcilerin bir adım sonrası kapitalist sistemin sonudur 
tespitleri bu krizi bizatihi kapitalist sistemin krizi olarak görmek gerektiğini 
ortaya koymaktadır. Nitekim bugün bütün dünyada emekçiler, sosyalistler, 
anti-kapitalistler meseleyi bu eksende tartışmakta ve buna uygun mücadele 
stratejileri oluşturma gayreti göstermektedirler.

Kapitalist sistemin metropolü konumundaki ABD’nin; sermayenin küresel 
hareketliliğinin önünü açma bağlamında geliştirdiği işgaller ve savaşlar 
evrensel ölçekte yaşam kaynaklarını tüketerek dünyayı kaotik bir sürece 
mahkûm etmiştir. Kapitalist sistem aç gözlülüğünü tatmin ederken kendi 
varlık kaynaklarını da tüketmiştir. Bütün müdahalelere rağmen krizin önüne 
geçilememesinin temel nedeni  krizin derinliği ve kapsamıyla ilgilidir. Etkisi her 
yerelde farklı hissediliyor olsa da mevcut sorun bütün dünyayı etkilemektedir. 
Küresel kriz her zaman olduğu gibi savaş ve şiddeti kışkırtacak, siyasal 
belirsizlik ve istikrarsızlıkları da tetikleyecektir. 

Kriz, Türkiye gibi ekonomisi kısa vadeli sermaye girişlerine bağımlı ülkelerde 
daha yoğun hissedilecek. 1980 den bu yana küresel ekonomiye entegre 
olmaya çalışan Türkiye’nin, küresel krizin etkilerinin yanı sıra arzulanan 
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demokratik dönüşümleri yaşayamamış olmaktan kaynaklı kendi içinde 
yaşadığı siyasal krizin yarattığı ekonomik çöküntüye daha fazla maruz kalma 
olasılığı vardır. Mevcut siyasal ve sosyal problemlerle birlikte küresel kriz 
ülkemizde çok daha etkili olacak, bölgeler arası ekonomik uçurum giderek 
derinleşecektir. 

Kriz dönemlerinde milliyetçiliğin ve ayrılıkların kışkırtılarak gerçek gündemin 
saptırılması sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Kriz dönemleri; işten 
çıkartmaların,  güvencesiz çalıştırmanın ve sosyal hak kayıplarının en çok 
yaşandığı dönemlerdir. Yine kriz dönemleri işgücünün önemli ölçüde kayıt 
dışına itilmesi ile sonuçlanmaktadır. Böylesi bir ortamda iş kolumuzda var 
olan yıkım ve parçalanmanın önümüzdeki dönem daha da derinleşmesi söz 
konusudur.  Dolayısıyla kayıt dışı, taşeron ve güvencesiz çalıştırmanın bir 
norm haline getirilmek istendiği bu dönemde, bu alanlara dönük çalışmalar 
önem kazanmaktadır. 

Kriz dönemlerinin en önemli göstergelerinden biri de derinleşen yoksulluktur. 
Yoksulluk, AKP tarafından önemli bir toplumsal güdümleme aracı olarak 
kullanılmaktadır. Sosyal devlet uygulamalarından vazgeçilmesi ile yoksullar 
dilencilik kültürü üzerinden ehlileştirilmek istenmekte, yoksullar ile işsizler 
cemaat ve yardım derneklerinin insafına terk edilerek toplumsal muhalefetin 
etkinliği azaltılmaktadır.

2. KRİZ, DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE EMEKÇİLER
Sermayenin örgütlülüğü karşısında emek ve demokrasi güçlerinin 
dağınıklığının süratle giderilmesi, küresel kapitalizmin krizinin görünen 
ve görünmeyen sonuçlarıyla birlikte kavranması ile verilecek mücadele 
emekçilerin lehine sonuçlanabilir. Toplumsal dinamikler programlarını 
kapitalist sistemin tuzak zeminlerine dikkat ederek hazırlamalıdır. Sosyal 
diyalog ve dayanışma yaklaşımı yerine tarihsel süreç boyunca emekçilerin, 
ezilenlerin ve mağdurların şiarı olan temel bir ihtiyaç olarak önemini hala 
koruyan EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE KARDEŞLİK prensibinin yanı sıra 
sermayenin ve devletin elinin bulaşmadığı bir kamusal yaklaşımın hayata 
geçirilme ütopyası canlı tutulmalıdır.

İşsizliği ve yoksulluğu derinleştiren neo-liberal politikaları uygulayan bugünkü 
siyasi iktidar ve yarın aynı politikaları uygulayacak partiler karşısında 
özgürlük, eşitlik, demokrasi ve barış hedefli emekçilerden, kadınlardan, 
gençlerden, yoksullardan ve tüm ezilenlerden yana birlikte yaşam ve birlikte 
çözüm anlayışı ile alternatif bir cephenin inşa edilmesi zorunlu hale gelmiştir. 
Böylesi bir cephe küreselleşmenin mağdurlarının, sistemin devamını 
sağlayan kanallara yönlendirilmesini engelleyecek, milliyetçiliğe, tarikat ve 
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cemaatlerle birlikte sisteme yönelik en önemli barikat olacaktır.  
Devletin yapılanmasını daha demokratik hale getirmek için darbe anayasasının 
değiştirilmesi, anayasanın temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan 
bir içerikte yeniden düzenlenmesi çabasını yoğunlaştırmalıdır. Demokratik 
hukuk yaratma anlamında yoğun farklılıkları bünyesinde barındıran toplumsal 
yapımızın arzulanan demokratik dönüşümü gerçekleştirebilmesinin en 
önemli koşulu olan demokratik alternatif anayasa çalışmasının, bu arayış 
içinde olan bütün kesimlerle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Daha önce 
başta KESK, DİSK, TMOB, TTB olmak üzere kimi emek ve meslek örgütleri 
bir bilim heyetiyle birlikte alternatif anayasa çalışması sürdürmüş, önemli 
yol kat etmiştir. KESK’in gerekçeli şerh koyduğu ana dilde eğitim gibi 
düzenlenmelerin yapılarak çalışmaların güncellenmesi ve sonuçlandırılması, 
demokratik bir anayasanın gerçekleşmesi için mücadelesi bu dönem daha 
da önem kazanmaktadır..

AKP’nin sözde demokrasi ve özgürlük anlayışı, Başbakan’ın “TEK”lemeleriyle 
Kürt sorununun çözümüne yaklaşımında da kendini göstermiştir. 2005 yılında 
Diyarbakır’a giderek bu sorun benim sorunumdur diyen Başbakan, bugün de 
“Ya sev ya terk et” gibi bir söylemle milliyetçi, şoven partilerin gerisine düşen 
bir duruma gelerek, terk edilecek alanların olmadığını göremeyecek kadar 
körleşmiştir. Başbakan Genelkurmay işbirliğinde hücrelerine kadar sirayet 
eden imam bakışı ile Kürt illerine yandaş imamlar atayarak başkalarını da 
körleştirebileceğini hayal etmektedir. 

Farklılıkların inkârı, şiddet yöntemleri ya da göstermelik ekonomik önlemlerle 
sorunu çözme yaklaşımı sürerken, Kürt Halkının tarihsel değerlerini 
sahiplenme ısrarının yanı sıra eşit özgür demokratik ve barışçıl bir gelecek 
mücadelesini daha da etkili bir düzeye taşıması sorunu ülke içi bir sorun 
olmaktan çıkarmış, gerek bölge devletleri gerekse ABD ve AB kendince 
çözüm arayışına girmiştir. Oysaki ülkemiz dinamikleri kendi sorununu 
kendisi çözmelidir. Yurttaşlar arası eşit davranış demokratik bir devletin en 
önemli özelliğidir. Bu temelde bütün yurttaşlar ayrımsız bir biçimde kendi 
dillerini konuşabilmeli, kendi kültürlerini yaşayabilmeli, kendini özgürce ifade 
edebilmelidir.  

AKP’nin sözde demokrasi ve özgürlük anlayışından, sendikalarımız da 
dönemsel olarak nasibini aldı. Yıllardır üye ve temsilcilerimize yönelik 
sürdürülen sürgün ve baskılar, AKP iktidarı ile birlikte daha pervasız bir hal 
almıştır. Genel Başkanımız sürgündeyken almış olduğu istirahat raporları 
nedeniyle görevden men edildi. Hukuk ve Kadın Sekreterimiz men istemiyle 
Yüksek Disiplin Kuruluna verildi. Aynı zamanda DİVES Genel Başkanı 
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görevden men edildi. Emekli-Sen, Genç-Sen ve Çiftçi-Sen’in örgütlenmesinin 
önüne engeller çıkartılmaktadır. AKP’nin demokratik perspektiften uzaklığı 
ve çifte standardı parti kapatmalarda da görülmektedir. Hükümet kendi partisi 
hakkında kapatılma davası açıldığında gösterdiği tepkinin hiçbirini başka 
siyasi partilerin kapatılması konusunda göstermemektedir. Türkiye artık parti 
kapatma ayıbından kurtulmalıdır. 

Emek, demokrasi ve barıştan yana yayın yapan, artık adını takip edemediğimiz 
Gündem, Alternatif, Gelecek vb. yayın organlarının kapatılması, karakollarda 
ve cezaevlerinde işkenceye bağlı ölümlerin gerçekleştiği, güvenlik 
güçlerinin gösteri yapan çocuklar da dahil herkesin üzerine ateş açtığı, 
dur ihtarlarına uymayanların kurşunlanarak öldürüldüğü, para cezalarının 
verildiği, yeşil kartların iptaline yönelik tehditlerin gerçekleştiği, Üzmez’in 
üzdüklerini görmezden gelen adli tıp raporuyla tahliye ederek cinsel istismarı 
meşrulaştıran ve adeta ilan edilmemiş bir OHAL sürecini yaşamaktayız. 

3. YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ:
Yerel yönetimler, toplumun yönetime katılımı ve demokrasi kültürünün 
yaşanması anlamında önemli bir alandır. Demokratik ve özgürlükçü yerel 
yönetim anlayışı bütün emek ve demokrasi güçlerinin ortak paydasıdır. 

“Ya Sev Ya Terk Et” söylemini kullanarak milliyetçiliği tehlikeli bir noktaya 
taşıyan neo-liberal AKP nin çok sayıda belediyeyi ele geçirmesi ülke 
demokrasisi açısından ciddi bir tehlikedir. Gerek emek ve demokrasi 
mücadelesinin olmazsa olmaz bir bileşeni olarak ve gerekse AKP’nin 
popülist politikalarla toplumsal bilinçte yarattığı manipülasyonları aşmak 
için önümüzdeki seçim sürecini etkili bir şekilde değerlendirmek gerekir. Bu 
amaçla sendikamız ve konfederasyonumuz KESK, emek ve demokrasiden 
yana güçlerin taleplerini yerel ve merkezi düzeyde ortaklaştırarak süreçte 
aktif rol almalıdır. 

Seçim süreçlerinde toplum daha çok siyasallaştığından alanımızda 
yaşananların emekçilere ve halka faturasının anlatılması için uygun bir 
zemin oluşacaktır. Hükümetin AK olmadığı, fenerinin denizin derinliklerine 
gömüldüğü, yolsuzlukların su yüzüne çıktığı bir dönemde mücadelemizi 
güçlendirecek koşullar fazlasıyla vardır. Bu süreci değerlendirerek koordineli 
olmak, ortak ruhla ortak atışları ortak hedeflere yönelmek zorunluluktur. 

4. İŞ KOLUMUZ: 
a) Sağlıkta Dönüşüm adı altında SSK hastanelerine “tek çatı” bahanesiyle el 
konularak çalışanları ve mülkleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Aile 
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Hekimliği uygulamasına geçildi ve yaygınlaştırıldı. Güvencesiz çalıştırılma 
yavaş yavaş temel çalışma biçimi haline getirilmektedir. Piyasacılık öyle 
bir hal aldı ki kuruluşlarımızdaki ücretsiz yemek hakkımız bir genelge ile 
gasp edildi. Piyasacı anlayışın finansmanını sağlayan GSS ile sağlıkta 
dönüşümün birinci perdesi tamamlandı. SSGSS yasası sonrası başlayan 
dönüşümün ikinci perdesi ise kamu hastanelerinin de özel hastaneler gibi 
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) hizmet satan, sattığı sağlık hizmeti 
karşılığı elde edeceği gelir ile kendini döndüren şirket haline getirilmesi 
çalışması ile yani “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkındaki 
Kanun Tasarısı” ile başlıyor. Her ne kadar “pilot” dense de tasarı ilk elde 
400 hastaneyi hedeflemektedir. 400 hastane 40 ticari birliğe bağlanmakta, 
sağlıkta “tek çatı” yalanı kırk parçaya dönüşmektedir. Bu tasarı yasalaşırsa; 
halk ticaret odasının yönetimine ne kadar katılabiliyorsa hastane yönetimine 
de o kadar katılabilecektir. Yerel katılımı sağlayacak, yerinden yönetim ilkesini 
hayata geçirecek diye “pazarlanan” bu tasarı, hizmeti alanlar ve hizmeti 
sunanları dışlamakta sadece tıbbi malzeme ticareti yapanlara, taşeronlara, 
tıp tüccarlarına ve onların şirketlerine söz hakkı tanımaktadır. Böylece 
Aile Hekimliği Pilot Yasına dayanarak birinci basamak sağlık hizmetleri 
piyasalaştırırken, bu pilot yasa ile hastanelerimiz de piyasaya terk edilecek,  
ticari işletmeye dönüştürülecek, kamusal sağlık hizmeti sunumu tümüyle yok 
edilecektir. Yine tamgün yasasına ilişkin çalışmalara da hız verilecektir. 

b) SHÇEK:
SHÇEK bünyesindeki kurumların yetersizliği, var olan kurumların çeşitli 
bahanelerle kapatılması, Maliye Bakanlığı tarafından iş güvenceli yeni kadro 
açmaması bir yana mevcut kadrolara bile atama yapmaması, iş güvencesiz, 
sözleşmeli, taşeron ve kalifiye olmayan eleman çalıştırılması esas çalışma 
biçimi haline getirilmek istenmektedir. Bunun yanı sıra çalışma koşullarının 
iyileştirilmemesi, siyasi kadrolaşma, yeterli ödeneğin aktarılmaması gibi 
sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar sansasyonel haberlerle çarpıtılarak 
gündeme getirilmekte, kurumun altı oyularak neo-liberal ve cemaatçi 
düzenlemelere zemin hazırlanmaktadır. Sağlık alanında olduğu gibi 
bu alandaki değişim ve yıkımın toplumsal ölçekte etkisinin olacağını 
söyleyebiliriz.

Sosyal Hizmet Sempozyumunun 20-21 Aralıkta gerçekleşmesi ve sonuçları 
üzerinden alana ilişkin bütünlüklü programın oluşturulması,

c) Üniversiteler
Üniversite Hastanelerinde; güvencesiz çalışma, yemek sorunu, adaletsiz 
döner sermaye dağıtımı, çalışma sürelerinin uzatılması, bazı illerde son 
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rektör atamaları ile kadrolaşmaya gidilmesi v.b sorunlar yaşanmaktadır.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ:
Böylesi bir dönemde toplanan MTK’mızın, 1. gün Mücadele programının 
çıkarılmasına yönelik yaptığı atölye çalışmaları ve 2 gün süren MTK 
tartışmaları ışığında MYK; Kamu Hastane Birlikleri, Ek ödeme, döner 
sermaye vb. ücretlerin emekliliğe yansıması, aile hekimliği, güvencesiz 
çalıştırma, işyerlerimizdeki anti-demokratik uygulamalar ve piyasalaştırmanın 
sonuçlarına karşı mücadele programı hazırlayarak örgüte gönderecektir. 
MTK’mız yürüttüğü tartışmalar ışığında Mücadele programı;
1-İş güvenceli istihdam mücadelesi
2-Temel ücret mücadelesi
3-Kamu Hastane Birlikleri yasasına karşı mücadele
4-Aile Hekimliği uygulamaları
5-Yemeklerin ücretli hale gelmesine karşı mücadele
6-Sosyal Hizmet alnına ilişkin yapılacaklar
7- Kriz ve zamlara karşı yapılacaklar
Başlıklarını içerecektir.

SEKRETERLİK ÇALIŞMALARI:
a) Mali: 
2009 Yılı demirbaş alımı ile ilgili MTK’mız; şube yönetimi kurulu kararı ile 500 
YTL’ ye kadar, Şube Temsilcilik kurulu kararı ile 1000 YTL ye kadar demirbaş 
alımı yapılması bunun üzerindeki alımlarda MYK’ dan onay alınması karar 
altına alınmıştır. 

b)Eğitim: 
2009 yılı içerisinde yönetici, temsilci ve aktivistlere yönelik yapılacak 
yatılı eğitimlerin merkezi olarak planlanması, bu tarz eğitimler için şube/
temsilciliklerin çalışma yürütmemesi karar altına alınmıştır. Şube/
temsilciliklerin kendine özgü yapacağı ihtiyaç eğitimi çalışmaları için eğitim 
fonu yönetmeliği doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine tekrar vurgu 
yapılmıştır.

c) Örgütlenme: 

Talep eden iller başta olmak üzere MYK tarafından örgütlenme amaçlı il 
gezilerinin planlanması,

Bilgisayar üye kayıt sisteminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması,

İş kolumuzdaki kadın çalışan yoğunluğu da dikkate alınarak kadınların 
yaşadığı sorunlara ve örgütlenmeye ilişkin çalışma yürütülmesi,
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Vekil ebe/hemşirelerin üyeliğinin kabul edilmesi yaşanacak sorunlara ilişkin 
mücadele yürütülmesi kararı alınmıştır.

d) Basın-Yayın: 

Yürütülecek çalışmaların materyal ile desteklenmesi, zamanında ve düzenli 
gönderilmesi,

Web sitesinin güçlenmesine ilişkin çalışma yürütülmesi.

e) Hukuk, TİS ve Kadın: 

Güçlü olduğumuz Üniversite hastanelerinde TİS imzalamak için mücadele 
edilmesi. Bu kapsamda koşulu olan yerler pilot seçilerek mücadelenin 
buralarda yoğunlaştırılması,

Hukuki kazanımların örgütlenmede kullanılabilmesi için zamanında şube/
temsilciliklere ulaştırılması, 

Genel Merkez ve bölge hukuk bürolarının etkin hale getirilmesi ve 
güçlendirilmesi için MYK tarafından çalışma yürütülmesi.

Diğer konu başlıkları:
•	 Ebe, hemşire ve sağlık memurları için ön lisans ve lisans hakkı 

sağlanması için genel merkezden doğru çalışma planlanması,
•	 Yemeklerin paralı hale getirilmesine karşı hukuksal mücadelenin 

takibi ve gelişmeler göz önüne alınarak merkezi çalışmanın 
planlanması, yemek kalitesinin yükseltilmesi için yerellerden doğru 
çalışma yürütülmesi,

•	 Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışanların Sağlık 
Sınıfına alınması için çalışma yürütülmesine,

•	 Üzerinde çalışmalar süren “ Hemşirelik Yönetmeliği “ taslağına 
yönelik merkezi çalışma yürütülmesi, 

•	 Merkezi Kadın Komisyonu yanı sıra şubelerde Kadın Komisyonları 
oluşturularak çalışan kadınların sorunlarından doğru çalışma 
yürütülmesine,

•	 Döner sermaye ve ek ödemelerin temel ücrete ve emekliliğe 
yansıtılması için ortak bir çalışma yürütülmesinin KESK’e önerilmesi,

•	 Güvencesiz çalıştırılanların sorunlarından ve kadroya alınmaları için 
ortak bir mücadele programı oluşturulmasının KESK’e önerilmesi,

•	 KESK’in Toplu Görüşme sürecinde kadrosal eylemlerden ve 
Ağustos ayına sıkışan eylemliliklerde vazgeçerek kitlesel eylemleri 
örgütlemesi kararları alınmıştır.
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3. MTK (27.11.2008- 15.02.2009)

MYK ÇALIŞMALARI
Dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran kapitalist kriz ortamından geçiyoruz. 
Her gün binlerce emekçi işini kaybediyor. Yoksulluk derinleşiyor. Kapitalist 
sistemin temel çelişkileri, sermayenin aşırı kar ve sömürü hırsı, eşitsizlikler 
üzerine kurulu yapısal özelliği, toplumsal gereksinimlere dayanmayan üretim 
yapısı insanlığı yine bir felaketin eşiğine sürükledi. Krizle birlikte en temel 
insani gereksinimleri dahi ticarileştiren, metalaştıran, kamu hizmetlerini 
özelleştiren yeni liberal politikalar iflas ederken, dünyada ve ülkemizde 
emekçiler “tarihin sonu” tezlerini boşa çıkararak alanları, grev çadırlarını 
dolduruyor.

İsrail’in Gazze işgali ve yürüttüğü kıyım politikası emperyalizmin gerçek 
yüzünü bir kez daha açığa çıkarırken egemenlerin yerel seçim gündemi 
nedeniyle sergiledikleri politik tutumları her zamanki gibi samimiyetten uzak 
kalmıştır. Artık emek mücadelesinin sistem içi taleplerden çıkarak sistemin 
bütününe karşı mücadeleyi esas alması gereken bir döneme girilmiştir. Krizle 
birlikte sağlık ve sosyal hizmet ortamı ve bu alanda yürüttüğümüz mücadele 
de farklı bir evreye girmiş durumda.  

Merkez Yönetim Kurulumuz 2.MTK’nın belirlediği çalışmalar ile beraber 
aşağıdaki ana başlıklarda dönemsel bir çalışma yürütmüştür.

1. Sosyal Hizmet Sempozyumu
2. Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasa Tasarısı-Güvencesiz çalıştırma
3. Maliye Bakanlığının paralı yemek genelgesi
4. Temel Ücret ve Performans
5. Kadın Çalışmalarımız
6. Eğitim ve Örgütlenme çalışmalarımız

“Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetler, Sorunlar ve Çözüm 
Önerilerimiz” ana başlığı altındaki sempozyum 20–21 Aralık tarihleri 
arasında Ankara’da yapılmıştır.

Sosyal Hizmetlerin ve bu iş kolunda çalışanların sorunlarının ayrıntılı bir 
şekilde ele alındığı sempozyum TTB, TDHB, Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği, THD, Eğitim Sen, BES ve Tüm Bel-Sen’den yöneticiler düzeyinde 
ve Hacettepe ve Ankara Üniversitesinden bilim insanları ile ekonomist 
Mustafa Sönmez’den oluşan danışma kurulunun rehberliğinde planlanmış, 
sendikamız MYK üyesi Köksal Aydın’ın Koordinatörlüğünde Hacettepe 
Üniversitesinden Doç. Dr. Nilgün Küçükkaraca, Sosyal Hizmet Uzmanları 
Fikri Akbin, Hakan Güleşe, Emine Koç, Hürriyet Uğuroğlu ve Ramazan 
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Yüksel’den oluşan Düzenleme Kurulunun uzun çalışmaları sonucu 20–21 
aralık 2008 tarihlerinde yapılmıştır.

Sosyal Hizmet Uzmanları ve Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin yoğun 
katılımları ile başlayan sempozyuma KESK Genel Başkanı Sami Evren 
bir konuşma ile katılmış, Ekonomist Mustafa Sönmez Küreselleşmenin 
Ekonomik Sonuçları üzerine, Doç. Dr. Nilgün Küçükkaraca da Küreselleşen 
Dünyada Sosyal Hizmet konulu birer konferans vermişlerdir.

Oturum başkanlığını Prof.Dr. Sevil Atauz un yaptığı ve H.Ü.İ.İ.B.F. kamu 
Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünden Dr. Levent Korkut, A.Ü. Eğitim 
Bilimleri Bölümünden Dr. Fevziye Sayılan, Ege Üniversitesi Halk sağlığı 
Ana Bilim dalından Prof. Dr. Feride Aksu ve sosyal hizmet uzmanı Hürriyet 
Uğuroğlu’nun katıldığı panelden sonra sunumların yer aldığı sempozyum 
serbest kürsü konuşmaları ile son bulmuştur.

Sonuçları üzerinden hazırlanan materyaller (özel sayı, cd) örgütümüzle 
paylaşılmıştır. Kitaplaştırma çalışmaları sürmektedir.

Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasası tasarısının meclis alt komisyonuna 
gelmesi ile beraber 14 Kasım 2008 tarihinde yapılan bir basın açıklaması 
ile ilk tepki verilmiş, şube ve temsilciliklerimizin bu yasa tasarısına karşı 
eylemliliğe hazırlanmaları konusunda dikkatleri çekilmiş ve alanımızda 
birlikte hareket edebileceğimiz örgütlerle beraber bir çalışma çabası içine 
girilmiştir. Bu kapsamda TTB ve Dev Sağlık İş ile 19 Kasım’da İstanbul’da 
yapılan basın toplantısı ile 29 Kasım’da Ankara’da yapılacak miting öncesi 
birlikte davranılacağı ve İstanbul’dan Ankara’ya  “güvencesiz çalıştırma” ve 
“Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasa Tasarısına Hayır” ana başlıkları ile bir 
yürüyüş yapılacağı kamuoyuyla paylaşılmıştır.

26 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’dan başlatılan yürüyüş kolu Kocaeli, Bursa, 
Eskişehir illerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek 28 Kasım’da Ankara’ya 
ulaşmış ve burada Kızılay Genel Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı önünde 
yapılan basın açıklamaları ve ardından 29 Kasım mitingine ortak pankart 
altında katılınması ile konuya kamuoyunun dikkati çekilmiştir. Bu konu ile 
ilgili olarak şube/temsilciliklerimiz bölge milletvekilleri ile komisyon üyelerine 
de ve fax eylemi gerçekleştirmişlerdir.

TTB ve Dev sağlık İşle bu alanda iş birliğimiz devam etmektedir.
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Yataklı Tedavi Kurumları ile SHÇEK işyerlerinde paralı yemek 
uygulamalarına neden olan Maliye Bakanlığı’nın 11.03.2008 tarihli 
genelgesine karşı şube/temsilciliklerimiz çok yoğun bir eylemliliğe girişmiştir. 
Ancak genelgenin tüm iş yerlerinde uygulamaya konulmaması bazı iş yeri 
yöneticilerinin genelgeye uymaması eylemliliklerin ülke genelinde eş zamanlı 
olmasını zorlaştırmıştır. 2009 mali yılının başlamasıyla beraber uygulamanın 
yaygınlaşmaya başlaması ile eylemlilikler merkezileştirilmiş, TTB ve Dev 
Sağlık İş ile beraber 20–21 Ocak tarihlerinde yemek boykotları ve basın 
açıklamaları, 22 Ocak 2009 tarihinde muhatap devlet kurumlarına yürüyüş 
ve basın açıklamaları yapılmıştır. Eylemlerimiz sonucu 09.02.2009 tarihinde 
Maliye Bakanlığı genelgeyi geri almak üzere ilk adımı atmıştır.

Uzunca bir süredir örgütümüzde gündem olan ek ödemelerin temel ücrete 
yansıtılması konusunda merkezi bir çalışmayı önüne koyan MYK, TTB ve 
Dev Sağlık İş ile birlikte bir program yaparak; sağlık hizmetlerini ticarileştiren, 
güvencesiz çalışmayı temel alan Aile Hekimliği uygulaması ve Kamu hastane 
Birlikleri Pilot Yasa Tasarısının geri çekilmesi, Güvenli çalışma ortamı için İş 
Yeri Sağlık Birimlerinin oluşturulması taleplerini de içeren imza kampanyası 
düzenlenmiştir.  13 Şubat 2009 tarihinde TTB önünden Başbakanlığa kadar 
yapılan bir yürüyüşle imzalar teslim edilmiştir. Bu kampanyaya ve eyleme 
şube/temsilciliklerimizin beklenen ilgiyi göstermedikleri dikkat çekmiştir.

Bu dönem hemen her alanda Sağlık Bakanlığının hukuk dışı uygulamalarına 
karşı yoğun bir mücadele ile geçmiş, klinik şef ve şef yardımcısı atamalarına 
ilişkin bir kazanım elde edilmiş ancak hukuksal süreç devam etmektedir.
Bu dönemde Genel Merkezimizin planlaması ile lisans ve ön lisans talepleri 
ile ilgili olarak toplanılan imzalar basın açıklamaları yapılarak YÖK’e 
gönderilmiştir.
Çalışanlarımızla yaptığımız toplu sözleşme gereği. Çalışan maaşları merkezi 
olarak ödenmeye başlanmıştır.

MYK nın katıldığı bazı eylem ve etkinlikler 
26.11.2008  KESK heyeti ile birlikte Diyarbakır’da yaşanan gelişmeleri 

izleme amacıyla yapılan ziyarete Genel Sekreterimiz katıldı.

02.12.2008  Halkevlerinin “aklamıyoruz, haklıyoruz” mitingine Genel 
Başkanımız ve MYK üyelerimiz katılım sağlamıştır.

03.12.2008  TRT 1 de yayınlanan Tayfun Talipoğlu “Nasılsınız” programına 
Genel Başkanımız katılım sağladı.

05.12.2008  İngiltere Düşesi tarafından basına verilen görüntüler üzerine 
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Saray Rehabilitasyon Merkezinde yaşanan olayları araştırma 
ve üyelerle görüşme amaçlı Ankara Şube yöneticilerimizle 
birlikte toplantı alındı. Çıkışta basına demeç verildi. MYK’dan 
örgütlenme sekreterimiz katıldı. 

07.12.2008  KESK tarafından oluşturulan heyetle birlikte Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu ziyaret edilerek 
sendikalarımıza uygulanan baskılar ve sorunlara ilişkin 
görüşme yapıldı. Genel Başkan katılım sağladı.

09.12.2008  Ankara’da yürüyüş ve mitingle sonlanan “Büyük Alevi 
Yürüyüşüne” sendikamız adına eğitim sekreterimiz katıldı. 

14.12.2008  TÜM-BEL SEN Sendikamızın AHİM de kazandığı toplu 
sözleşme yapılabilirliğine ilişkin dava üzerine KESK’le birlikte 
yaptığı açıklamaya destek amaçlı MYK üyelerimiz katılım 
sağladı.

15.12.2008  TTB’ de sağlık örgütleri ile düzenlenen toplantı ile Füsun 
Sayek raporu görüşüldü. Bedriye Yorgun Kemal Yılmaz, 
Köksal Aydın, Şükran Doğan katıldı.

18.12.2008  Kırklareli yönetim Kurulu üyemizin davasına Genel Başkan 
ve avukatımız katılım sağlamıştır.

19.12.2008  İstanbul’da SES, TTB, Dev. Sağlık-İş ile birlikte Kamu Hastane 
Birlikleri Yasa tasarısına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. 
Genel başkan ve Genel Eğitim Sekreteri katıldı.

19.12.2008  29 Kasım Mitingine ilişkin KESK’ teki toplantıya Genel ve Mali 
Sekreterler katıldı.

22.12.2008  Ankara Kadın Platformunun İHD’ de yaptığı deklarasyona, 
Emekçi Kadınlar Derneğinin basın açıklamasına ve TMMOB 
eylemine Genel Başkanımız katılım sağlamıştır.

21.12.2008  Dokuz Eylül üniversite hastanesi işyeri temsilciliğinin açılışına 
Ümit Doğan katıldı.

24.12.2008  TAYAD’ın yaptığı basın açıklamasına destek amaçlı Genel 
Başkan, Mali, Hukuk ve Basın yayın sekreterlerimiz MYK 
adına katılmışlardır.

25.12.2008  “Kadına şiddete hayır günü” ile ilgili yapılan etkinliklere kadın 
MYK üyeleri ve genel merkez kadın çalışanları katılmıştır.

25.12.2008  KESK ve DİSK’in taksim Hill otelde yaptığı basın açıklamasına 
Ümit Doğan katıldı
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26–27–28.11 2008: İstanbul kol yürüyüşü başladı. 

28.12.2008  Yürüyüş sona erdi. TTB Eğitim Arş. Hast. İlişkin Eğitim 
Hastaneleri Kurultayı Bedriye Yorgun ve Öztürk Türkdoğan 
katıldı.  

28.12.2008  TTB, Dev Sağlık İş ve sendikamız ile Ankara Ünv. Siyasal 
Bilgileri yemekhane işgali Bedriye Yorgun tarafından ziyaret 
edildi. 

29.12.2008  Ankara Mitingine sendikamızdan 2.500 kişi katıldı

30.12.2008  Barış Meclisi Ankara toplantısı. Bedriye Yorgun, Şükran 
Doğan ve Ümit Doğan katıldı. 

3–4 Aralık 2008 Kemal Yılmaz, Sıdık Akın ve Köksal Aydın tarafından 
Kayseri şube ziyareti yapıldı

04.12.2008  KESK danışma meclisi toplantısına katılındı. 

16.12.2008  TTB de THD, TDHD ile toplantı 

17.12.2008  İnsan Hakları Derneğinin Abdi İpekçi parkından yüksel 
caddesine yürüyüşüne katılındı.

18.12.2008  KESK kadın sekreterler toplantısına Bedriye Yorgun, Şükran 
Doğan katıldı

19.12.2008  TTB de basın toplantısı -Temel ücretler-Kamu Hast. Birlikleri

19.12.2008  TTB de Sağlık İnsan Gücü konulu toplantı.

20–21.12.2008 SHÇEK Sempozyumu, Eczacılar Mitingine Sıddık Akın, 
Bedriye Yorgun, Şükran Doğan katıldı

26.12.2008  KESK Meclis önünde Bütçe karşıtı basın açıklamasına 
katılım

27.12.2008  Dikmen halkı ile Büyükşehir önünde dayanışma-Sosyologların 
basın açıklamasına Kemal Yılmaz-Sıddık Akın katıldı.

30.12.2008  ESM nin dilekçe eylemine destek-TMMOB nin Filistin halkına 
destek eylemine katılım-MYK üyeleri

02.01.2009  27 Aralık eylemlerinde Mersin’de polisin yaptığı saldırıyı 
protesto etmek ve yetkililerle görüşmek üzere KESK heyeti 
ile birlikte genel başkan Mersin’de yapılan etkinliklere katıldı.

6.01.2009  Sağlık örgütleri ile TTB de toplantı

7.01.2009  TTB, Dev Sağlık-iş, THD, TEB, TDHB ve SES yöneticileri 
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olarak KESK önünde toplanılıp İsrail büyükelçiliğine yürüyüş 
yapıldı. Basın açıklaması ile İsrail’in Gazze saldırıları protesto 
edildi.

09.01.2009  Barış Meclisi Filistin eylemi-TBMM Çankaya kapısı. Bedriye 
Yorgun, Sıdık Akın, Ümit Doğan

10.01.2009  TTB’ deki panele Ümit Doğan ve Cahide Sarı katıldı

12.01.2009  NKP merkezi toplantısına Meryem Özsöğüt katıldı.

18.01.2009  Keşan’da yapılan panele Köksal Aydın katıldı

19.01.2009  Hrant Dink anma etkinliğine MYK olarak katılım sağlandı.

21.01.2009  Ankara Şubenin SHÇEK eylemine katılım

30.01.2009  SES Merkezi Kadın Toplantısı

31.001.2009  2009 KESK Merkezi kadın toplantısı “Kriz ve Kadın” konulu

30.01.2009  Haber-Sen Yenişehir posta işleme merkezi kadın konulu 
toplantıya Meryem Özsöğüt katıldı.

3. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

6. Dönem 3. Merkez Temsilciler Kurulumuz 28 Şubat – 1 Mart 2009 tarihlerinde 
Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 75 Temsilcinin katılımıyla 
toplandı. Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, 
Erzincan, Isparta, Kütahya, Rize, Samsun, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, 
Uşak, Zonguldak illeri mazeretsiz olarak, Tunceli mazeretli katılmamışlardır. 
MYK üyeleri hariç 54 Temsilci konuşma yapmıştır. 

1-SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ:
2000’li yılların ortalarından itibaren dünya ekonomisinin merkez ülkelerindeki 
daralma ve durgunluğun sonuçları önce 2007 yılında ABD’de konut 
sektöründe başlayan kriz, devamında 2008 yılı sonlarında yine ABD’de 
başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yapısal bir krize dönüştü.

Kapitalizmin doğası gereği ortaya çıkan krizler, uzun süredir finansal araçlarla 
ve spekülatif operasyonlarla ertelenmeye ve törpülenmeye çalışılmaktaydı. 
Bugünkü krizin temel nedenlerinden biri de tüketim açığının krediler yoluyla 
kapatılmaya çalışılmasıdır. Ücretlerin aşağıya çekilmesi ile genişleyen ve 
büyüyen sektörler, yine ücretlerin düşük düzeyde olması sebebiyle tüketim 
açığına bağlı olarak daralmaktadır. Reel sektörde bir birimlik üretim artışına 
karşın bu maddi artıştan yola çıkılarak finans ve türev finans piyasalarında 
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yüzlerce birimlik spekülatif işlem yapılmaktadır.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere emperyalist-kapitalist sistemin baş 
aktörleri tarafından trilyonlarca dolarlık kamu kaynaklarının dev finans 
şirketlerinin kurtarılmasına ayrılması, dünya emekçilerini finansal piyasaların 
ve sermaye sınıfının krizinin bedelini ödeme yüküyle karşı karşıya 
bırakmaktadır. 

Krizden bu yana sadece ABD de 1,5 milyon, ülkemizde 350- 400 bin civarında 
işçi işten atılmış, binlerce küçük işletme kapanmıştır.

Bu krizin sonuçları sermaye kesimi tarafından, emek alanının esnekleştirilmesi, 
güvencesiz/sigortasız çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması adına adeta bir 
fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bütçe giderlerinde yatırımlar için ayrılan 
pay, bütçe görüşmeleri sırasında IMF’nin istemleri doğrultusunda yapılan 
14 milyarlık kesinti ile 26,1 milyar TL’den 12,1 milyar TL’ye indirilmiştir. 
1980’lerde yatırıma ayrılan pay ortalama % 20 düzeyinde iken, bugün % 
4’e düşürülmüştür. Sağlık yatırımlarının 132,6 milyon TL’lik kısmı kesilmiştir. 
Yatırıma yeterli bütçenin ayrılmamış olması kamusal sağlık hizmetinin 
daraltılmak istendiğinin açık bir göstergesidir.  Bütçedeki kaynakların yatırımlar 
yerine harcamalara ayrılması nedeniyle artan nüfusun ihtiyaçlarına yanıt 
üretecek kapasite gelişimi olmamakta, toplumsal dışlama mekanizmaları 
acımasız biçimde işlemektedir.  

Emperyalizmin hakimiyeti altına almaya çalıştığı bölgelerde her zaman 
bulundurduğu ileri karakollardan İsrail’in Gazze’ de uyguladığı vahşet ve 
soykırıma Obama’nın sunduğu destek egemenlerin stratejik ortaklığını 
net olarak ortaya koymuştur. Başbakan krizin faturasını halka çıkarma 
politikalarını gizlemek için Davos’ ta yaptığı gösteri, kısa bir süre önce 
kendi yurttaşına karşı “ya sev ya terk et, buna karşı çıkanın bu ülkede yeri 
yok” sözlerini unutturmaya yetmemiştir. İsrail vahşetinin en yoğun olduğu 
günlerde İsrail Başkonsolosluğunun kapısına giderek İsrail’le yaptıkları 
askeri ve ekonomik anlaşmalarının iptalini istemek, Konya’da eğitim yapan 
Gazze bombacılarını teşhir etme görevi bizlere düşmüştür.

Bu dönemin popülist yaklaşımlarından biri de TRT 6’nın açılmasıdır. 
Şüphesiz inkarcı bir politikadan bu aşamaya gelmek olumlu sayılabilir. Ancak 
aynı dönemde TBMM’ de anadilde yapılan konuşmanın sansürlenmesi TRT 
6’nın bir seçimi daha kotarma adına yapılan bir aldatmacadan öte bir şey 
olmadığının göstergesidir.
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Uzun süredir kamuoyu gündeminde olan Türkiye’nin kirli tarihi Ergenekon 
soruşturması tüm çelişkileri ile devam etmektedir. Özellikle doğu ve 
güneydoğudaki cinayetlerin görmezden gelindiği ve darbelerin sorgulanmadığı 
bir içerikle ne denli demokrasiye hizmet edeceği tartışmalıdır. Ancak tüm 
çelişkilerine rağmen bu süreç onur üyelerimiz başta olmak üzere sendikal 
hak ve özgürlükler mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşımızın hesabını 
sorma dönemi olarak değerlendirilmelidir.

Bütün bu olumsuz tabloyla birlikte; umut ve heyecan verici gelişmelerin 
olanağı da bir o kadar ortaya çıkmış durumdadır. Özellikle son dönemde 
toplumsal muhalefetin, emek ve demokrasi güçlerinin mücadeleye 
dönük ortak alanlarda buluşma isteği ve pratiği bu heyecan verici sürecin 
en önemli olgusunu teşkil etmektedir. Krizin faturasının emekçilere ve 
yoksul halka çıkarılmaya çalışıldığı böylesi bir dönemde sendikamız ve 
konfederasyonumuz aktif tutum almış durumdan hoşnut olmayan yüz binleri 
29 Kasım 2008 mitingi ile bir araya getirmiştir. Sonrasında da Bursa, İzmir, 
Adana, Kocaeli, Lüleburgaz gibi yerlerde “krizin faturasını ödemeyeceğiz” 
temalı mitingler ve illerde meşaleli yürüyüşler hayata geçirilmiştir. 

Sendikamızın aktif yer aldığı bu mitingler tüm ezilenlerin, işçilerin, emekçilerin 
daha fazla bir araya getirilmesine olumlu katkılar sunmuş sonrasında da 15 
Şubat’ta İstanbul’da TÜRK-İŞ, KESK ve DİSK tarafından ortaklaştırılan ve 
onbinlerce kişinin katıldığı miting yapılmıştır. Bu süreci güçlendirmek ve 
toplumsal muhalefeti daha fazla bir araya getirmek için çalışmak önümüzdeki 
dönem önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Geçen süreç içinde AKP hükümeti “sağlıkta dönüşüm” adıyla yürüttüğü yıkım 
politikalarının eksik ayaklarını tamamlama çabasını SSGSS’yi yürürlüğe 
koyarak, Kamu Hastanelerini İşletmeye dönüştüren yasayı meclise getirerek, 
katkı ve katılım payları ile sürdürmüştür. Bu dönemde sağlık ve sosyal 
hizmet alanında güvencesiz çalıştırma, performans, kadrolaşma, yandaş 
sendikaları güçlendirme yemek hakkı gibi kazanılmış hakların budanmasına 
devam edilmiştir.

Örgütümüz sağlık ve sosyal hizmet işkolundaki tüm bu saldırılara karşı 
MTK ve kongre kararları doğrultusunda çıkarmış olduğu dönemsel 
mücadele programı doğrultusunda “herkese sağlık, güvenli gelecek” şiarıyla 
işkolumuzda örgütlü TTB ve Dev-Sağlık İş başta olmak üzere ortaklaşabildiği 
örgütlerle birlikte yükselen bir ivme ile mücadele yürütmüştür. Kamu Hastane 
Birlikleri yasasının çekilmesi, işten atmalar, yemeklerin ücretlendirilmesi, 
emekliliğe yansıyacak temel ücret ve iş güvenceli istihdam ile SSGSS’nin geri 
çekilmesi talepleri başat yapılarak yoğun eylem ve etkinlik sürecini bütünlüklü 
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olarak pratikleştirdik. Sosyal hizmet alanına ilişkin mücadele yönelimlerimizin 
açığa çıkarılması amaçlı sempozyum ve alana dair kararlaşılan eylemler 
pratikleştirilmiştir. Bu dönemde eczacılar başta olmak üzere birçok meslek 
örgütü de itirazlarını yüksek sesle dile getirmeye başlamışlardır. 

Yine önümüzdeki süreç Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasal sıkışmayı 
yoğun yaşayacağı bir süreç olacaktır. Çalışma yaşamımıza dönük tasfiyeci 
ve anti demokratik yaklaşımlar önümüzdeki sürecin bizim açımızdan da 
sıcak ve yoğun geçeceğinin göstergesidir. Özellikle sağlık politikalarının 
karşı koyuşlarımıza rağmen sağlıkta dönüşüm projesiyle piyasalaştırılan 
sağlık hizmetlerinin halk nezdinde çıkmazları görülür hale gelecek, eleştiri ve 
karşı koyuşlarımızın ne kadar haklı olduğu daha da anlaşılır olacaktır. 

Tam da böylesi bir dönemde yerel seçimlere ilişkin dünden bu güne olan 
tutumumuzu KESK bütünselliği içinde güncelleyerek sürdürmeli ve pratik 
süreç içinde görev ve sorumluluklarımızı gereği gibi yerine getirmeliyiz. 
Sağlık; Sosyal Hizmet ve Sosyal güvenlik sisteminde piyasacı, özelleştirmeci 
uygulamaların devamından yana sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini 
güvencesizliğe mahkum eden politikalara onay veren partileri teşhir 
etmeliyiz. Emekçilerin ve bütün ötekilerin bu seçim sürecinde ve sonrasında 
arzuladıkları gelişmelerin yaşanabilmesi için irade beyanlarının doğru 
temelde kullanmasına katkı sunacak çalışmalar içine girmeliyiz.

Bizim açımızdan; 8 Mart, 14 Mart, 21 Mart, 26 Nisan,1 Mayıs 12 Mayıs içine 
alacak özel gün ve haftalara ilişkin çalışmaların temel eksenini TG dönemini 
Toplu sözleşmeye çeviren bir mücadele hattına dönüştürmek zorundayız. Bu 
bağlamda sağlık politikalarına ve demokrasi mücadelesine yönelik olarak 
ciddi bir planlamayı kendimizle sınırlı kalmayacak toplumsal muhalefet 
güçlerini bir araya getirecek perspektifle mücadele önümüze koyan MTK’mız 
aşağıdaki kararları almış ve planlama için MYK’nu görevlendirmiştir.

2- ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN PLANLANMASI
MTK’mızda önümüzdeki döneme ilişkin alınan kararları aşağıdaki başlıklar 
halinde sıralayabiliriz.

a) Özel gün ve haftalar (8 Mart 14 Tıp Haftası, 21 Mart, 26 Nisan, 1 Mayıs, 
12 Mayıs)
Mart-Nisan-Mayıs aylarında yer alan özel günlerin ( 8 -14 -21 Mart, 26 Nisan, 
12 Mayıs, 1 Mayıs) genel taleplerimizle birleştirilerek, merkezi veya yerel 
düzeyde planlanması, yerelde kararlaştırılan etkinliklere katılmak,
14 Mart sağlık haftasını imza kampanyasında da yer alan temel taleplerimizin 
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takipçisi olduğumuzu eylemlere dönüştürme, işe geç başlama, 2 saat iş 
bırakma vb. eylem etkinlikleri sağlık örgütleri ile birleştirme çabası içinde 
olmak,
21 Mart Newroz etkinliklerine; ezilenlerle emekçilerin taleplerini buluşturma 
zemini olarak değerlendirip aktif katılım sağlamak,   

1 Mayıs hazırlıklarımızı işyerinde yürütme ve günlük mücadelemiz ile 
birleştirerek çağrılar yapma, krizin yükünün reddedildiği hesaplaşma günü 
olarak değerlendirmek,

b) Örgütlenme, yetki süreci ve TG:
Önümüzdeki dört ayın mücadelesinin planlamak, bu dönemin Grev-TİS 
içeren sendika talebimizle birleştirerek kendimizi TG dönemi ile sınırlamadan 
ekonomik-özlük hak ve taleplerimiz kazanmaya dönük mücadele hattını KESK 
ile birlikte sürdürmek. Yıllardır mutabakat altına alınan metinler üzerinden 
TG uygulamasını teşhir etmek. Öncelikle temel ücretimizin yükseltilmesinde 
ısrar etmek,

2009 yılı yetki dönemini sendikamızı işyerlerinde yetkili duruma getirmek 
üzerinden değerlendirerek, örgütlenme çalışmalarımızı materyallerle de 
destekleyerek hızlandırmak, merkez ve şubeler arasında sürekli bilgi 
alışverişinde bulunmak,

Tüm şube/temsilciliklerimizin Mayıs ayını beklemeden bu günden itibaren 
üye takiplerini düzenli olarak yaparak, tayin olan üyelerin ilgili şubelere ve 
merkeze bildirmek,

c) İş kolumuzdaki gelişmeler:
Tüm sözleşmelilere yönelik çalışma yürütmek ancak işkolumuzda sayıları 
hızla artan ve genç nüfusu oluşturan 4/B lilerin sorunlarının düzenli takibi ve 
çözümü yününde politika oluşturmak için merkezde komisyon oluşturulmak 
ve örgütlenmelerine yönelik özel çalışma yürütülmek,  bu çalışmaların tüm 
sözleşmelilerin kadroya alınması talebi ile birleştirilmek

Üniversite hastanelerinde döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi 
mücadelesini tüm adaletsiz dağılım yapan üniversiteler üzerinden adil 
dağılım talebi ile merkezileştirmek 

Özlük talepler; nöbet, vardiya, hemşire lojmanları, ağız-diş hastaneleri, 
hizmetlilerin genel idari hizmetlere geçme isteği, TKY gibi konularda çalışma 
yürütülmek, 45 saat çalışmanın yeniden gündem yapmak, Sağlık emekçilerine 
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yönelik artan şiddeti iş sağlığı iş güvenliği talebimizle birleştirmek
İşkolumuzdaki farklı statülerde çalıştırılanların sorunlarına sahip çıkmak ve 
yakın zamanda Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde 40 yaşını geçtikleri için 
işten çıkarılan taşeron işçileri ile dayanışmada bulunulmak

Hastane Birlikleri Yasa Tasarısına karşı mücadeleyi iş güvencesi, kamu 
sağlık hizmeti talebi ile birlikte ele alarak işyeri merkezli ve iş bırakmayı 
hedefleyerek örgütlemek, Ücretsiz yemek hakkımızı tamamen geri alıncaya 
kadar mücadele yürütmek

Aile hekimliğine karşı çalışmalarımızı yeniden planlamak, TSM ve ASM 
çalışanlarının, acil hizmetlerde çalışanların ve halkın yaşadığı sorunlara 
yönelik çalışma yürütmek için önce aile hekimliği süren ve yakın zamanda 
geçecek olan illerden temsilciler ile toplantı yapmak

SHÇEK te tazminat talebi, yemeklerin ücretlendirilmesi ve SHÇEK’in piyasaya 
açılmasına karşı mücadele yürütmek, Nasıl bir sağlık ve sosyal hizmet” 
istediğimiz üzerine çalışma yaparak, örgütümüze mal etmek, kamuoyu ile 
paylaşmak ve bunun üzerinden talepte bulunulmasını organize etmek
Alternatif su forumuna katılmak

d) Kadın çalışmalarımız:
Kadın çalışmalarımızı ve komisyonlarımızı süreklileştirmek, eğitim çalışmaları 
yapmak
Hemşirelik sempozyumunu gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunmak

e) Demokrasi Mücadelesi, Yerel Seçimler ve diğer konulara ilişkin
Sendikal mücadele tarihimizde yaşadığımız kayıplarımızın faillerinin ortaya 
çıkarılması, yargılanması, Ergenekon davasının bunları da kapsaması 
için müdahil olma ve bu yönde baskı oluşturmak. 14 Mart’ta İstanbul 
Galatasaray Lisesi önünde ve yapılan diğer illerde kayıp yakınlarının 
eyleminde sendikamızın kayıplarını da dile getirmek. 10 Nisan 2009 da onur 
üyemiz Necati Aydın’ın şahsında tüm kayıplarımızı anma, siyasi cinayetlerin 
aydınlatılmasını istemek,

29 Mart yerel seçimlerinde “önce sağlığını seç” sloganı ile sürdürülen sağlık 
politikalarını teşhir etmek amacıyla kampanya yürütmek,
Yerel seçim sonrası emekçilere yönelecek saldırılara hazırlıklı olmak, 
gündeme gelecek Anayasa tartışmalarında emek ve demokrasiden yana 
taraf olmak,
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Ana dilde sağlık hizmeti konusunda, sendikamızın yapabilecekleri ve 
siyasi iktidardan talep edeceklerimiz üzerine çalışma yürüterek bu konuyu 
gündemleştirmek ve ulaşılabilir sağlık hizmeti talebimizin parçası haline 
getirmek,

Tüm çalışmalarımızı ülkemizdeki demokrasi mücadelesini bir parçası olarak 
ekle alarak birleştirmek, demokrasi taleplerimizin ısrarcı takipçisi olmak,
Tutuklanan çocuklarla ilgili Sosyal Hizmet ve Çocukları Koruma Kanunu 
çerçevesinde çalışma yapmak,

Özel günlere yönelik yayınlar dışında; Sağlıkta dönüşümün 6 yılı, GSS de 
neler kaybettik, 4/B konularında broşür çıkarma, düzenli yayınlar çıkarmak,
Sendika Nedir” konusunu ele alarak, örgütümüzde bir eğitim seferberliği 
başlatmak ve bu konuyu içeren broşür hazırlamak,

Web sitesinin yenileyerek, sürekli güncellenmesini sağlamak,

Hukuksal çalışmalar konusunda karşılıklı bilgilendirmeyi sağlamak, merkezi 
hukuk bürosunun yetersizliklerini çözmek.

Tüm çalışmalarımızı, krizin faturasını reddederek, taleplerimizi elde 
etme mücadelesine dönüştürmek için yürütmeliyiz. 

4. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU
 (15.02.2009- 05.06.2009)

MYK ÇALIŞMALARI
Bu dönem MYK mız bir taraftan önceki Merkez Temsilciler Kurulunda alınan 
kararların pratiğe geçirilmesi diğer taraftan da ülkemizde gelişen olaylara 
ilişkin olanakları ölçüsünde tavır geliştirmeye çalışmıştır.

Dönemin ağırlıklı faaliyeti olarak Tıp Haftası, Newroz ve 1 Mayıs etkinlikleri, 
Hemşirelik Haftası, örgütlenme ve yetki tutanakları, merkezi eğitimlerimiz 
ile son dönemde de KESK ve bağlı sendikalarımıza yönelik operasyon 
girişimlerine, baskılara karşı mücadeleyi örgütlemek olarak özetlenebilir 

Bu yılki Tıp Haftası diğer sağlık meslek örgütleri ve sendikalarla beraber 
sağlık ortamının iyileştirilmesi, hekimlik, ebelik, hemşirelik vb. mesleklerin 
mesleki ve özlük sorunları ile sağlıkta güvencesiz çalışma ve yitirdiklerimizi 
anma etkinlikleri çerçevesinde planlanarak hayata geçirilmiştir. Yine Newroz 
ve 1 Mayıs kutlamalarına sendikamız en geniş katılımı sağlamaya çalışmıştır.
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Bu dönem Sağlık ve Sosyal Hizmetlerdeki dönüşümün ana ayaklarından 
olan Kamu Hastane Birlikleri, Tam Gün çalışma, Aile Hekimliği, Taşeron 
çalışma, Sosyal Hizmetlerin ve Özürlülerin sorunları, Kriz ve Sağlık temel 
çalışma alanlarımızı oluşturmuştur. Bu konularda bildiri afiş ve broşürlerle 
örgütümüz desteklenmiş, merkez yönetim kurulu üyelerimiz hemen her 
tarafta toplantılar, paneller, seminerler ve radyo televizyon programları ile 
kamuoyunun dikkatini bu konulara çekmeye çalışmıştır.
 
Bu dönem yetki sürecinde şube ve temsilciliklerimizin çok yoğun çalışmaları 
ve 10 binin üzerinde üyelik yapılmasına rağmen bu sayı örgütlülüğümüze 
2 bin dolayında yansımıştır. Bu durum güdümlü sendikaların her çeşit 
devlet olanağını da kullandıkları göz önüne alınırsa bir başarı olarak 
değerlendirilebilir. Bu çalışmalarından dolayı Şube ve Temsilciliklerimize 
teşekkür ederiz. 

MYK’ mız bu dönemde de DKÖ, Emek ve Meslek Örgütlerinin organize ettiği 
tüm etkinliklere destek olmaya çalışmış, eylemlerine katılmış, dayanışma ve 
ortaklaşmaya azami özen göstermiştir.
Uzunca bir süredir örgütümüzün kararlılıkla yürüttüğü parasız yemek 
mücadelesi bu dönemde sonucunu vermiş ve paralı yemek genelgesi 
kaldırılmıştır.

Geçen yıl 1995 üye ile yetkili olduğumuz SHÇEK iş yerlerinde bu dönem 20 
üye kaybı ile 1.975’e geriledik. Geçen yıl 1.830 üye ile ikinci olan Sağlık sen 
bu yıl 2.188 üyeye ulaşarak yetkili sendika olmuştur.

                                                2008                       2009                 ARTIŞ     
 SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Sen     67.749           87.987     20.238
Türk Sağlık Sen  77.904  81.854  3.950
SES    28.889  28.939  50

ÜNİVERSİTELER
 Sağlık Sen   1.065  2.782          1.717
Türk Sağlık Sen  3.358  5.668  2.310
SES       7.450  9.128  1.678 

ÖZÜRLÜLER İDARESİ 
Sağlık Sen            24  6  18         
Türk Sağlık Sen             5  28                 23
SES             28  29                   1
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Sağlık-Sen’deki bu artışın nedenleri herkesin malumudur ancak Merkez 
Temsilciler Kurulumuzun bu konuyu ayrıntılı tartışması yararlı olacaktır.
Bunların dışında önemli gördüğümüz ve MYK üyelerimizin katıldığı bazı il 
dışı etkinlikler aşağıdadır.

•	 15 Şubat KESK İstanbul Mitingi öncesi çalışma ve mitinge katılım, Ümit 
Doğan

•	 3 Mart’ta Urfa’da promosyon duruşması, Bedriye Yorgun
•	 8 Mart Eskişehir’de “Kriz ve Sağlık” konulu panel,  Köksal Aydın
•	 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde Siirt’te şubemizin yapmak istediği 

etkinliğe polisin izin vermek istememesi ve yaşanan gerginlik üzerine 
acilen gidilmiş ve planlanan etkinlik gerçekleştirilmiştir.Ümit Doğan

•	 11-12 Mart 2009 Adana SES şube ile Tabip Odasının düzenlediği sağlık 
sempozyumu, Şükran Doğan

•	 18–19 Mart Alternatif Su formu etkinlikleri-İstanbul Ümit Doğan
•	 Adıyaman,İstanbul, Batman, Diyarbakır illerindeki Newroz etkinlikleri 

Kemal Yılmaz, M. Sıddık Akın, Bedriye Yorgun
•	 28 Nisan Ş.Urfa’da Sağlık Müdürlüğünün yolsuzluklarına ilişkin basın 

toplantısı Bedriye Yorgun
•	 29 Nisan Şişli Etfal Hastanesinde TTB ve Devrimci Sağlık-İş ile 1 Mayıs’la 

ilgili basın açıklaması, Bedriye Yorgun, Kemal Yılmaz
•	 İstanbul Tabip Odasınca düzenlenen “Toplumsal Mücadeleler ve 

Sendikalar” konulu panel  Köksal Aydın
•	 Mersin’de Sendikalarımıza yönelik saldırı ile ilgili ziyaret ve basın 

açıklaması, Bedriye Yorgun
•	 Mersin’de Trafik kazasında ölen Eğitim-Sen üyelerinin cenazesi, Şükran 

Doğan, Kemal Yılmaz
•	 Hemşirelik haftası nedeni ile Siirt’te düzenlenen panel  Meryem Özsöğüt
•	 KESK’e yönelik operasyon ve saldırılarla ilgili olarak İzmir (Şükran 

Doğan), Van ziyaretleri ve basın açıklamaları  (Kemal Yılmaz)
•	 8 Mayıs 2009 Yalova Devlet hastanesinde Tamgün ve Kamu Hastane 

Birlikleri sunumu Köksal Aydın
•	 30 Mayıs 2009 Tam Gün ve Kamu Hastane Birlikleri Konferansı, Samsun,  

Köksal Aydın

4. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 

6. Dönem 4. Merkez Temsilciler Kurulumuz 20–21 Haziran 2009 tarihlerinde 
Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 84 Temsilcinin katılımıyla 
toplandı. Ardahan, Artvin, Aydın, Bartın, Bingöl, Çorum, Düzce, Erzurum, 
Erzincan, Isparta, Kars, K.Maraş, Kırşehir, Kütahya, Rize, Tekirdağ, Uşak 
illeri mazeretsiz olarak katılmamışlardır. MYK üyeleri hariç 60 Temsilci 
konuşma yapmıştır. 
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6. dönem 4. MTK’mız 8 Mart, 14 Mart, 21 Mart, 1 Mayıs, KESK’e yönelik 
baskılar ve yetki süreci gibi sıcak gündemlerin olduğu bir dönem sonrası 
toplanmıştır. Bu yüzden bu MTK’mızın önemi bir kat daha da artmıştır. 
MTK’mızın ortaklaşan değerlendirmeleri kararları ve MYK’mızın yaptığı 
planlama ektedir.

SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ:
Kapitalizmin krizinin etkileri dünyada ve Türkiye’de derinleşerek devam 
etmektedir. Kapitalist sistem krizini aşmak için kendi sınıf karşıtlarına, 
ezilenlere, sömürülenlere, sistemin mağdurlarına, daha fazla zulmü ve 
sömürüyü dayatmaktadır. Sömürünün, yeni bir söylem ve kurgu etrafında 
yapılmış olması, ezilenler açısından yeni bir şey ifade etmemektedir.

Bu yılın Nisan ayı başlarında “istikrar, büyüme ve istihdam” sloganıyla 
toplanan G-20 Zirvesi, İMF yönetiminin güçlendirilmesi ve dünya ekonomisini 
denetlenmesi için daha fazla sorumluluk verilmesi gibi kararlar alarak, 
dünyaya yön veren kapitalist emperyalist güçlerin siyasal ve ekonomik 
yaklaşımlarının, yoksullar ve ezilenler açısından yeni sömürü politikaları 
anlamına geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Krize yol açan politikalara 
yönelik eleştirel yaklaşımlar yerini önemli ölçüde krize yol açan zihniyetin 
tahkim edilerek tekrarlanmasına bırakmıştır.

Krizin Türkiye’deki etkileri, ekonomik dinamiklerin çarpıklığı ve kendine özgü 
yönelimlerinden kaynaklı daha sarsıcı ve etkili olmuştur. Kriz bahanesiyle, 
iş güvencesi yok edilmiş, on binlerce insanımız işsiz kalmış, ücretsiz izine 
ayrılmış, “şanslı” olanların ise işveren ve sarı sendikaların işbirliği ile ücretleri 
düşürülmüştür. İş yerlerinde sendikal örgütlülük önemli oranda yok edilmiş ya 
da sarı sendikalar aracılığıyla hak kayıplarına dönüştürülmüştür. Krize bağlı 
olarak intihar ve cinayet sayılarında artış gözlenmiştir. IMF ile imzalanan 
stand-by anlaşmalarının sadık bir uygulayıcısı olan AKP Hükümeti, “reform” 
adı altında kamusal alanın tasfiyesini, özelleştirmelerin tamamlanmasını ve 
küresel ekonomiye tam entegrasyon sağlamayı hedeflemiş. Devleti, sosyal 
yükümlülüklerinden arındırıp, sadakat ve biat kültürünü yerleştirmeye, 
emekçilerin birikimlerini neoliberalizmin dikiş tutmayan politikalarına 
yamamaya çabalamıştır. Hakkını teslim etmek gerekir ki AKP hükümeti, bu 
dönemde de temsil ettiği sermaye sınıfının çıkarlarını gözü gibi korumaya 
devam etmiştir. Krizdeymiş gibi gösterilen finans sektörünün desteklenmesi 
sonucunda sektör, 2009 yılının üç ayında bir önceki döneme kıyasla %23 daha 
fazla kar elde etmiştir. Yine kriz bahanesiyle sermayeye devlet bütçesinden 
önemli kaynaklar aktarılmıştır. Emekçiler ise bir kez daha sefalet zamlarına 
ve açlık sınırının altında bir yaşama mahkûm edilmiştir.
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Kapitalist krizin zirveye, insanlık değerlerinin dibe vurdurulduğu bu süreçler, 
doğru değerlendirildiğinde, umut verici çıkışları yakalamak olanaklıdır. 
Son krizle bir kez daha görülmüştür ki; kapitalizm krizsiz yapamamakta, 
insanlığa refah ve mutluluk getirmemektedir. Önümüzdeki süreç pazara 
çıkamayanların, eve ekmek götürmeyenlerin nezdinde, kapitalizmin iyice 
itibar kaybedeceği bir sürece gebe görünmektedir. Tepkilerin sınıf bilinci 
ekseninde örgütlenmesi, antikapitalist bir harekete dönüştürülmesi ve 
kalıcılaştırılması hayati önem arz etmektedir. 

Geride bıraktığımız yakın zaman diliminde bir yerel seçimi yaşadık. 29 Mart 
yerel seçimleri, bir genel seçim ve hatta referandum havasında yaşanmış, 
AKP’nin neoliberal politikaları hiç beklemediği bir darbe almıştır. AKP’nin 
seçim öncesi günü kurtarmaya yönelik tedbirlerle yönetmeye çalıştığı 
kriz, oy kaybetmesinde sınırlı ölçüde de olsa etkili olmuştur. Kriz, seçim 
sürecince AKP’ye karşı merkez muhalefetin stratejisinde, öne çıkan temel 
olmak yerine, hırsızlık, yolsuzluk dosyaları öne çıkmış, partizanlık üzerinden 
bir hat izlenmiştir. Devlet imkânları sonuna kadar kullanılarak uygulanan 
“sadaka dağıtma” politikaları ters tepmiştir.  Öte yandan Güneydoğu’da, 
seçim bizzat AKP’nin yarattığı bir düzlemde Kürt sorunu açısından bir 
referandum niteliğinde geçmiştir. Bütün tarafsız kaynaklar bölgede seçimlerin 
mağlubunun AKP olduğunu ilan etmiştir. Kürtleri kendi kafasındaki modele 
göre tarif eden Türkiye başta olmak üzere, bütün bölge devletleri, AB ve 
ABD gibi güçler, kendini Kürtlerin temsilcisi gören herkes, bu sonucu doğru 
okumak, anlamak ve gereğini yapmak durumunda olduğu tespitini yapmıştır. 
Konfederasyonumuz ve sendikamızın bu güne kadar Kürt sorunun barışçıl 
demokratik ve iç dinamiklerle çözülmesi gerektiği yönündeki bakış açısını 
daha ısrarcı bir şekilde savunması ve dillendirilmesi gerektiği bir kez daha 
açığa çıkmıştır. 

Yerel seçimlerde, kimi yerlerde oluşturulan “Birlikte Başaralım İnisiyatifi” 
tarihsel rolünü oynayamamıştır. Birlikte bir istenci etkili bir şekilde açığa 
çıkaramamıştır. Krizin derinleşeceği AKP politikalarının halk nezdinde 
de açığa çıkacağı bir sürece gireceğimiz hesaplandığında, emekçilerin 
taleplerinin hayata geçirileceği bir düzlemde genel seçimlerin kazanıma 
dönüştürülmesi için çalışılmalıdır.

Ne zaman “demokratikleşmeden, insan haklarından, yeni ve demokratik bir 
Anayasa yapmaktan, iyi niyetli gelişmelerden…” söz etseler, egemenlerin 
aralarındaki rant ve iktidar kavgası ne düzeyde olursa olsun,  toplumun 
ezilen ve sömürülen kesimleri söz konusu olduğunda kutsal ittifaklar ve 
işbirliği, aynı hain tuzakları kurmaktan, hak ve özgürlüklerin önüne mayınlar 
döşemekten geri durmuyorlar.
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Nice cinayet, çetecilik, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, usulsüzlük, dolandırıcılık 
vb. suçuna kalkan olmuş “dokunulmazlık” zırhı sıra DTP’li vekillere gelince 
geçerliliğini yitiriyor. Yine seçim öncesi yerel yönetim adaylarının da içinde 
olduğu ESP’lilerin gözaltına alınması, İHD binalarına baskın ve gözaltılar bu 
saldırı dalgasının halkalarından biri olmuştur. Geçen süreçte hiçbir şekilde 
yargılanmaması gereken yüzlerce çocuk F tiplerine konulmuş ve binlerce 
yıl cezalarla yargılanmaya devam edilmişlerdir. Nihayet Mardin’de Devlet 
silahıyla 45 kişiyi kökünü kuruturcasına hunharca katletmekten sorumlu 
tutulan “koruculuk sistemi kaldırılsın” diyen “çatlak” seslere inat,  Hükümet 
“Terörle Mücadele Müsteşarlığı” kurmaya karar vermekle baskıcı otoriter 
yapısını bir kez daha göstermiştir. Cezaevinde Engin Çeber’in işkenceye 
bağlı ölümünün yayın organlarına yansıması, Konfederasyonumuza bağlı 
Ankara, İstanbul, Sivas, Ağrı, Tekirdağ ve Diyarbakır’da Eğitim Sen, SES 
ve BTS yöneticisi dokuz sendikacının “yasadışı örgüt üyesi” oldukları iddia 
edilen üniversite öğrencilerinin düzenlediği etkinliklere katılmak, öğrencilere 
sendika binasında düzenledikleri etkinliklere izin vermek, Newroz etkinliklerine 
katılmak” gibi gerekçelerle tutuklanmaları ardından KESK operasyonu. 
Sabah saatlerinde, şehir merkezinde, haber verilmeden, savcı ve avukatın 
hazır bulunması sağlanmadan saatlerce KESK Genel Merkezi ve bağlı 
birimleri aramadan geçirilmiş, rutin yazışma evraklarına dahi el konulmuştur. 
Başta KESK Kadın Sekreteri olmak üzere birçok yöneticisi gözaltına alınmış 
ve tutuklanmıştır. 

Yaşananlar; halkın temsilcisi parti ve milletvekilleri, insan hakları savunucuları, 
emek örgütleri üzerindeki baskıların “münferit” olmadığının ve yoğunlaşarak 
süre gittiğinin yanı sıra AKP “liberalizminin sınırlarını ve “çözüm” derken 
eskinin yeni bir tekrarından başka bir şey düşünmediklerini de net bir şekilde 
gözler önüne seriyor. Krize emekten ve demokrasiden yana sol bir alternatif 
çözümün ortaya konulmamış olması kriz sürecinin özgürlüklerin kısıtlandığı, 
demokratik teamüllerin askıya alındığı, sosyal haklarımızın budandığı bir 
süreçle iç içe büyümesine neden olmaktadır.

Ergenekon olarak bilinen dava derin devlet katında tasfiye edilmesine karar 
verilmiş unsurların yargılandığı bir mecrada sürdürülmek istenmektedir.

Türkiye’deki emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin yıllardır dile 
getirdiği karanlık tertipler, faili meçhuller, yargısız infazlar bu dava ile gözler 
önüne serilmiştir. Davanın faili meçhulleri, politik cinayetleri, JİTEM’i ortaya 
çıkarması, Fırat’ın ötesine geçmesi beklenirken Prof. Dr. Türkan SAYLAN’a 
yönelmesi, SAYLAN’ın itibarını gölgelemek yerine dava kapsamında 
yargılanan karanlık ilişkilerden sorumlu sanıkların itibarını yükseltmek 
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gibi bir sonuca yol açmaktadır. Darbe girişimcilerinin yanı sıra başarılı 
olmuş darbe ve darbecilerin de yargılanması politik acil bir talep olarak 
ortaya konmalı, AKP’nin sivil, liberal ve muhafazakar anayasa söyleminin 
geri çekildiği bir dönemde eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa 
vurgusunu öne çıkartmak, tartışmanın bizim yaklaşımlarımızla yürütülmesini 
sağlamak bakımından önemlidir. Anayasa tartışmalarının güncellenmesi 
gerekir. Konfederasyonumuz KESK’le birlikte bu konuda görünür adımların 
atılabilmesi cabası içinde olacağız.

SAĞLIK VE SENDİKAL ALAN:
Başta kamu personel rejimi kanun tasarısı taslağı olmak üzere, iş kolumuza 
özgü, sağlıkta dönüşümle sağlık ortamının tamamen piyasalaştırılmasının 
hedeflendiği meclis gündemine gelen torba yasa niteliğinde olan tamgün yasa 
tasarısı ve kamu hastane birlikleri yasa tasarısına karşı her türlü demokratik 
ve meşru direnme hakkımız kullanılmaya çalışılmış ve önümüzdeki dönem 
ivmesi yükseltilerek devam ettirilecektir. İşkollarına özgü sorunlar ve talepler 
şube ve temsilciliklerimiz tarafından gündemleştirilecek ve işyerlerinde 
hareketlilik yaratılacaktır. Tüm işyerlerinin yeniden ele alındığı, örgütsel bağın 
pekiştirildiği, canlandırıldığı, taleplerimizin ve örgütümüzün işyerlerinde öne 
çıktığı bir hazırlık yürütülecektir. İşyerlerini esas alan örgütsel güç biriktirme 
ve hazırlık sürecinde Yönetim Kurulumuz, şubelerimizin taleplerini karşılama 
konusunda her türlü çabayı gösterecektir. Çalışma yaşamında, esnek 
çalışmanın değişik biçimlerini geleceğimizi tehdit eden bir hale geldiği açıktır. 
Kadrolu, sözleşmeli, ücretli, taşeron çalışanı gibi statü farklılığından kaynaklı 
ayrımcılık, performansa dayalı ücretlendirme, iş ilişkilerinde yaratılan 
farklılıklar; emekçilerin birlik ve dayanışması ile sendikal örgütlenmeyi 
engelleyen rekabetçi tutumlar, en önemli sorunlar olarak emekçilerin 
geleceğini tehdit etmektedir. Bu nedenle; iş güvenceli, kadrolu istihdam ve 
temel ücret talebi öne çıkarılarak ısrarcı olunacaktır. Kamu emekçilerinin 
siyaset yapma hakları önündeki engellerin kaldırılması Bütçenin hazırlık 
döneminde ise, ekonomik tercihlerin sermayeden yana değil, halktan yana 
bir içerik taşıması Toplu Sözleşme talebiyle birleştirilecektir. 

Üretim süreçlerindeki değişim, emek hareketinin geldiği süreç, yeni bir 
döneme çevrilmeyi zorunlu kılmaktadır. Aynı işyerinde farklı statülerle 
çalışanların, iş yeri sorunlarından başlayarak sürece ortak müdahale 
etmesinin zemini mevcuttur. Mücadelede toplumsal desteği sağlama ve 
kitleselleşme açısından yeni bir fırsat doğmuştur. MTK mız; hazırlıkları 
iyi yapılmış, zamanlaması ve planlaması uygun, eylem ve etkinlikleri 
örgütlemeyi önümüzdeki dönem hedeflemeliyiz. İş yerlerinden başlayarak 
ortak örgütlenme ve mücadele temelinde bir çalışmanın esas alınması, 
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istihdam farkı gözetmeksizin (işçi, memur, sözleşmeli, taşeron, 657, 4/b, 4/c) 
ortak talepler herkese kadrolu iş, güvenceli istihdam iş yeri ve genel sorunlar 
etrafında dayanışma ve mücadele birlikleri geliştirilmeye çalışılacaktır. Hala 
memur sendikacılığı yapmakla sınırlı, kısır, üretmeyen bir örgütlenme ve 
mücadele anlayışını aşan, sendikalarda toplumsallık düzeylerini bilince 
çıkarmış bizlerin hangi konumda ve düzeyde olursak olalım örgütsel zemini 
bütün emekçileri kapsayacak düzeye taşımamız gerektiği ortak irade olarak 
açığa çıkmıştır. Fiili mücadele ile memur sendikalarını kuran bizleri, sınırlayan 
4688 sayılı yasaya karşın, yasal sınırlarla düşünmeden, süreci örgütleme 
birikimi, gücü, irade ve kararlılığımız olduğu ifade edilmiştir.

Ulusal ve uluslar arası hukuk kuralları ve sözleşmelerle kabul edilen ve 
sürdürdüğümüz mücadelenin yarattığı meşruiyet, TİS hakkımızın olduğunu 
göstermektedir Çeşitli yöntemlerle kullanımı engellenen toplu sözleşmenin 
orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi için mücadele içinde olacağız.

Bütün dünyada sosyal diyalogcu yaklaşımın sinsi kuşatması ne yazık ki; 
işçi sınıfını ve emekçileri nihai amaçlarından soyutlayıp, kişisel yaşamı ve 
beklentileri ile sınırlı günlük yaşayan bir konuma düşürmüş ya da içinde 
yaşadığı toplumun sosyal ve siyasal sorunlarının uzağına savurup salt 
ekonomik beklentileri ile sınırlı egemen sınıfın onayladığı sınırlar içinde 
kerhen bir mücadele anlayışına daraltmış durumdadır. Var olan sendika ve 
konfederasyonlar yeni liberalizmin felsefesine uygun olarak birer sınıf örgütü 
olmaktan çıkartılıp, sivil toplum örgütü haline getirilmek istenmektedir. Hazırlığı 
yapılmakta olan yeni sendika yasası tasarı taslağından da görüleceği gibi, 
yandaş sendika ve konfederasyon bürokrasisi yaratmaya, kamu kurum ve 
kuruluş amirlerinin tarafsızlığını ortadan kaldırmaya dönüktür. Tasarı taslağı, 
ILO ve uluslar arası sözleşmelere uygun hazırlanmamıştır.
 
Sosyal Hizmetlerde yetkiyi kaybetmiş olmakla birlikte, tüm baskı, engelleme, 
sürgün ve işverenlerin taraf olma ilişkilerine rağmen örgütümüzün büyük 
bir özveri ile çalıştığı genel kabul görmüştür. Sermaye patronlarıyla el ele 
vererek; açlığa, işsizliğe ve sefalete mahkum edilmiş emekçilerle alay 
edercesine “Kriz varsa, çare de var”, “Eve kapanma, pazara çık” deme 
cüretini gösteren devlet ve hükümet güdümlü sendikaların teşhir edilmesi 
ve ipliklerinin pazara çıkartılması önümüzdeki dönemin önemli görevleri 
arasında olacaktır. Toplumsal muhalefet, önümüzdeki süreçte işsizlerin de 
mücadeleye örgütlü katılımını önüne bir görev olarak koymak zorundadır.

Biçimsel olarak bir gelişme gösterse de neoliberal politikaların yaratmış 
olduğu yoksulluk ve açlıktan en çok etkilenenler kadınlar olmuştur. 2009 8 
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Mart’ı hemen her yerde KESK öncülüğünde kitlesel ve yaygın alanlara çıkılan 
bir gün haline gelmiştir. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalardaki kadın 
sekreterliklerine yönelimlerin yürütülen kadın mücadelemizden bağımsız 
olmadığının görülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çalışanların ve üyelerimizin 
çoğunluğunun kadınlar olduğu, kadın sorununun derinliğine ve kapsamına 
denk düşecek bir çalışmanın esas alınması, dışımızdaki örgütlü emek ve 
demokrasi güçleriyle birlikte dayanışma ve mücadelenin örgütlendirilmesine 
vurgu yapılmıştır.   

Demokrasi ve emek mücadelesini birlikte yürüten örgütümüz; Türkiye’nin her 
yerinde ve hiç olmadığı kadar yaygın olarak kutlanan Newroz etkinliklerinin 
aktif bir katılımcısı ve örgütleyicisi olmuştur. Milyonların Newroz coşkusu bu 
yıl her zamankinden daha yaygın olarak 1 Mayıs’a da yansımıştır.

1 Mayıs’ın tatil ilan edilmiş olması emekçiler için önemli bir kazanımdır. 
Kimse bu karardan yola çıkarak atılan adımın emekçilere bahşedilen bir lütuf 
olduğunu düşünmemelidir. Atılmak zorunda kalınan adım, 30 yıl önce gasp 
edilmiş bir hakkın onlarca yıldır emekçilerin sürdürdüğü ısrarlı mücadelenin 
ödediği bedellerin sonucunda iadesidir. Ayrıca 1 Mayıs’ın tatil edilmesi siyasi 
iktidarın emekçilerin örgütlü gücüne karşı beslediği korku ve düşmanlığın 
bittiği anlamına gelmemektedir. AKP bu süreçte gerilim stratejisini Taksim 
inadı ile sürdürmüş, kendince emekçi muhalefetini parçalamayı hedeflemiştir. 
1 Mayıs’ın ruhuna yönelik manüpülatik saldırılar artarak devam etmiştir. 1 
Mayıs’ı direnişçi ve mücadele ruhundan soyutlayıp, bir bayram, karnaval ya 
da piknik günü biçiminde algılatma çabaları karşısında emekçilerin tarihsel 
değerlerine ve ideolojik karakterine uygun algılamaları bir yönüyle bu yıla 
damgasını vuran makul sayıları bir hayli aşmıştır. Türkiye’nin her yeri Taksim 
alanına dönüştürülmüş. 1 Mayıs Urfa’da emekçilerin kültür kardeşleşmesine 
ve buluşmasına vesile olmuştur. 

Sendikamız; 2 Temmuz, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri, 12 Eylül’e 
karşı yapılacak eylemler ile demokratik talepleri içeren her türlü eylem ve 
etkinliklerin aktif katılımcısı ve düzenleyicisi olacaktır.
 
Yoğun bir gündemle çalışmasını tamamlayan MTK’mız; önümüzdeki 4 ayın 
temel mücadelesinde Tam gün, KHB ve TİS sürecine yönelik çalışmaları 
temel mücadele alanı olarak belirlemiştir. Ayrıca gündemler üzerinden 
önümüzdeki döneme ilişkin aşağıda belirlenen konularda örgütümüzün 
çalışma yapmasını kararlaştırmıştır. 
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İŞ KOLUMUZA DÖNÜK ÇALIŞMALAR
•	 Tamgün yasasının, hastane birlikleri yasası ile birlikte ele alınarak 

yasaların çalışanlara ve halka yansımalarının değerlendirilmesi ve 
buna uygun çalışmanın programlanması, ayrıca radyoloji çalışanlarını 
özel olarak etkilemesi nedeniyle bu alanda özel çalışma yürütülmesi

•	 Güvencesiz çalıştırılanların tümü için(taşerona bağlı çalışanlar 
dahil) kadro talebi ve diğer sorunları üzerinden KESK bütünlüğünde 
çalışma planlanmasının talep edilmesi yanı sıra işyerlerinde ortak 
örgütlenmeye dönük işyeri ortak çalışma grubu, komitesi, konseyi 
vb. çalışmaların tüm işyerlerine yaygınlaştırılması konusunda 
şube/temsilciliklerimizin ve işyeri temsilcilerimizin aktif olarak 
sürece katılması. Örgütlenme çalışmalarının sürdürülmesi, şube/
temsilciliklerimizin örgütsel işleyişimizin (ŞTK, İşyeri T.K. vb.) 
gereklerini yerine getirme konusunda azami çaba içinde olmaları, 
alanımızdaki öğrencilerle ilişkilerin kurumsal bir temele oturtulması,

•	 Aile hekimliği uygulanan illerde çalışanların ve halkın yaşadığı 
sorunların gündeme alınması ve bu alanda çalışma planlanması

•	 112 özelleştirmelerinin ve çalışanlarının sorunları ile Ağız Diş Sağlığı 
Merkezlerinde çalışanların sorunlarının yakından takip edilerek 
hukuki ve fiili çalışmaların yürütülmesi

•	 SHÇEK’te ücret ve kadrolu eleman talebi başta olmak üzere diğer 
talepleri de içeren SHÇEK’e yönelik program oluşturularak yeniden 
yetki alınmasının hedeflenmesi. SHÇEK’te 5 ilde başlatılan TKY ‘ye, 
taşeron meslek elemanı alımına karşı çalışma yapılması, 

•	 SSGSS yasasının uygulanmasının yıldönümü olan 1 Ekim 2009 
tarihine yönelik olarak, SGK verileri, sağlık alanında yaşananlar, 
katkı payları, çıkarılması planlanan yasalar birleştirerek “herkese 
sağlık güvenli gelecek” şiarı ile çalışma planlanması 

•	 Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili çıkarılan yönetmelik üzerinden 
yeniden hukuk sürecinin başlatılması

•	 TKY, performans konusundaki çalışmaların şube/temsilcilikler 
üzerinden planlanması

•	 Üniversite hastanelerinin öznel sorunları üzerinden özel çalışma 
planlanması

•	 Meslek hastalıkları ve iş güvenliğini temel alan çalışma yürütülmesi
•	 Anadilde sağlık hizmeti verilmesi ile ilgili genel kurul kararımız 

doğrultusunda çalışmanın hızlandırılması
•	 Kadın komisyonu çalışmalarının hızlandırılarak, işkolumuzdaki 

kadınların öznel sorunlarına yönelik çalışma planlanması
•	
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DEMOKRASİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR
•	 Tutuklu çocuklara yönelik çalışmalarda sendikamızın da yer alarak, 

işkolumuz üzerinden söylem geliştirmesi 
•	 Sağlık alanında örgütlü sendika olarak, barış talebini daha fazla 

dillendirilmesinin sağlanması
•	 Sendikamız ve KESK’e yönelik saldırılara karşı etkili mücadelenin 

örgütlenmesi için KESK bütünlüğünde çalışma yürütülmesi ayrıca 
İstanbul Şişli Şube yöneticilerinin sürgünlerinin bu program dahilinde 
değerlendirilerek sahiplenici etkinlikler örgütlenmesi

•	 Seher Tümer’in mahkeme gününü sahiplenici tarzda geçmesi için 
MYK nın çalışma yürütmesi

•	 Tutuklu bulunan şube yöneticilerimizin tüzüğün ilgili maddesi gereği 
açıkta olmaları nedeniyle kesilen 1/3 oranındaki maaş farklarının 
ödenmesi

KESK’E ÖNERİLER
•	 Sendikalar tarafından TİS sürecine dair ayrı ayrı yürütülen etkinliklerin 

konfederasyon ve sendikalarla birlikte planlanması
•	 TİS sürecini kriz ile birlikte değerlendirerek toplumun etkilenen 

tüm kesimleri ile kendi taleplerimizi birleştiren bir hat izlenmesi, 
aynı zamanda kamuda TİS’leri süren işçilerle birleşecek çalışma 
yürütülmesi

•	 KESK’ e yönelik baskılara karşı daha kapsamlı ve planlı çalışma 
yürütülmesi

•	 Güvencesizlerle ilgili çalışmanın ve mücadelenin KESK düzeyinde 
birleştirilerek yürütülmesi

•	 TİS taleplerinin net ve anlaşılır ifade edilmesi, grev kararının bunun 
üzerinden örgütlenmesi ve bugünden hazırlıklarının sürdürülmesi, 
taleplerimizin karşılanmaması halinde de sürdürülmesi 

•	 KESK üyesi tutukluların İzmir’deki ve diğer illerdeki mahkemelerine 
katılım sağlanması

MTK da alınan bazı kararlara ilişkin MYK tarafından yapılan planlama 
aşağıdadır

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM: (TAM GÜN YASASI, KHB, 1 EKİM SSGSS’İN 
YILDÖNÜMÜ) 
2009 yılı başında oluşturulan “herkese sağlık güvenli gelecek için 
mücadeleye” ana temalı dönemsel mücadele programımızda belirlenen 
durumun önümüzdeki 4 aylık dönemine dair, hedefler ve strateji MTK’da ve 
MYK’da ayrıntılı tartışılarak bir planlama yapılmıştır.
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Bilindiği gibi “sağlıkta dönüşüm” ün son halkaları sayılabilecek “Tam gün” 
Yasa Tasarısı sendikamızın ve TTB başta olmak üzere ilgili çevrelerin yoğun 
muhalefeti nedeniyle bu yasama döneminde çıkarılamamış, alt komisyon 
çalışmaları tamamlanarak önümüzdeki yasama dönemine bırakılmıştır. 
Yoğun muhalefeti kırmak için bu tasarının bazı maddelerinde yeniden 
değişiklikler yapılmıştır.  Bu yasanın hemen ardından KHB’nin de meclisten 
geçirilmesi gündeme gelecektir. Belli ki AKP Hükümeti krize ve artan 
sağlık harcamalarına rağmen özelleştirme politikalarında, sağlıkta yıkım 
programında ısrarcıdır. 

Bu yasalara karşı 1 Ekim’i gözeten ve Meclis açılıncaya kadar geçecek süreç 
içinde;

	Sağlıkta özelleştirme programına karşı, dönüşüm programının 
halk için yarattığı olumsuzluklar üzerinden nasıl bir sağlık sistemini 
savunduğumuzu anlatan bir çağrı metni hazırlanarak sağlık alanında 
örgütlü emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler, dernekler vb ziyaret 
edilerek ortak bir mücadele zemini yaratılmaya çalışılacaktır. Merkezi 
anlamda bu çalışmalar yürütülürken şube/temsilciliklerimizde 
yerellerde var olan platform ve oluşumları güçlendirmeye çalışacak, 
en geniş kesimleri bilgilendirmeyi hedefleyecektir.

	Merkezi olarak afiş ve sağlıkta dönüşümün temel unsurlarını bir arada 
anlatacak bülten tarzında dosya hazırlanıp örgüte gönderilecektir. Tam 
gün ve kamu hastane birlikleri yasalarının yeni yasama döneminde 
tekrar gündeme getirilmesi iş bırakma gerekçemiz olacaktır. 
Yasaların seyri, TTB başta olmak üzere diğer örgütlerle yapacağımız 
değerlendirmeler sonucunda netleştirilecek olmakla birlikte iş bırakma 
için kaba olarak hedeflenen tarih 1 Ekimdir. Bu tarih aynı zamanda 
SSGSS Yasasının yürürlüğe girişinin 1. yıldönümüdür ve sağlıkta 
yıkımın toplumsal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak toplumsal 
meşruiyetin ve desteğin oluşturulması açısından elverişlidir. Tam gün 
ve kamu hastane birlikleri konusunda çalışanların bilgilendirilmesi 
için şimdiye kadar gönderilmiş ve gönderilecek materyaller, web 
sitemizdeki sunumdan da yararlanarak iş yerlerinde bilgilendirme 
toplantıları, imkanlar ölçüsünde eğitim toplantıları, yasadan en çok 
etkilenecek kesimlerin başında gelen radyasyonla çalışanlarla özel 
toplantılar alınarak tüm sağlık emekçileri iş bırakma dahil her türlü 
eyleme duyarlı kılınmaya çalışılmalıdır.

	SSGSS’in yıldönümü olan 1 Ekim’e yönelik özel dosya hazırlanarak 
kamuoyuna deklare edilmesi hedeflenmektedir. 
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	Ağustos sonu ya da Eylül başında kadrolarımızın katılacağı, 
mücadele yönelimimizin aktarılacağı bölge toplantıları yapılacaktır.

TİS MÜCADELESİ, EKONOMİK ve ÖZLÜK TALEPLER:
TİS Mücadelesi, ekonomik ve özlük taleplerimize ilişkin çalışmalar Kamu 
Emekçilerinin bütününü ilgilendiren konularda KESK’le birlikte çalışma 
yürütülmesi ve KESK’in TİS gündemine ilişkin aldığı kararların kitlesel 
hayata geçirilmesi için çalışma yürütülecektir. Alanımızdaki çalışmanın 
temel başlıkları insanca yaşanacak temel ücret ile kadrolu iş güvenceli 
istihdam olacaktır. Bu çalışmalarda KESK le ortaklaştırılmaya çalışılacak 
ancak alanımızda güvencesizlerin sayısının gittikçe artması yüzünden 
oluşturacağımız güvencesizler komisyonu özgün politika ve mücadele hattı 
belirlemeye çalışacaktır. KESK’in daha önce aldığı ve örgüte gönderdiğimiz 
TİS’e ilişkin bazı kararları;

	15 Ağustos 2009 tüm illerde maaş zamlarıyla ilgili bordro yakma 
eylemleri

	12–15 Ağustos tarihleri arası TİS ve GREV hakkıyla ilgili kol 
yürüyüşleri

	Ağustos ayı başlarında TİS ve GREV hakkıyla ilgili sempozyum 
yapılması

	TİS talebinin gerçekleşmemesi durumunda Grev hakkının 
kullanılması. Grev öncesinde (Eylül ve Ekim ayları içerisinde) KESK 
il gezilerinin yapılması

KESK’E VE SENDİKAMIZA YÖNELİK BASKILAR ve DEMOKRASİ 
MÜCADELESİ
•	28 Temmuz 2009’da görülecek Ankara Şube Yöneticimiz Seher 

Tümer’in mahkemesine kitlesel katılım, ulusal ve uluslararası dayanışma 
sağlanmasına çalışılması merkezi olarak planlanacaktır.

•	Tutuklu bulunan KESK üyelerinin hepsi ile sürekliliği olan bir dayanışma 
içine girilmesi (düzenli olarak kart, mektup gönderilmesi- yapacağımız 
tüm eylem etkinliklerde baskılara özel vurgu yapılması vb) dava 
süreçlerine müdahil olunması,

•	1 Eylül dünya barış gününün KESK bütünlüğü içinde özgün örgütleyicisi 
olunması

MESLEK HASTALIKLARI, İŞ GÜVENLİĞİ, İŞ YERİ SAĞLIK BİRİMLERİ
•	 İşyeri sağlık birimleri talebinin iş yerlerinde ortaya çıkan meslek 

hastalıkları ile de birleştirilerek talep haline getirilmesi. Bu 
çalışmanın daha bilimsel ve sağlıklı geçmesi için MYK’nın 
akademisyenlerden yardım alarak birlikte çalışma yürütmesi  
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5. MTK (0.06.2009–06.10.2009) 

MYK ÇALIŞMALARI
6.Dönem 4. MTK sonrası çalışmalarımız; MTK’larımız, Genel Kurullarımız 
ve 2009 yılı başında çıkardığımız “herkese sağlık, güvenlik gelecek” temalı 
mücadele programımız kapsamında yürütülmeye çalışılmıştır. 4. MTK sonrası 
çalışmalarımızın temelini TİS mücadelesi, Tam Gün Yasası ve KHB’lerine 
yönelik mücadelenin yanı sıra temel gündemlerimizden biri SSGSS’nin 
yarattığı tahribatlar ve 1. yılına ilişkin hazırlıklar almıştır. Yaz döneminin 
verimli değerlendirilmesi için alanımızda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile 
ortaklaşma ve mücadele birliğini yaratma amaçlı çalışmalar sürdürülmüş SES 
olarak bölge toplantıları yapılmış, ayrıca KESK bölge toplantılarına katılım 
sağlanmıştır. Bölgelerimizde yapılan toplantılar ve alanımızdaki örgütlerle 
yakalanan ortak mücadele zemininin meyveleri 1 Ekim’de alınmıştır. 
Sendikamızın temel bakışı olan emek ve demokrasi mücadelesinin birlikte 
yürütülmesi gerekliliği üzerinden çalışmalar iki konuda da aksatılmamaya 
çalışılmıştır. Bu dönemde “iş güvencesi komisyonu, sağlık çalışanlarının 
sağlığı komisyonu gibi komisyonlar kurularak çalışmalara başlanmıştır. 
Kurumsal işleyişimizdeki bazı aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla mali 
sekreterler ve örgütlenme eğitimi toplantısı Ankara da yapılmıştır. Yine 
merkezi takvim programı çerçevesinde iş yeri temsilcileri eğitimleri devam 
ettirilmiştir. MYK’mızın  katıldığı ve önemli gördüğümüz bazı çalışmalara 
aşağıda sunulmuştur.

05.06.2009  Tam gün basın toplantısı, Bedriye Yorgun 
10.06.2009  Tam gün yasasına ilişkin Ankara şubemizin Sağlık Bakanlığı 

önünde basın açıklaması, Kemal Yılmaz, Sıddık Akın
11.06.2009  Tam gün yasası ile ilgili Ankara şubelerimizin Hacettepe ve 

Dışkapı hastanelerinde yaptıkları eylemlere katılım, Şükran 
Doğan, Sıddık Akın, Köksal Aydın

11.06.2009  CHP bilim komisyonuna TBMM de Tam Gün ile ilgili brifing 
verildi, M. Sıddık Akın

11.06.2009  Özürlüler idaresi üye toplantısı katılım, Sıddık Akın
12.06.2009  TTB nin organize ettiği Sağlıkta Dönüşüm ve Tam Gün 

gündemli Tıp Fakültesi hastanelerinin bölüm başkanları ile 
hekimlerin katıldığı çalıştaya katılım Kemal Yılmaz, Köksal 
Aydın

12.06.2009  TTB’nin organize ettiği Ankara Şubemizin destek verdiği tam 
güne yasasına karşı milli kütüphaneden Sağlık Bakanlığına 
kadar yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katılım Kemal 
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Yılmaz, Köksal Aydın, M. Sıddık Akın
14.06.2009  TBMM Aile ve Sağlık Komisyonu başkanının sendikamızı 

davet etmesi üzerine TBMM’de tüm komisyon üyelerinin 
katıldığı toplantıya 3 MYK üyemiz katılmış ve Tam Gün ve 
Kamu Hastane Birliklerine ilişkin görüşlerimizi aktarmıştır.

15.06.2009  İzmir’de KESK’in organize ettiği baskı ve tutuklamalara 
yönelik basın açıklamasına katılım, Bedriye Yorgun, M. 
Sıddık Akın

15-16.06. 2009 İzmir’e tutuklanmalarla ilgili olarak gidildi. Bedriye Yorgun, 
Şükran Doğan

17.06.2009  Serbest Bırakılan KESK ve Eğitim-Sen kadın sekreterleri 
ile İzmir’deki üyelerimizin tekrar tutuklanmasını protesto 
ve yapılan baskınlarda yaşanan hukuksuzluklara karşı suç 
duyurusunda bulunmak üzere adalet bakanlığı önünde 
gerçekleştirilen eyleme katılım, Tüm MYK

17.06.2009 Tam gün ve kamu hastane birliklerine ilişkin bilgilendirme 
amaçlı Sağlık Komisyonu üyesi DTP milletvekili Sevahir 
Bayındır’la bilgilendirme toplantısı, tüm MYK

18.06.2009  TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısına 
katılım. Kemal Yılmaz, Ümit Doğan, Meryem Özsöğüt

18.19.07. 2009 Şanlıurfa mahkemeye katılım sağlandı. Bedriye Yorgun 
19.06.2009  KESK eylem programı kapsamında İş kolumuza yönelik TİS 

taleplerimizi dile getirmek için il dışından MTK’ ya katılım 
için erken gelen yöneticilimiz ve Ankara Şubemiz ile birlikte 
Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

20.06.2009  KESK’in TİS’e ilişkin eylem takvimi gereği KESK bütünlüğü 
içinde TİS Taleplerimizi ve KESK’e baskıları kınamak için 
Maltepe’den Başbakanlığa kadar yapılan yürüyüşe katılım, 
tüm MYK ve illerden gelen üyelerimizle.

23.06.2009  İstanbul/ŞİŞLİ şube başkanı ve şube sekreterimizin 
sürgünlerini protesto amaçlı İst/Okmeydanı hastanesinde 
yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı. Bedriye Yorgun, 
Ümit Doğan, Şükran Doğan, Meryem Özsöğüt

24.06.2009  İstanbul valiliği ile sürgünlerle ilgili görüşme, Ümit Doğan
25.06.2009  İstanbul şişli şube sürgünleri ile ilgili fatih adliyesinden il 

sağlık müdürlüğüne yürüyüş, Ümit Doğan
25.06. 2009  Sincan cezaevinde yatan Seher Tümer’e ziyaret, Bedriye 

Yorgun 
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26–27.06.2009  TTB Seçimsiz kongresine katılım, Bedriye Yorgun, Şükran 
Doğan, Köksal Aydın

26.06. 2009  KESK kadın toplantısına katılım Bedriye Yorgun, Şükran 
Doğan, Meryem Özsöğüt  

27.06. 2009  Şube/temsilcilik örgütlenme mali sekreterler merkezi 
toplantısı Ankara’da yapıldı

28.06. 2009  KESK adına kadın buluşmasına katılım, Bedriye Yorgun 
02.07.2009  Sivas katliamını anma etkinliğine Ankara’da MYK olarak 

katılım sağlandı. Sivas’taki etkinliğe MYK adına Meryem 
Özsöğüt katıldı. Ankara’da Yapılan mitinge diğer MYK üyeleri 
katıldı.

3.07. 2009  KESK Ankara Şubeler Platformunun Şişli Şube ile ilgili 
basın açıklamasına katılım Bedriye Yorgun, M. Sıddık Akın, 
Meryem Özsöğüt  

07.07. 2009  Türk-İş’in iş bırakma eylemine ziyaret, MYK üyeleri 
15.07.2009  Belçika Brüksel’de yapılan etkinliğe katılım, Bedriye Yorgun 
15.07.2009  KESK Şubeler Platformu bordro yakma eylemine katılım 

Kemal Yılmaz, M. Sıddık Akın, Köksal Aydın
17.07.2009  İHD’nin kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılım, Bedriye 

Yorgun
18.07.2009  Atılım gazetesi yazarı Kutsiye Bozoklar’ın cenaze töreni, M. 

Sıddık Akın
18.07.2009  Ankara Barış Meclisi’nin basın toplantısına katılım, Bedriye 

Yorgun
19.07.2009  Urfa’da yaşanan bebek ölümleri ile ilgili basın toplantısı, 

Bedriye Yorgun
25.07.2009  TTB, Dev Sağlık-iş, TEB, TDHB ile beraber istikrar paketiyle 

ilgili İstanbul’da basın toplantısı. Kemal Yılmaz
25-26.07.2009 Diyarbakır’da Kürt sorununa ilişkin çalıştayına katılım, 

Bedriye Yorgun
28.07.2009  Seher Tümer’in Mahkemesine katılım, MYK
30.07.2009  Doç. Dr. Gönül Tanır’la hastane enfeksiyonları ile ilgili Dr. 

Sami Ulus Çocuk hastanesinde toplantı, Bedriye Yorgun, 
Kemal Yılmaz

31.07.2009  Güler Zere ile ilgili basın açıklaması, MYK
01.08.2009  KESK Danışma Meclisine katılım, MYK
01.08.2009  Güler Zere İle ilgili açıklama ve Adalet Bakanlığı’na kefen 

gönderme, Bedriye Yorgun
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04.08.2009  Güler Zere ile ilgili TBMM önünde basın açıklamasına katılım, 
Bedriye Yorgun, Kemal Yılmaz

05.08.2009  Hükümetin demokratik açılımı ile ilgili olarak KESK’in 
Mülkiyeliler Birliği’nde yaptığı basın toplantısına katılım, 
Şükran Doğan

08-09.08.2009 Kadın Platformlarının Hakkari’nin Berçelan yaylasında 
tuttukları barış nöbetine katılım, Bedriye Yorgun

08-09.08.2009 SES, TTB, Dev. Sağlık-İş, MYK ve uzmanlarının katıldığı 
önümüzdeki dönem sağlık iş kolundaki gelişmeler ve 
Türkiye’nin diğer gündemlerinin tartışıldığı 2 günlük bir 
çalışma yapıldı. 

11.08.2009  Barış annelerinin eylemine katılım, Bedriye Yorgun, Ümit 
Doğan, M. Sıddık Akın

12.08.2009  ESM’nin Enerji Bakanlığı önündeki TİS’e çağrı amaçlı 
eylemine katılım, Kemal Yılmaz, Şükran Doğan, Ümit Doğan, 
M. Sıddık Akın

13.08.2009  Genç-Sen’lilere yapılan saldırıları protesto açıklamasına 
katılım, Bedriye Yorgun

13-15.08.2009 KESK kol yürüyüşüne katılım. İst. Meryem Özsöğüt, 
Diyarbakır’a Ümit Doğan ve Sıddık Akın

15.08.2009  Dünya kadın yürüyüşünün Mezopotamya Sosyal Formu 
ismi ile düzenlediği toplantıya KESK adına katılım, Bedriye 
Yorgun

18.08.2009  Olcay Kanlıbaş Siirt’te ziyaret edildi. Bedriye Yorgun
20.08.2009  TEB’de SES, TTB, TDB, THB toplantısı. Kemal Yılmaz, 

Sıddık Akın
22.08.2009  Ankara Kadın Buluşmasına katılım. Bedriye Yorgun
22.08.2009 Mimarlar Odası’nda Dünya Kadın Yürüyüşü, MSF hazırlık 

toplantısına katılım, Bedriye Yorgun
1.09.2009  Dünya barış günü etkinliklerine katılım. Diyarbakır’a M. 

Sıddık Akın, İstanbul’a Bedriye Yorgun, Ankara’da MYK
4.09.2009  Tutuklu bulunan Eğitim-Sen Batman şube yöneticisinin 

Diyarbakır’da yapılan mahkemesine katılım, Sıddık Akın
05.09.2009  Elazığ’da düzenlenen Barış ve Emek konulu panele katılım,  

Bedriye Yorgun
08.09.2009  Kutsiye Bozoklar’ın cezane törenine katılımla ilgili gözaltıları 

protesto, Bedriye Yorgun
09.09.2009  Halkevlerinin 25 Ekim’de yapılacak “Krize Karşı Kadınlar 
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Haklarını Arıyor” buluşması açıklamasına katılım, Bedriye 
Yorgun

13.09.2009  İzmir Bölge Toplantısı, Bedriye Yorgun
15.09.2009  SDP Barış yürüyüş kolunun Ankara kürsüsüne katılım, 

Bedriye Yorgun, 
17.09.2009  Batman Eğitim-Sen şube sekreterinin Diyarbakır’da görülen 

mahkemesine katılım  Sıddık Akın, Sivas Eğitim-Sen ve 
BTS şube başkanlarının Erzurum’da görülen mahkemesine 
katılım, Bedriye Yorgun

24.09.2009  İzmir’de bulunan KESK’li tutuklular KESK’le birlikte ziyaret 
edildi, Bedriye Yorgun

27.09.2009  Diyarbakır’da yapılan MSF’ye katılım, Sıddık Akın
29.09.2009  SSGSS ile ilgili TTB de basın toplantısı,  Bedriye Yorgun
30.09.2009  Tutuklu bulunan Ankara şube üyemiz Seher Tümer’e ziyaret, 

Bedriye Yorgun
30.09.2009  Ankara Şube’nin SSGSS nöbet eylemi ziyaret edildi,  Bedriye 

Yorgun 
30.09.2009   Dışkapı Eğt.ve Araşt.Hast.SSGSS basın açıklaması, Kemal 

Yılmaz 
01.10.2009  GSS yıldönümü eylemleri, İzmir; Ümit Doğan, Eskişehir; 

Köksal Aydın, Diyarbakır; Bedriye Yorgun, Ankara diğer MYK 
üyeleri

04.10.2009  DTP Kongresi, Şükran Doğan 
06.10.2009  IMF karşıtı eylem, MYK katıldı
07.10.2009  Güler Zere ile ilgili eylem Adalet Bakanlığı önü Bedriye 

Yorgun, Meryem Özsöğüt, M. Sıddık Akın
08.10.009  IMF’yi protesto eylemlerinde polisin gaz bombası kullanması 

ve hastanelere gaz bombası atmasını protesto amaçlı Sağlık 
Bakanlığı önünde eylem, MYK

09.10.2009  DMH’nin Güler Zere için başlattığı açlık grevi basın 
açıklamasına katılım. 

5. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 

6. dönem 5. MTK’mız; krizin etkilerinin işten çıkarmalar ve vatandaşın cebine 
daha fazla el atmayla azaltılmaya çalışıldığı, hastalıkların salgın haline 
dönüştüğü, KESK’e yönelik baskıların devam ettiği bir yandan da barış ve 
demokrasi sürecinin konuşulduğu bir atmosfer ile bizim açımızdan da sağlık 
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hakkı mücadelesinin yükseltildiği ve 25 Kasım uyarı grevine hazırlandığımız 
bir dönemde toplanmıştır.

6. Dönem 5. Merkez Temsilciler Kurulumuz 24-25 Ekim 2009 tarihlerinde 
Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 64 Temsilcinin katılımıyla 
toplandı. Adıyaman, Amasya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, 
Düzce, Erzurum, Erzincan, Isparta, İzmir, Karabük, K.Maraş, Kütahya, Ordu, 
Rize, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Tokat, Uşak, Yalova, 
Zonguldak illeri mazeretsiz olarak katılmamışlardır. MYK üyeleri hariç 38 
temsilci konuşma yapmıştır. 

Yoğun bir gündemle çalışmasını tamamlayan MTK’mız; önümüzdeki 4 
ayın temel mücadelesinde; halkın sağlık ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin 
mücadele, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik, özlük ve 
demokratik talepleri ile Tutuklu bulunan KESK’lilere ilişkin mücadeleyi ve 
‘’TİS yoksa grev var’’ eyleminin örgütlenmesinde yapılacak çalışmaları temel 
mücadele alanı olarak belirlemiştir. MTK’mız sağlık hakkı mücadelesinde 
SSGSS’nin 1. yılında örgütümüzün bütünlüklü olarak yürüttüğü faaliyetleri 
mücadelenin toplumsallaştırılması açısından önemli bir aşama olarak 
değerlendirmiş ve bu kararlılığın sonuç alıncaya kadar mücadele ivmesinin 
yükseltilerek sürdürülmesi hususunda iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Genel Kurullardan sonra en önemli karar organımız olan MTK’lara birçok 
ilden katılım olmaması örgütsel işleyişimiz ve bütünlüğümüz açısından 
eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Gündemler üzerinden önümüzdeki döneme 
ilişkin aşağıda belirlenen konularda örgütümüzün çalışma yapmasını 
kararlaştırmıştır.

MTK’mızın ortaklaşan değerlendirmeleri, karar önerileri ve MYK’mızın yaptığı 
planlama ektedir.

SÜRECİN DEĞERLENDİRMESİ
Küresel ölçekteki kriz tüm insanlığı olumsuz bir şekilde etkilerken kapitalizmin 
kural tanımazlığı insanlığın yaşam alanlarını pervazsızca yok etmektedir. 

Krizlere içkin olan kapitalizmin; toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunların 
derinleşmesine yol açtığını her alanda görmek mümkün. Krizin ortaya çıktığı 
dönemden bugüne dünyada milyonlarca emekçi işinden oldu. Ülkemizde ise 
bir buçuk milyondan fazla işçi işsiz kalırken çalışmaya devam eden işçilerin 
de ya ücretleri aşağıya çekiliyor ya da esnek ve kuralsız çalışmaya mahkûm 
ediliyorlar.
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Ekim ayının başlarında İstanbul’da gerçekleştirilen IMF toplantısında 
DB başkanı Zoellickin’in yaptığı açıklama ilgi çekicidir. Kriz yüzünden 
59 milyondan fazla kişinin işini kaybedeceği, 90 milyon kişinin daha da 
yoksullaşacağı, 50.000 bebeğin açlıktan öleceği, üçüncü dünya ülkelerinde 
iç savaş ve sosyal olayların çoğalacağı tespiti bir kehanet değil, kendi 
yaratılarının itirafı niteliğindedir. Sermaye gruplarının önümüzdeki süreçte 
de dünya insanlığına neyi sunacağının açık göstergesidir.

Ekonomik alanda derinleşen kriz liberal siyasetle aşılmaya çalışılıyor. 
Obama bu çalışmanın sembolik ifadesi, çöküşü yaşayan kapitalist sistemin 
toplumsal ayaklanmaları geriye itmek için attığı bir ciladır. Amaçlanan; 
kangrenleşmiş siyasal sorunları liberal politikalarla belli bir çözüme götürerek 
artık yaşanamaz olan ve bölgesel, küresel ayaklanmalara götürecek 
gerekçelerin önüne geçmektir. Güncel anlamda halklar ve toplumsal 
yapılar için önemli kazanımları ifade eden bu durum, demokrasi güçleri 
açısından yeni bir perspektifle yola çıkmayı gerektiriyor. Burada ülkemizin 
durumu oldukça dikkat çekicidir. Tam da burada AKP iktidarının liberal 
kapitalist sistemin yerel uygulayıcısı olduğunu görüyoruz. Alevi açılımı, 
Ergenekon operasyonu, ardından gelen Kürt açılımı sistemsel (küresel de 
denilebilir) politikalardan bağımsız değildir. Türkiye’de ekonomik krizin yeni 
yansıma süreçlerinde de bu sorunların gündeme getirilip palyatif (yüzeysel) 
çözümler üretilmeye çalışıldığını hepimiz biliyoruz.  Kuşkusuz sorunlar 
kadar, devrimci, demokratik kararlılıkla ilerletilen mücadele de reformları 
egemenler için zorunlu kılıyor. Kaldı ki derin bir kökene sahip olan sorunların 
palyatif çözümlerle daha fazla ötelenemeyeceğini ancak alternatif toplumsal 
projeler için zemin oluşturacağını biliyoruz.  Türkiye’de siyasal atmosferde 
şu an ciddi bir çekişmenin söz konusu olduğunu da unutmadan demokrasi 
güçlerinin hamle şansının bir kat daha arttığını vurgulamak gerekir.  Liberal 
siyasetin temsilcileri bir yandan ürkekçe palyatif çözümlerini sunarken diğer 
yandan statükocu güçlerin ciddi direnç içinde olduğu her alanda hissediliyor.  
Kapitalist sistemin bir dönem çıkarlarına hizmet eden siyasal partiler aşılma 
ihtiyacıyla karşılaşıyor. Kapitalist sistemin güncel çıkarlarına uymayan 
devletçi, iktidarcı siyasal partiler ve yapılar önemli bir direncin içerisindedir. 
Varlık gerekçeleri olan sorunların asgariye indirilmesinin kendilerini yok 
edeceğini biliyorlar. Bunun için Türkiye’de kendileri olmadan hiç bir yaprağın 
kımıldamayacağı mesajlarını veriyorlar.

Demokratik güçlerin özellikle emek eksenli mücadelenin yanında dünya 
sorunlarına derinlemesine eğilen perspektifini,  halklara taşıması ve 
toplumsallaştırması elzemdir. Hem sendikal alan hem sivil toplum alanlarında 
kendini yoğunlaştıran demokrasi güçleri toplumsal sorunlara farklı bir 
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açıdan eğilmek ve alternatifler üretmek zorundadır.  Yoksa diğer güçler gibi 
aşılma tehlikesi yaşayacaklardır. Toplumsal kurtuluşu hedeflemeyen ve salt 
eylemselliğe indirgenmiş uygulamalar artık çözüm olmaktan uzaktır.

1980’li yıllardan sonra hayata geçirilen neoliberal politikalar işçi, emekçi ve 
yoksulların haklarını hızla gasp ederken hak gaspları şovenist ve milliyetçi 
politikalarla görünmez kılınmaya çalışılmış, yoksulluk, işsizlik tırmandıkça 
şovenist milliyetçilik de tırmanmış, halklar birbirine düşmanlaştırılmıştır.

Yüz binlerce insanımızın işkencelerden geçirildiği, gencecik insanların 
darağaçlarında can verdiği, devletin gücüyle cinayetlerin işlendiği, insanların 
işten ve vatandaşlıktan atıldığı, yıllarca ceza evlerinde kaldığı, sağlığını 
kaybettiği, ailelerin parçalandığı 12 Eylül’ün 29. yıl dönümünü geçirdik.

29 yıl önce; toplum 12 Eylül alacakaranlığında 12 Eylül’ün deli gömleğiyle 
uyandı. Hatta hala uyanamadı desek yeridir. Çünkü hala 12 Eylül hukuku, 
askeri darbe anayasasıyla yurttaşları şiddetle, cezaeviyle, işkenceyle, 
yargısız infazlarla hizaya getirmeye devam etmektedir.

Hak arayanlar copla, gazla, silahla karşılaşmakta, işkence devam etmekte; 
öyle ki siyasi suçlular, ahlak dışı, etik dışı, insanlık dışı bir şekilde tedavi 
hakları engellenerek, tahliye edilmeyerek ölüme terk edilmektedirler. Taş atan 
çocuklar olarak kamuoyuna yansıyan çocuklar yaşlarından kat be kat fazla 
yıllarla cezalara çarptırılırken taş atan çocuklara ateş açıp öldüren uzatmalı 
çavuşa beraat verilmesi kararı ülkemizdeki “adil ve bağımsız yargının” ne 
olduğuna ve 12 Eylül hukukuna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Milliyetçi ve 
şovenist müfredatın hâkim olduğu, zorunlu din dersi uygulamalarının devam 
ettiği, bilimsel ve demokratik üniversite ideallerinin yerle bir olduğu, öğrencisiz 
üniversite açılışlarının yapıldığı eğitim kurumları, iktidar yandaşlarına kadro 
ve para sağlayan kurumlar haline getirilmiştir. Yine bu süreçte emekçiler 
ve örgütleri hedef alınmaya devam etmiş, sendikalar etkisizleştirilmiş, hak 
aramak ve grev yapmak neredeyse imkânsız hale getirilmiştir. Sermayenin 
yaşamın her alanında egemen kılındığı, emekçilerin açlık ve yoksulluk 
sınırının altında sefalete mahkûm edildiği, piyasacılığın yüceltildiği bir 
dönemden geçmekteyiz.

Tüm toplumu baskı altında tutan,  tasfiye etmemizin zorunlu olduğu bir anti-
demokratik anayasa var. Anayasalar, bireylerin ve toplumun davranışlarını 
sınırlandırmak için değil, toplum adına kamu gücünü kullananları 
sınırlandırmak için hükümler içerirler. AKP’nin kapatılma tartışmalarının 
yaşandığı süreçle birlikte demokrasiyi rafa kaldıranların, dışarıda timsah 
gözyaşları dökerek meclis açılışıyla birlikte barış teskeresi adı altında 
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Mehmetlerin, Ceylanların ölümüne oy verenlerin, üstelik demokratik kültüre 
uymayan tarzda muhalefet söylemlerini bir tarafa bırakarak teskerede 
buluşanların ve mekânlara göre söylemlerini değişen bir başbakanın olduğu 
yerde işimizin ne kadar zor olduğunu görmek önemlidir. Toplumsal barış, 
eşitlik ve adalet, demokrasi, insan hakları ve özgürlük için, yurttaşla toplumsal 
sözleşmeye dayalı demokratik bir anayasa mücadelesi verilmelidir. Bu 
mücadelenin yerelleştirilmesi ve toplumsal talebe ve harekete dönüştürülmesi 
sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk toplumsal barışa olan ihtiyaçtandır

Sınıf için en büyük silah, üretiminden gelen gücün kullanımıdır. Yani 
grevdir. İşçi sınıfının grev silahına karşı egemen sınıflar ve iktidar aygıtı, 
devletin baskı ve zor aygıtlarını ve resmi ideolojiyi sürekli kullanmıştır. 
Grev ve TİS, kuruluşumuzdan bu yana programımızda olan bir hedeftir. 
AİHM kararı mücadele ile kazanılmıştır. Kazanımı artırarak tarihsel bir 
sürecin sorumluluğunu yerine getirmemiz gerekiyor. Bu süreçte Kamu-
Sen’in grev ve TİS hakkını savunan KESK’in zeminine gelmesi önemlidir. 
Toplumun tamamını katmak farklı politik süreçlere tekabül eder. Ancak bu, 
süreçten olumsuz etkilenen herkesin desteğini alamayacağımız anlamına 
gelmemektedir. 4688 sayılı yasanın emeği yok sayan antidemokratik 
sınırlarını, meşru ve fiili mücadelemizle aşmak, emek ve demokrasiden yana 
alternatifler yaratmak elimizdedir.

TİS’in ve Grevin yasal hak olduğunu anlatmamız gerekiyor. Grev ve toplu 
sözleşme demek onurlu ve güvenli gelecek demektir, parasız sağlık parasız 
eğitim demektir. Demokratik çalışma ortamı insanca yaşam ve barış demektir, 
çocuklarımıza onurlu bir gelecek demektir.

Hükümetler eliyle milyonlarca insana açlığı, yoksulluğu, sigortasız, 
güvencesiz ve örgütsüz çalışmayı reva gören, toplumsal kesimler arasındaki 
uçurumu derinleştiren, halklar arasında savaş ve düşmanlığı körükleyenler, 
kadın ve çocukların mağduriyetini de arttırdılar.

Sağlık hizmeti ticarileşirken, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren GSS’nin 
sorunları çözmek bir yana,  sağlık alanını giderek paralı hale getirdiğine, 
sosyal güvenlik kurumlarını tasfiye ederek özel sağlık sigorta tekellerinin 
insafsızlığına terk edileceğimize ilişkin düşüncelerimiz ne yazık ki 
doğrulandı. 1 yılını dolduran ve IMF ve Dünya Bankası tarafından dayatılan 
SSGSS, AKP hükümeti tarafından büyük bir aymazlıkla yürütülmekte. İlaç 
ve tedavi araç gereçlerindeki kısıtlamalar yaygınlaştırılarak, katkı payları her 
basamakta alınmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerini ticarileştiren ve hiçe 
sayan bir mantığa yaslanan aile hekimliği 35 ile yaygınlaştırılmış, hastane 
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birleştirmeleriyle birlikte kamu hastane birlikleri uygulaması fiilen hayata 
geçirilmiştir.

Krizin sonuçları göz önünde bulundurulduğunda SGK çatısı altında toplanan 
böyle bir sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği kalmamıştır. 
1 milyon emekçinin işini kaybettiği, pek çok esnafın kepenk kapattığı, kredi 
borçlarıyla geleceklerin ipotek altında tutulduğu, iş güvencesinin ortadan 
kaldırıldığı, taşeronlaşmanın tırmandığı bir Türkiye manzarasıyla yüz 
yüzeyiz. Bize sunulan kırıntıları, ölümü ve sefaleti reddederek dünyayı ve 
hayatlarımızı yeniden kucaklamak adına atacağımız adımlar bugün her 
zamankinden daha çok önem taşımaktadır. Taşlar yerinden oynamıştır ve 
yerine otururken bizlere büyük işler düşmektedir.

İŞKOLUMUZA DAİR ÇALIŞMALAR
•	 SSGSS yasasının toplumda yarattığı hoşnutsuzluk (katkı, katılım payları 

vb.) üzerinden 1 Ekim 2009 da yapılan eylemlerde açığa çıkan ivmenin 
“herkese sağlık güvenli gelecek” şiarı ile yükseltilmesi. Bu kapsamda 
sağlık hakkı mücadelesinin; KESK ve Sağlık İş Kolunda örgütlü kurumlar 
başta olmak üzere, toplumun en geniş kesimleriyle ortaklaştırılmaya 
çalışılması

•	 Sözleşmeli ve güvencesiz çalışanların (taşerona dahil) kadro talebi ve 
diğer sorunları üzerinden KESK bütünlüğünde çalışma planlanmamasının 
talep edilmesi. Örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde ortak örgütlenmeye 
dönük işyeri ortak çalışma grubu, komitesi, konseyi vb. çalışmaların 
yaygınlaştırılması. Şube/temsilciliklere bağlı “iş güvencesi komisyonu” 
kurulması bu komisyonun büyük işyerlerine yaygınlaştırılması. 
Taşeronda çalışan emekçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin; tüm 
işkolumuzda çalışan emekçilerde farkındalık yaratılması için bilgi 
paylaşımının gerçekleştirilmesi ortak örgütlenme ve mücadele açısından 
faydalı olacaktır. Güvenceli çalışmanın 25 Kasım uyarı grevinin temel 
taleplerinden biri haline getirilmesi. Sözleşmeli ve güvencesiz çalışanların 
25 Kasım uyarı grevine güvenceli iş talebi üzerinden örgütlendirilmesi,

•	 Aile hekimliği uygulanan illerde ASM ve TSM’lerde çalışanların ve halkın 
yaşadığı sorunların gündeme alınması ve bu alanda yaşanan sorunların 
raporlaştırılması,

•	 112 özelleştirmelerinin ve çalışanlarının sorunları ile Ağız Diş Sağlığı 
Merkezlerinde çalışanların sorunlarının yakından takip edilerek hukuki 
ve fiili çalışmaların yürütülmesi

•	 SHÇEK’te uygulamaya başlanan TKY gibi çalışmalar, meslek tanımlarının 
belirsizleştirilmesi ve son zamanlarda çıkarılmaya çalışılan çok sayıdaki 
yönetmeliklerin incelenerek, kadrolu eleman talebi başta olmak üzere 
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diğer talepleri de içeren çalışma başlatılması
•	 Anadilde sağlık hizmeti verilmesi ile ilgili çalışmanın hızlandırılması
•	 Kadın komisyonu çalışmalarının hızlandırılarak, işkolumuzdaki kadınların 

öznel sorunlarına yönelik çalışma planlanması
•	 Lisans tamamlamaya ilişkin olarak diğer sağlık çalışanlarının da 

faydalanması ile harç ücretlerine karşı çalışma yapılması
•	 Ülkenin ve dünyanın gündeminde yoğun bir şekilde yer tutan domuz 

gribine yönelik sendikamızın çalışma yürütmesi
•	 Sendikamızın 25 Kasım’da yapılacak grev eylemi için taleplerimizi öne 

çıkaran afiş ve bildiri hazırlaması
•	 Eğitim hastanelerinin ülke çapında yaygınlaşması ile birlikte asistan 

doktorların sorunlarına dikkat çeken çalışma planlanması
•	 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısının hazırlıkları olarak ta 

değerlendirilebilecek tarzda birçok ilde hastane birleşmeleri 
gerçekleşmektedir. Konunun takip edilerek hukuksal mücadele ile birlikte 
sürece müdahil olma,

•	 İş kolumuzda 25 kata kadar farklılaşan ücretlere karşı TİS taslağımızın 
güncelleştirilmesi ve ücret talebimizin somutlaştırılması

•	 Gündemde olan istihdam büroları ve sendika yasasına ilişkin SES ve 
KESK’in çalışmaları takip etmesi ile sürece müdahale etme. 

DEMOKRASİ MÜCADELESİ
•	 Ülkemizde barış sürecine ilişkin son zamanlarda yoğunlaşan 

tartışmalarda; oluşan ve oluşturulmaya çalışılan milliyetçi ve şoven 
açıklamalara, tutumlara karşı; eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde 
SES ve KESK’in çalışma yürütmesi. Barış ortamının sağlanması ve 
demokratikleşme konusunda daha aktif tutum alması

•	 18 Aralık 2009’da görülecek Ankara Şube Yöneticimiz Seher Tümer’in 
mahkemesine kitlesel katılım, ulusal ve uluslararası dayanışma 
sağlanmasına çalışılması merkezi olarak planlanması,

•	 Sendikamız ve KESK’e yönelik saldırılara karşı etkili mücadelenin 
örgütlenmesi için KESK bütünlüğünde çalışma yürütülmesi. Ayrıca 
tutuklu bulunan KESK’li yönetici ve üyelerimizin Batman, Erzurum’daki 
mahkemelerine yakın illerden katılım sağlanması. 19–20 Kasım 2009’da 
İzmir’de yapılacak olan mahkemeye KESK’in belirlediği bölge illerinden 
kitlesel katılım sağlanması, tutukluların hepsi ile sürekliliği olan bir 
dayanışma içine girilmesi (düzenli olarak mektup gönderilmesi, ailelerin 
ziyareti, yapacağımız tüm eylem etkinliklerde baskılara özel vurgu 
yapılması vb.)



111

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

KESK’E ÖNERİLER
•	 KESK’ e yönelik baskılara karşı daha kapsamlı ve planlı çalışma 

yürütülmesi. KESK üyesi tutukluların İzmir’deki ve diğer illerdeki 
mahkemelerine katılım sağlanması, baskılara dikkat çekecek eylemler 
örgütlenmesi.

•	 Güvencesizlerle ilgili çalışmanın ve mücadelenin KESK düzeyinde 
birleştirilerek yürütülmesi

•	 KEY ödemelerine ilişkin etkin bir çalışmanın planlanması
•	 25 Kasım uyarı grevi sonrası, taleplerimizin kabul edilmemesi halinde 

yürütülecek mücadeleye ilişkin olarak KESK’in ilgili kurumlarının 
toplanarak sürecin değerlendirilmesi,

•	 SSGSS yasasının toplumda yarattığı hoşnutsuzluk (katkı, katılım 
payları vb.) üzerinden 1. yılında yapılan eylemler KESK tarafından 
birleştirilmesine rağmen; KESK’e bağlı sendikalardan birleştirilmeye denk 
bir katılım gerçekleşmediği MTK’mızca ifade edilmiştir. Buna rağmen 1 
Ekim 2009 da yapılan eylemlerde güçlü bir irade ortaya çıkmıştır. Açığa 
çıkan irade ve yükselen mücadele ivmesinin “herkese sağlık, güvenli 
gelecek” şiarı ile yükseltilmesi. Bu kapsamda katkı ve katılım paylarının 
geri çekilmesi üzerinden sağlık hakkı mücadelesinin KESK tarafından 
ortaklaştırılması,

MTK’DA ALINAN BAZI KARARLARA İLİŞKİN DÖNEMSEL PLANLAMA 

“Sağlıkta Dönüşüm” programına karşı
•	 25 Kasım uyarı grevinin örgütlendirilmesinde emekçiler ve halkın 

desteği için katkı, katılım paylarının geri alınması talebinin işlenmesi, bu 
doğrultuda halka ve işkolumuz çalışanlarına yönelik bildiri çıkarılması, 
afiş bastırılması. KESK’in bu konuya ilişkin 4 Kasım da yapacağı etkinliğe 
işkolumuzda örgütler başta olmak üzere en geniş kesimleri katmak için 
yerel ve merkezi çalışmalar yürütülmesi.

•	 Katkı ve katılım paylarının geri alınmasına yönelik olarak merkezi bir 
çalışma yürütülecektir. Bu çalışma KESK ve diğer emek ve meslek 
örgütlerine de önerilerek ortaklaştırılmaya çalışılacaktır. Yapılacak 
planlama örgüte gönderilecek ve bu planlama dahilinde afiş, bildiri 
vb. çıkarılacaktır. Merkezi çalışmayı güçlendirmek ve ülke genelinde 
yaygınlaştırmak amacı ile şube/temsilciliklerimiz bu talebi krizin 
etkileriyle de birleştirerek kendi illerinde yapabilecekleri tüm etkinlikleri 
planlayacaklardır. (basın açıklamaları, yürüyüş, toplantı, il mitingleri vb.)

•	 Alanımızda esnek ve kuralsız çalışmayı derinleştirecek tam gün, KHB 
gibi yasalar takip edilecek eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık 
hakkı talebimiz üzerinden sürece müdahil olunacaktır.
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TİS, ekonomik ve özlük talepler, meslek hastalıkları, iş güvenliği, işyeri 
sağlık birimleri
•	 Üniversite hastanelerinde sözleşmeli çalışanlardan kesilen yemek 

parası için illerden gelecek bilgiler üzerinden tespit yapılması. Ünv. 
Hastanelerinde yaşanan performans ücretlerindeki adaletsizlikleri 
ile birleştirilerek; hukuksal mücadele ile birlikte alan eylemleri, imza 
kampanyaları vb bir planlamanın merkezden doğru yapılması,

•	 Güvencesiz ve sözleşmeli çalışmaya ilişkin; mücadelenin işyerlerindeki 
emekçilerde ortaklaştırılması için İş Güvencesi Komisyonlarının 
yaygınlaştırılması, 25 Kasım Uyarı grevinin temel taleplerinden biri olan 
güvenceli çalışmanın iş yerlerinde iyi işlenmesi, 25 Kasım grevi sonrası 
da mücadele programımız kapsamında merkezden doğru bir planlama 
yapılması

•	 TİS taslağımızın güncelleştirilmesi ve ücret talebimizin somutlaştırılması 
üzerinden toplu sözleşme mücadelesinin yürütülmesi. Toplu sözleşme 
yapılıncaya kadar; döner sermayelerin; aynı işi yapanlara eşit ödenmesi, 
emekliliğe yansıyacak bir uygulamanın gerçekleştirilmesi için diğer 
özlük taleplerle birleştirilecek bir programın (imza kampanyası, basın 
açıklamaları ile başlayan ve ivmesi yükseltilen bir çalışma) 25 Kasım 
grevi sonrası başlatılması,

•	 İşkolumuzda çalışan emekçiler; mesleğin zorluğu, çalışma koşullarından 
vb. kaynaklı meslek hastalıkları ile iş kazaları açısından büyük risk 
taşımaktadırlar. Bu risklerin belirlenmesi, meslek tanımları ile meslek 
hastalıklarının yasal statüye kavuşturulması, iş yeri sağlık birimlerinin 
kurulması vb. çalışmaları bilimsel temelde ortaya koymak aynı zamanda 
emekçilerde farkındalık yaratma ile birlikte kazanıma dönüştürülmesi 
mücadele yürütülmesi için kurulan sağlık çalışanlarının sağlığı komisyonu 
çalışmalarının alana yaygınlaştırılması için hassas davranılması.

6.MTK (08.10.2009–15.01.2010) 

MYK ÇALIŞMALARI
Bu dönem MYK’ mız bir taraftan önceki Genel Kurul ve Merkez Temsilciler 
Kurulunda alınan kararların pratiğe geçirilmesi diğer taraftan da ülkemizde 
gelişen olaylara ilişkin olanakları ölçüsünde tavır geliştirmeye çalışmıştır.

Bu dönemin öne çıkan çalışmaları olarak;
DİSK/Devrimci Sağlık-İş’in 7 Kasım’da Ankara da yaptığı “Sağlıkta Taşeron 
Yasaklansın” mitingi,18 Kasım’da katkı ve katılım paylarına ilişkin olarak 
İstanbul’da yapılan bölge mitingi ve 25 Kasım uyarı grevi sayılabilir. 7 Kasım 
mitingine sendikamız gerekli katkı ve katılımı sağlamıştır. 
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İstanbul şubelerimizin başarılı bir çalışması olan 18 Kasım bölgesel mitingine 
10 bin kişinin üzerinde bir katılım sağlanmıştır.

25 Kasım uyarı grevi 2009 yılının en anlamlı ve başarılı eylemlerinden biri 
olmuştur. Grev öncesi tüm bölgeler KESK tarafından oluşturulan heyetler 
tarafından ziyaret edilerek greve hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu geziler yönetim 
kurulumuzca daha evvel planlanan örgütlenme programı ile çakıştığından 
aynı zamanda örgütlenme çalışması olarak ta değerlendirilmiştir. Uyarı 
grevine ülke çapında büyük bir katılım olmuştur. Her ne kadar başka 
örgütlerle birlikte yapıldığı sanılsa da Şube ve Temsilcilik yöneticilerimizle 
aktif üyelerimizin gayretli çalışmaları bu başarının asıl nedenidir. Tüm 
örgütümüze bu çalışmalarından dolayı MYK olarak teşekkür ederiz.

Bu dönemin anlamlı çalışmalarından birisi de iş kolumuzda örgütlü meslek 
birlikleri ve dernekleri ile olan çalışma organizasyonudur. Zaman zaman 
değişen sayıda katılımlarını sağlayabildiğimiz bu yapılarla; “Performansa 
dayalı değil, insanca yaşanacak emekliliğe de yansıyacak temel ücret, katkı 
ve katılım paylarının kaldırılması, güvenceli istihdam, meslek tanımlarımız, 
sağlıklı çalışma ortamı” gibi temel başlıklarda düşünce ve davranış birliği 
oluşturulmuştur. Meclis komisyonlarında olan “Tamgün ve Kamu Hastane 
Birlikleri” yasa tasarılarına karşı bu birlikteliklerin nicelik ve nitelik olarak 
geliştirilmesi önemli görevlerimizden biri olarak önümüzde durmaktadır.

Yine bu dönemin önemli konu başlıklarından birisi olarak KESK’e yapılan 
operasyon ve tutuklamalar ile buna karşı yürütülen mücadele olmuştur. 
Yürütülen çok yönlü kampanya ve sahiplenme sonucunda tüm arkadaşlarımız 
tek celsede serbest bırakılmışlardır. Halen tutuklu bulunan Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Seher Tümer ve eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş 
için de hem Türkiye’de hem de uluslararası kampanya başlatılmıştır. 

Cezaevlerinde bulunan arkadaşlarımıza yapılan sürekli ziyaretler ve özellikle 
baskı uygulanan Kars, Van, Siirt, Hakkari gibi illere yapılan ziyaretlerle 
arkadaşlarımızın moral motivasyonları yüksek tutulmaya çalışılmış, 
dışımızdaki her türlü demokrasi ve insan hakkı mücadelesine en üst düzeyde 
katkı sunulmaya çalışılmıştır.

Genel Kurul kararı çerçevesinde yapmayı planladığımız “Anadilde Sağlık” 
çalışması önerimiz doğrultusunda TTB ile ortaklaşılmıştır. Bu amaçla 27 
Şubat 2010 tarihinde Ankara da sempozyum düzenlenmesi kararı alınarak 
gerekli planlamalar yapılmış ve çalışmalarımız devam etmektedir.
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Genel Kurulumuzun verdiği bir diğer görev olan “Hemşirelik Kurultayı” 
planlanmış, düzenleme kurulu oluşturulmuş ve 17-18 Nisan’da 
gerçekleştirilmesi konusunda karar alınmıştır.

Eğitim Sekreterliğimize bağlı olarak oluşturduğumuz “Sağlık Çalışanlarının 
Sağlığı” komisyonu da çalışmalarını çalıştay ile zenginleştirmeye ve 
kamuoyuyla paylaşmaya karar vermiş ancak henüz çalıştay tarihi 
saptanmamıştır. Örgütlenme Sekreterliğimize bağlı olarak oluşturulan 
“Güvencesizler Komisyonu” da çalışmalarına devam etmektedir.

Bu dönem sürgünlere yönelik Ankara şube ile yürütülen bir çalışma sonucu 
Dışkapı hastanesinde 4 hekim üyemizin sürgün kararı 10 günlük bir direniş 
sonucu iptal edilmiştir. Bu süreç ve direniş örnek olması bakımından altı 
çizilmesi gereken bir çalışma olarak kayda değerdir. 

Son dönem Tek Gıda İş Sendikasına bağlı Tekel işçilerinin direnişi ve eylemleri 
sendikamız tarafından defalarca kitlesel olarak ziyaret edilmiş konaklama vb. 
ihtiyaçlarına olanaklarımız ölçüsünde katkı sunulmaya çalışılmıştır.  

  
Merkez Yönetim Kurulumuzca takip ve katılım gerçekleştirilen bazı 
etkinlikler 

09.10.2009  SÇS komisyon toplantısı yapıldı
10–11.10.2009 Güler Zere ile ilgili 3 günlük Yüksel Caddesinde yapılan açlık 

grevine destek amaçlı ziyaretler
11.10.2009  Demokratik Anayasa Çalıştayı  
12 10 2009  Halkevlerinin su zamlarını protesto eylemleri
13.10.2009 İstanbul 18 Ekim merkezi bölge mitingine çağrı amaçlı 

alanımızdaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte yapılan 
basın açıklaması 

14.10.2009  Lisans tamamlama için istenen yüksek harçlara karşı “harçları 
sağlık bakanlığı ödesin” temasıyla Numune Hastanesinden 
Sağlık Bakanlığına yürüyüş

15.10.2009  Lice de havan mermisi ile hayatını kaybeden 12 yaşındaki 
Ceylan Önkol’un faillerinin bulunması için basın açıklaması

16.10.2009  SSK Dışkapı hastanesinde çalışan yöneticimiz ve 4 üyemizin 
sürgününü protesto amaçlı Dışkapı hastanesinde yapılan 
basın açıklamaları, çadır ziyaretleri
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16.10.2009  Sağlık örgütleri ile toplantı
17.10.2009  2005 yılında Sağlık Bakanlığından Tarım Bakanlığına 

devredilen çevre sağlığı teknisyenlerinin çeşitli illerden 
gelerek Akara Etap Altınel otelinde yaptıkları toplantı 

17.10.2009  I HD ve ÇHD’nin Anayasa paneli
17.10.2009  Genel-İş üyesi Kent AŞ işçilerinin Ankara yürüyüş eylemi 
18.10.2009  Sağlık örgütleri ile İstanbul’da ortaklaşa yapılan merkezi 

bölge mitingi
19.10.2009  Ankara Dışkapı hastanesindeki sürgünleri protesto eylemi
19.10.2009  Dışkapı hastanesi sürgünleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı personel 

Genel Müdürlüğü ile görüşme 
19.10.2009  Yüksel caddesinde barış gruplarının gelişi ile ilgili Türkiye 

Barış Meclisi ve İHD tarafından yapılan basın açıklaması
20.10.2009  Dışkapı hastanesinde Çağdaş Hukukçular Derneği Genel 

Başkanı ve üyeleri tarafından sürgünlerimiz için yapılan 
basın açıklaması

21.10.2009  Adalet Bakanlığı önünde Güler Zere ile ilgili yapılan basın 
açıklaması

24.10.2009  Tutuklu sendikacılarla ilgili KESK’li kadınlar tarafından Adalet 
Bakanlığı’na yürüyüş

27.10.2009  Sağlık örgütleri (17 örgüt) ile toplantı 
27.10.2009  Abdi İpekçi Parkında oturma eyleminde olan KENT A.Ş 

işçilerine destek amaçlı  basın açıklaması
30.10.2009  KEY ödemeleri ile ilgili KESK tarafından organize edilen suç 

duyurusu ve basın açıklaması
04.11.2009  SGK Genel Müdürlüğü önünde KESK, DİSK, TMMOB, TTB 

tarafından organize edilen katkı ve katılım payları ile ilgili 
basın açıklaması

05.11.2009  İHD Genel Merkezi ve Ankara Düşünceye Özgürlük Platformu 
tarafından KESK’li ve İHD’li tutuklular için basın açıklaması

06.11.2009  SÇS toplantısı 
19-20.11.2009  KESK’li tutukluların İzmir’deki duruşması 
01-02 Aralık 2009 PSI eşgüdüm toplantısı 
03.12.2009  Eczacıların SGK ‘na anahtar bırakma eylemi
07.12.2009  Ankara emek ve demokrasi güçlerinin ülkemizdeki linç 

ortamına ilişkin yaptığı basın açıklaması
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08.12.2009  Ankara emek ve demokrasi güçlerinin “Demokratik Türkiye, 
Demokratik Çözüm” talebi ile TBMM önünde yaptığı eylem

09.12.2009  25 Kasım Grevi sonrası işten atılan 10 BTS üyesi için  garda 
yapılan eylem

16.12.2009  TEKEL işçilerine yapılan saldırı sonrası destek ziyareti
17.12.2009  TEKEL işçilerine yapılan saldırı sonrası yapılan basın 

açıklaması.
18.12.2009  KESK bileşenleri ile birlikte TEKEL işçilerinin eylemine destek 

için Türk-İş önüne düzenlenen yürüyüş
19.12.2009  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB nin ortaklaşa düzenlediği 

şiddet, şoven kışkırtmalara karşı Barış, Demokrasi ve 
Kardeşlik talebiyle düzenlenen basın açıklaması

21.12.2009  25 Kasım Grevi sonrası işten atılan 10 BTS üyesi için saat 
12.30’da TBMM önünde basın açıklaması ve TCDD Genel 
Müdürlüğü önünde oturma eylemi.

25.12.2009  Türk-İş’in TEKEL işçilerinin talepleri için AKP il binasına 
yaptığı yürüyüş

07.01.2010  17 sağlık örgütü ile yaptığımız gündeme ilişkin toplantı
08.01.2010  SÇS toplantısı 
13.01.2010  Sağlık örgütleri ile birlikte Tamgün yasa tasarısının meclis 

gündemine gelmesine karşı Hacettepe Üniversitesinden 
Sağlık Bakanlığına yürüyüş 

6. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 

6. Dönem 6. Merkez Temsilciler Kurulumuz 6-7 Şubat 2010 tarihlerinde 
Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 69 Temsilcinin katılımıyla 
toplandı. Hakkâri, Manisa ve Van illeri mazeretli Antalya, Ardahan, Artvin, 
Balıkesir, Bartın, Bingöl, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, 
Kars, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırşehir, Rize, Samsun, Sinop, Şırnak, 
Tekirdağ, Tunceli, Tokat, Uşak ve Zonguldak illeri ise mazeretsiz olarak 
katılmamışlardır. MYK üyeleri hariç 26 Temsilci konuşma yapmıştır. 

 6. dönem 6. Merkez Temsilciler Kurulumuz; 
1- TİS için 25 Kasım grevi
2- Taşeron Çalışmaya karşı yürütülen mücadele
3- Performansa dayalı ücret yerine insanca yaşanacak ve emekliliğe de 

yansıyacak temel ücret mücadelesi
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4- Tam Gün yasasına karşı yürütülen mücadele
5- Konfederasyonumuza yapılan operasyonlar ve tutuklamalara karşı 

yürütülen mücadele
6- Sağlık Bakanlığının hukuk tanımazlığına karşı yürütülen mücadele 

olarak
sıralayabileceğimiz yoğun yaşanılan bir sürecin arkasından toplanmıştır. 
Bu yüzden bu toplantımızın önemi bir kat daha da artmıştır. yapılan 
değerlendirmeler ve ortak  öneriler doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 
yaptığı planlama ektedir.

     SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kapitalist ekonominin yeni bir biçim aldığı günümüzde emeğe ve emekçiye 
olan saldırılar çok yönlü devam etmektedir. Ekim 2008 itibarı ile 20 milyon 
kişinin işsiz kaldığı yerküremizde, birileri başında Türkiye’nin krizi olmadığı 
savıyla hafif atlatılacağı/teğet geçeceğini söylemiş ancak krizin Bursa İzmit 
tuzla tersanesinde yaşanan iş kazaları, can kayıpları ve sanayi kentlerinde 
işten atılmalar ile ne denli teğet geçtiği gün yüzüne çıktı.

İşsizlik krizin en yıkıcı sonucu olarak yansıdı. Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK) Temmuz ayı aylık ekonomi bültenine göre, 
Türkiye ekonomisinin durgunluk içine girdiğinin artık kesinleştiği, ülkenin 
2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en önemli krizini yaşadığı kaydedildi. 
OECD verilerine göre; Türkiye 2009’un ikinci çeyreği itibarı ile Dünya işsizlik 
sıralamasında İspanyanın ardından ikinci sırada yer aldı. ILO, “Emek 
Dünyası 2009 Raporu”na göre, Ekim 2008’den beri kriz nedeniyle dünyada 
20 milyon kişi işsiz kaldı, 51 ülkede toplam 43 milyon kişi doğru programların 
uygulanmaması halinde, uzun süreli işsizlik ya da kalıcı işsizlik riskiyle karşı 
karşıya. Bu 51 ülkenin üçte ikisinde işsizlik sigortası yok.

Kriz, emekçilerin daha da yoksullaşması, çalışma koşullarının ağırlaşması 
sonucunu yaratırken, gerek işsiz kalanlar bakımından, gerekse de gelir 
kaybına uğrayan milyonlarca emekçi için kamu hizmetlerine erişimi de 
alabildiğince olumsuz etkiledi.  

Türkiye’nin aldığı önlemler, işçi ve emekçilerin değil sermayenin 
gereksinimleri doğrultusunda oluşturuldu. Krizin kaynağının finansal olması 
bahanesiyle çalışanlara ait olan İşsizlik Fonu devreye sokularak sermayeye 
aktarıldı. İşyerleri ayakta kaldı belki ama çalışanlar henüz kaybettiği işe 
kavuşamadı. İşini koruyabilenlerin ise ücreti eridi.
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Üretim ve büyümeden ziyade günü kurtarmaya ve rantiyeye kaynak 
aktarmaya odaklı bu ekonomi politikaları sonucu sosyal devlet olgusu tasfiye 
olmuş, milyonlarca insan açlık ve yoksulluk batağına itilmiştir. 

Bugün yaşanılanlar 1980’lerin başından itibaren adım adım genişletilerek 
uygulamaya konulan neoliberal ekonomi politikalarının geldiği noktayı 
göstermektedir.

Bu sürecin son halkası TEKEL emekçilerinin bütün ekonomik ve sosyal 
hakları yok sayılarak 4/C ye mahkûm edilmesi veya taşeron şirketlerde 
en ağır koşullarda asgari ücrete razı olan binlerce sözleşmeli çalışanın 
sözleşmelerinin yenilenmeyerek kapı önüne konulması olarak öngörülmüştür. 

Kriz dönemleri kapitalizmin yarattığı ve yüzyıllardır var olan eşitsizliklerin 
ve ayrımcılığın tümüyle belirginleştiği, sorunların daha görünür hale geldiği 
dönemlerdir. İşsizliği sadece krizin sonucuna indirgemek, yıllardır ulusal 
ve küresel alanda yürütülen politikaların sonuçlarını ve yine kapitalizmin 
yapısal sorunlarını gizlemeye hizmet eder.

Türkiye’nin toplumsal, siyasal ve ekonomik görüntüsünün bir kısmı küresel 
krizle açıklanabilir. Geriye kalanının sorumluluğu, olanakların ve kaynakların 
büyük bir kısmını faize, askeri harcamalara ayıran, özelleştirme adı altında 
soygunu gerçekleştiren, IMF ve Dünya Bankasının politikalarını hayata 
geçiren siyasal iktidarlardır. Hal böyleyken kendi varlığını sürdüren sistem; 
yarattığı yoksulu, işsiz kitleyi elinin altında tutarak  emekçilere karşı tehdit 
olarak kullanmaktadır.

Geride bıraktığımız 2009 yılına şöyle bir baktığımızda emek alanına olduğu 
kadar siyasal ve sosyal alanda da ne denli hak gasplarının yaşandığı bir yıl 
olduğu görülecektir.

Krize giren Emperyalistler dünyanın dört bir yanında savaş tamtamları 
çalarken başkanları Obama Nobel barış ödülünü aldığı “Barış” konuşmasında; 
yıllardır ülkeleri “demokrasi ve insan hakları götürmek” bahanesiyle işgal 
eden ABD’nin barışa yaptığı hizmetleri coşkuyla anlatmıştır.
Irak, Afganistan ve Pakistan’daki işgale devam kararını; ABD kongresinde 
2011 yılı bütçesinden “tasarruf” adı altında, 708 milyon dolarlık savunma 
bütçesi istemesiyle daha iyi anlamış oluyoruz. Ülkemizdeki açılım ve karşılığı 
olan  “sınır ötesi operasyonlar” Obama politikasının Türkiye versiyonudur.

Bilindiği gibi, demokrasi ve özgürlüklerin savunucusu kesilen, ordu karşısında 
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mazlumları oynayan AKP, küresel kapitalizmin sistemi uyumlandırma 
süreçlerinin ülkemizdeki temsilcisi ve yürütücüsü olarak pandoranın 
kutusunu aralayıvermişti. 7

Son 30 yılın en can alıcı sorunu olan Kürt sorununa açılım adı altında 
umut yaratan söylemlerle yaklaşmış, devamında sözcüğünü kullanmanın 
ötesine gidilemediği gibi, düne kadar fiziksel olarak uygulanan yok etme 
vesayeti, bu dönemde yerini ruhta ve politikada bitirme arayışına bırakarak, 
kendi Kürt’ünü yaratma stratejisine dönüşüvermişti. Bu yönüyle önceki 
uygulayıcılarından farkı olmadığı gibi uygulandığı söylenen politikanın da 
gerçekte alternatif olanı yok etme üzerinden geliştiğini görmek bu bakımdan 
şaşırtıcı olmamıştır. Sivil anayasa çalıştayında apolet takılması, Alevi 
çalıştayında; Alevilerin temel örgütlenme taleplerini görmezden gelme, 
Romen açılımında dünyanın en şen halkına dayatılan şiddet ve sürgün, 
eğitim alanına ilişkin sorunlar çözme adına okulları satma, daha fazla enerji 
için sadece kapitalist aklın alabileceği derecede vahşice HES projeleri 
oluşturma gibi.

Milliyetçi ideoloji ve siyaset diri tutulurken; despotik devletin derinlerinde 
her daim mozaikleşen “Anadolu Kültürü” göklere dahi sığdırılamazken, 
milliyetçi histerilerin ne denli renk körlüğü yaşadığına tanık olundu.

TCK’ nın  kin ve düşmanlığı tahrik maddesi, farklı kimliklerin kendilerini 
eşit ve özgür olarak ifade etmek istediği için çokça aydın, yazar, sendikacı, 
bilim insanı cezaevine konuldu. Linç yargı eliyle meşrulaştırılırken, topluma 
paranoya serpiştirildi. 

Emekçilerin evrensel ve sürekli olarak olmazsa olmaz barış mücadelesi, 
önümüzdeki dönem daha etkili ve güçlü olarak dillendirilmelidir. Ne farklı 
kültür ve kimliğin ne de herhangi bir bireyin özgürce kendini ifade etmesinin 
12 Eylül faşist anayasasıyla mümkün olamayacağını bilen bir mücadele 
sürecini öngörmeliyiz. Barış ve demokrasi mücadelesinin iş ekmek ve 
özgürlük mücadelesi ile bir ve aynı olduğu gerçeğini emekçilerin ve toplumun 
bilincine yerleştirmeliyiz. 
8 Mart, 21 Mart, 1 Mayıs gibi önemli tarihsel günlerimizin oldukça 
ideolojik, oldukça siyasal ve oldukça tarihsel değerlerine denk bir sınıfsal 
algıyla ve yaygın örgütlendirilmesi, önümüzde bizi bekleyen en önemli 
sorumluluğumuzdur.

2009 yılında genel olarak ivme kazanan sınıf hareketi içinde kamu 
emekçilerinin mücadelesi önemli eylemlere öznelik etti. KESK bütünlüğünde 



120

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

ülke genelinde “TİS yoksa grev var” sloganı etrafında gerçekleştirdiğimiz 
eylem ve etkinliklere rağmen iktidarların hiçbir adım atmaması karşısında 
25 Kasım’da tüm ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz grev ile iktidarın artan 
sömürü politikalarına, TİS ve grev hakkını kullanmayı engelleyici yaklaşım 
ve tutumlarına, hukuksuzluklara ve antidemokratik uygulamalara karşı 
sessiz kalmayacağımızı gösterdik.  Sadece kamu emekçilerinde değil, 
tüm emekçi kesimlerde demokratik kurum ve örgütlerde moral ve güven 
duygusu yaratmış olan 25 Kasım grevi katılım düzeyi, yaygınlığı ve etki 
gücü ile beklenenin çok ötesinde gerçekleşerek, sınıf içinde birikmiş öfkenin 
ne denli etkili olduğunu açığa çıkardı.

Bu sürecin son halkası olarak bakıldığında; emek alanına ilişkin olarak 
KENT AŞ işçileri ile gelişen, itfaiye işçilerinin eylemleri ile süren, direniş 
sembolü haline gelen Tekel işçilerinin göstermiş olduğu mücadele geleneği 
hükümeti sarsarken, emek alanına da yeni soluk kazandırmıştır. Emek 
hareketi siyasal iktidarların tüm baskılarına rağmen Tekel direnişi ile yeni bir 
şekil alırken sınıf hareketine yön verme ve dönüm noktası olma açısından 
da önemli bir başlangıç noktası halini almıştır.

Yaşam hakkının gasbı üzerine kurulu Tekel işçilerine ve onların şahsında 
tüm emekçilere giydirilmek istenen 4/C deli gömleği Piyasa koşullarına ayarlı 
geçici çalışma modelidir. Modern bir hak infaz sistemidir. Sistematik olarak 
çalışanları iradi öznellikten kazıyan uzun erimli bir emek operasyonudur. 

Sağlıkta yıkım programına karşı, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da sağlık alanında örgütlü kurum ve kuruluşlarla her türlü mücadeleyi 
yürüteceğiz.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri; artık sağlıktan söz edildiğinde, temel 
bir insan hakkı değil de yoğun olarak iktisadi bir sürecin ifade edildiğine 
tanıklık ediyoruz. Yıllarca verilen mücadelelerle elde edilen kazanımların 
kayıplarıyla, süslü söylem, parlak vaatler ve reform kandırmacasıyla 
sürdürdükleri sağlıkta yıkım programına karşı, şimdiye kadar olduğu gibi 
bu dönemde de başta sağlık alanında örgütlü, sendika dernek ve odalarla 
yan yana gelerek, her türlü mücadeleyi örgütümüzün çabalarıyla yürüttük. 
18 Ekim İstanbul, tam gün iş bırakma, 25 Kasım vb. eylemlere rağmen, 
SSGSS’ de olduğu gibi etkin sürekli ancak toplumsallaştırılamayan 
eylemlerle tam gün patentinin ve bilinçli olarak hekim muayenehane ve 
para üçleminde yürütülmesiyle de etkili sonuç alınamamıştır. Mücadele 
geleneğini, gücünü ve kararlılığını alanlarda “Herkese sağlık, güvenli 
gelecek” şiarıyla gösteren sendikamız Tam Gün yasası çıkmış olsa da geri 
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çekilinceye kadar mücadeleye devam edecektir.

KESK ve Sendikamız yönetici ve üyelerine yönelik İzmir ağırlıklı operasyon 
ve tutuklama ile ilgili 19–20 Kasım tarihlerinde yapılan ilk duruşmalarında 
tahliye olmalarında KESK emekçilerinin kararlı mücadelesi ve ulusal/
uluslararası dayanışma belirleyici olmuştur. Böylece JİTEM patentli 
operasyonda KESK’i yalnızlaştırma, kriminalize etme, iç parçalanma 
yaratma hedefi boşa çıkarılmış, emek ve demokrasi mücadelesinin 
birbirinden ayrılmayan, birbirini büyüten ayrılmaz parçalar olduğu her 
platformda daha yüksek sesle dile getirilmiştir.  

Sendikamız eski MYK üyesi Olcay Kanlıbaş’ın 2009 Nisan ayından beri 
süregelen tutukluluk halinin devam etmesi ve halen hangi suçlamayla 
tutuklandığına dair iddianamenin hazırlanarak mahkemeye sevk edilmemiş 
olması, yine Ankara Şube Yöneticimiz Seher Tümer’in tutukluluğunun 
devam etmesi kadınlar üzerindeki baskının ve hukuksuzluğun devam 
ettirildiğinin göstergesidir. 

Kamusal alanda güvencesiz çalışma her geçen gün yaygınlaşmaktadır. 
Dolayısıyla örgütlenme tarzımızda yeni arayışlar içine girmek zorundayız.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 milyon 717 bin 515’i memur, 129 bin 
343’ü sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1 milyon 846 bin 858 kişi 
çalışıyor. Sağlık Bakanlığı 51 bin 26 ile de en çok sözleşmeli personel 
çalıştıran kurum olarak dikkat çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Ömer Dinçer’in açıkladığı rakamlara göre kamuda çalıştırılan taşeron işçi 
sayısı 174 bin 857’ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı ise 108 bin işçiyle ilk sırada 
yer almaktadır. Sosyal Hizmetler alanında ise 10.000’in üzerinde taşeron 
çalışan mevcuttur.

Neoliberal politikaların mahir bir uygulayıcısı olan AKP’nin önümüzdeki 
dönemde de küresel sermayenin gereksinimleri doğrultusunda bir 
dizi düzenleme ile karşımıza çıkacağı açıktır. Tam gün yasasındaki 
düzenlemelerden de çok iyi biliyoruz ki, iş güvencesini ortadan kaldıran 
ve kamusal alanın tasfiyesi anlamına gelen Kamu Hastane Birlikleri 
tasarısı ile birlikte iş güvencemiz yanı sıra sendikal mücadelemiz bitirilmek 
istenmektedir. Bütün örgütsel gücümüzü gündeme geleceğini bildiğimiz bu 
saldırılara karşı kararlı, etkili ve dinamik kılmakla birlikte; üretim sürecindeki 
ve istihdam politikalarındaki değişimin, emek hareketinin geldiği süreci yeni 
bir döneme çevrilmeyi zorunlu kıldığı bilinciyle hareket etmek durumundayız.
Hala memur sendikacılığıyla sınırlı kısır, üretmeyen bir örgütlenme ve 
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mücadele anlayışını aşan sendikalarda toplumsallık düzeyini bilince 
çıkarmış bizlerin, hangi konumda ve düzeyde olursak olalım, örgütsel 
zemini bütün emekçileri kapsayacak düzeye taşıması gerektiği açıktır. Fiili 
mücadele ile memur sendikacılığını kuran bizleri sınırlayan 4688 sayılı 
yasaya karşın yasal sınırlarla düşünmeden, süreci örgütleme birikimi, gücü, 
irade ve kararlılığımız vardır.

Önümüzdeki dönem bizleri bekleyen en önemli tehlike kamu hastane 
birlikleri yasasıdır. Son yıllarda bütçede yatırım harcamaları azaltılmıştır. 
Kamusal hizmetlere yönelik yatırımlar da bütçede yeterli ödenek 
bulunmadığı gerekçesi ile “Kamu Özel Sektör İşbirliği” projeleri ile 
yürütülmeye başlanmıştır.

Bu yöntem ile doğrudan özelleştirmeye karşı yönelebilecek tepkiler bertaraf 
edilmek istenmekte ve kamunun varlığını sürdürmesinde yarar olan hallerde 
bile kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine olanak sağlanmaktadır. Neoliberal 
saldırıların ortak noktalarını, kamu sağlık kurumlarının parçalanması, 
bütçeden pay ayrılarak kamu hastanelerinin hizmet veremez hale getirilişi, 
“müşteri-tedarikçi” anlayışının hâkim kılınması olarak sıralayabiliriz. Sağlık 
Bakanlığı’nın, nüfusu 200 binin altında olan illerde devlet hastanelerini tek 
çatı  altında toplama kararı, hastane birlikleri yasası çıkmadan uygulanmaya 
başladı. 2009 Eylül ayına kadar 59 ilde 97 hastanede birleşme yapılmış, 24 
ildeki 48 hastanede hizmet birleştirmesi için planlamaya alınmıştır.

Hastane çalışanlarına yönelik yer değiştirme, istem dışı tayin, işten çıkarma 
gibi uygulamaların gündeme getirilmesi olasılığı yanında, hastaların 
müşterileştirilme süreci ile beraber ele alındığında, kamu hastane birlikleri 
uygulaması 2010 yılının önemli mücadele başlıklarından biri olacaktır. 

A- İŞKOLUMUZA DÖNÜK ÇALIŞMALAR
1- ÖRGÜTLENME:

	Örgütlenmenin sürekli olması bilinciyle mücadele, örgütlenme 
ve eğitimin birlikte yürütülmesi gerektiği olgusunu bir kenara 
bırakmadan; 1 Mart–1 Mayıs arası tüm illerde üyeleme 
seferberliğinin başlatılması. Tüm şube/temsilciliklerimizin vardiyalı 
çalışma sistemini de göz önünde bulundurarak geceli gündüzlü 
programlarla gidilmedik hiçbir iş yeri, ulaşılmadık hiçbir emekçinin 
bırakılmamasını esas alan tarz izlemesi.

	İş yerlerinde taşerondan kadrolu çalışana kadar herkesimi içinde 
barındıracak iş güvencesi komisyonları, iş yeri meclisleri vb. 
yapıların mutlaka oluşturulması, 
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	Taşeron örgütlenmesine ilişkin yöntemin önümüzdeki Merkez 
Temsilciler Kurulunda netleştirilmesi için düşünsel tartışmaların 
yürütülmesi, bu tartışmaların şube/temsilcilik yönetimlerinde, 
ŞTK’lar da ve en geniş üye toplantıları ile iş güvencesi 
komisyonlarında tartışılarak il görüşlerinin oluşturulması ve 
genel merkeze gönderilmesi. Bu süreçler tamamlanıncaya kadar 
taşeronların örgütlenme taleplerine yardımcı olunması, 

	Sözleşmeli, vekil ve 4-C kapsamında çalışanların örgütlenmesine 
hız verilmesi,

	TTB seçimlerine duyarlı olunarak üyemiz olan hekimlerin bu 
konuda etkin olması ve AKP’nin meslek örgütlerini yandaş hale 
getirme çabalarının bir parçası olarak tabip odalarını da ele geçirme 
çalışmalarına karşı çalışma yürütülmesi.

2- BASIN-YAYIN:
	Örgütlenme amaçlı bildiri ve afiş hazırlanması
	8 Mart özel sayısının çıkarılması
	Aile hekimliği ve kamu hastane birlikleri ile ilgili materyal hazırlanması
	Sendika bülteninin düzenli çıkarılması
	WEB sitesinin güncellenmesi
	Sözleşmeliler kitapçığının güncellenmesi,
	Güdümlü sendikaların teşhiriyle birlikte yürüttüğümüz mücadeleyi 

kitlelere aktarmamıza yarayacak materyaller çıkarılması
3- SAĞLIK POLİTİKALARI, SAĞLIK HAFTASI:

	Sağlık haftasına kadar temel taleplerimiz üzerinden programatik bir 
mücadelenin yürütülerek, sağlık haftasında ivmesinin yükseltilmesi. 
Bu mücadelenin toplumsallaşmasının zemini olarak halkın örgütlü 
kesimleri ile birlikte katkı-katılım payları ve ilave ücretlerin geri 
alınması talebinin yükseltilmesi.

	AKP’nin sağlık politikalarının deşifre edilmesine özel önem verilmesi, 
SUT başta olmak üzere halk ve emekçiler aleyhinde geliştirilen 
politikalara karşı hukuksal ve demokratik mücadele geliştirilmesi,

	Aile hekimliğinin uygulandığı illerde yaşanan sorunların tespit 
edilerek illerle paylaşılması, halka olumsuzluklarının deşifre 
edilmesi ve uygulamaya yeni geçecek iller başta olmak üzere yeni 
bir mücadelenin örgütlenmesi,

4- KAMU HASTANE BİRLİKLERİ, TAM GÜN:
	Tam gün yasası sonrası çıkarılan yönetmelik maddeleri üzerinden 

(radyoloji çalışanlarının çalışma süreleri başta olmak üzere) 
hukuksal süreçlerin başlatılması,

	Kamu Hastane Birlikleri ile ne hedeflendiğinin halka ve emekçilere 
daha iyi aktarılması için çalışmaların yürütülmesi, KHB yasasının 
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gündeme gelmesinin bizim açımızdan GREV sebebi olacağının 
emekçilerde bilince çıkarılması ve tüm hazırlıkların bu doğrultuda 
yapılması,

5- TİS:
	Sendikamızın ücret politikasının belirlenmesi, TİS taslağının 

oluşturulması. TG dönemi beklenmeden mücadelenin başlatılması,
6- GÜVENCESİZ ÇALIŞMA:

	Tüm eylem etkinliklerimizin temel talebi olarak iş güvencesinin öne 
çıkarılması. Taşeron, 4/b, 4-c, vekil ve sözleşmeli uygulamalarının 
kaldırılması ile eşit statüde güvenceli iş talebinin yükseltilmesi 
mücadelesinin yürütülmesi. Bu mücadelenin iş yerlerinde bilince 
çıkarılması için; şube/temsilciliklerimiz tarafından iş yeri meclisleri, 
iş güvencesi komisyonları vb. emekçileri ortak mücadeleye sevk 
edecek oluşumların yaygınlaştırılması. 

7- SAĞLIK ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİLER:
	Bugüne kadar işkolumuzda örgütlü bulunan emek ve meslek 

örgütleri ile yürütülen çalışmaların daha programlı bir hale 
getirilerek, güçlendirilmesine çalışılması

8- SHCEK:
	SHCEK’e ve sosyal hizmet alanına yönelik merkezi politikaların 

güncellenerek, mücadelenin yükseltilmesi.
9- DİĞER:

	112, Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin sorunlarının tespit edilerek 
giderilmesi için çalışma yürütülmesi,

	Üniversitelere yönelik çalışma yapılması, üniversiteler arası 
koordinasyon kurulması,  üniversite çalışmalarının Eğitim-Sen’le 
ortaklaştırılması 

	Görevde yükselme yönetmeliğine ilişkin çalışma yapılması,
	Hastane birleştirme ve kapatmalarına karşı çalışma yapılması,
	Tekel işçilerinin mücadelesinin taleplerimizle birleştirilmesi için 

eylem örgütlenmesi
	8 Mart’ın 100. yılı olması nedeniyle bir haftaya yayılacak etkinler 

örgütlenmesi
	1 Mayıs ve Newroz’un yaygın şekilde ve kitlesel kutlanması için 

Konfederasyonumuzun çalışma yürütmesi.
B- DEMOKRASİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

TUTUKLU ÜYELERİMİZ:
	Ankara şube yöneticimiz Seher Tümer ve eski MYK üyemiz Olcay 

Kanlıbaş ile dayanışma amaçlı daha önce programlanan postaneler 
önünden kitlesel kart gönderme eylemleri ile imza kampanyasının 
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güçlü şekilde hayata geçirilmesi
	9 Mart 2010 da yapılacak ve büyük ihtimalle karar duruşması olacak 

Seher Tümer’in mahkemesine güçlü katılım gerçekleştirilmesi
	Ulusal ve uluslararası örgütlerle dayanışma geliştirilmesi için 

çalışma yürütülmesi,

ÇOCUK TUTUKLULAR VE CEZAEVLERİ:
	Cezaevlerindeki hasta tutuklular ile ihlallere ilişkin kamuoyu 

oluşturulması amaçlı çalışmaların yürütülmesi, insan hakları 
benzeri örgütlerle ortak çalışmalar yürütülmesi,

	Taş attıkları için tutuklanan çocuklara sağlık ve sosyal hizmet 
boyutuyla çalışma yürütülmesi

DEMOKRATİK ANAYASA:
	İfade ve örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere ülkede 

yaşanan temel sorunların kaynağını oluşturan 1980 anayasasının 
değiştirilerek demokratik bir anayasa oluşturulması çalışmalarına 
KESK bütünlüğünde katkı sunulması,

C- KESK’E ÖNERİLER
	Güvencesizlerin örgütlenmesine ilişkin KESK bütünlüğünde 

çalışma yapılması, KESK tarafından konunun gündeme girmesi 
için sempozyum, panel vb çalışmaların organize edilmesi

	25 Kasım uyarı grevinin arkasının örülmesi açısından mücadele 
programı çıkarılması

	TEKEL işçileri ile iş güvencesi taleplerimizi buluşturan bir yerden 
tüm ülkede duyarlılığın geliştirilmesi için eylem etkinliklerin 
planlanması,

	Siirt valisinin eylem ve etkinliklere yönelik tutumunu kınama amaçlı 
KESK bütünlüğü içinde bir çalışma örgütlenmesi

	Demokratik anayasa çalışmalarının öznesi olmak ve çalışmaların 
hızlandırılması,

MTK’da alınan bazı kararlara ilişkin MYK tarafından yapılan planlama 

MTK’NIN İŞLEYİŞİ:
MTK’nın işleyişi üzerine yapılan tartışmalarda; bundan sonraki ilk MTK’dan 
başlamak üzere şube/temsilciliklerimiz MTK’dan en az 3 gün önce ŞTK 
raporlarını genel merkeze göndermiş olacaktır.  MYK tarafından gelen 
raporlar konularına göre gruplandırılarak ortak konular şube/temsilcilik 
konuşmaları başlamadan önce MTK’ya sunulacaktır. MTK üyeleri öncelikli 
olarak ortak konuların planlamasına ilişkin görüşlerini belirteceklerdir. 
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Böylece gündemlere ilişkin eylem planları MTK bitiminde netleşmiş olarak 
illere dönülecektir. Ortak konular dışındaki öznel konular ayrıca MTK üyeleri 
tarafından önerilecektir. Genel merkez çalışma raporları ve MTK gündemi 
daha erken örgüte ulaştırılacaktır.

YÖNETMELİKLER
MTK’ da kısmen tartışılan örgütlenme ve secim yönetmeliklerine 
önümüzdeki MTK’da son şekli verilecektir. Yönetmeliklerde yapılması 
gereken değişikliklere ilişkin şube/temsilciliklerimiz ŞTK’larında tartışma 
yürütüp, önerilerini yazılı olarak 2010 Mart sonuna kadar genel merkeze 
göndermelidir. Genel merkez bu önerileri dikkate alarak hazırlayacağı 
değişiklik önerilerini MTK’ya getirip son şekil verilecektir.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ
Tutuklu üyelerimiz: Seher Tümer ve Olcay Kanlıbaş için yürütülen 
imza kampanyasının şube/temsilciliklerimizce en geniş kesimlere 
imzalatılmasına devam edilecektir. 1 Mart’a kadar toplanacak imzalar 
Genel merkez tarafından Ankara şubemizle birlikte basın açıklaması 
ile Adalet Bakanlığına 4 Mart 2010 Perşembe günü teslim edilecektir. 
Toplanan imzaların en geç 3 Mart 2010 tarihinde genel merkeze ulaşması 
gerekmektedir. Kart gönderme ve postaneler önünde planlanan kitlesel kart 
gönderme eylemlerinin yapılmasına devam edilmesi, mahkeme sürecine 
güçlü bir hukuksal destek sağlanması için ÇHD, BARO gibi kurumlarla 
iletişime geçilmesi

9 Mart günü yapılacak karar duruşmasına Ankara’daki emek demokrasi 
güçleri başta olmak üzere Ankara şube üyelerimizin kitlesel katılımının 
sağlanması, şube/temsilciliklerimizden yakın illerden (5-6 saatlik mesafe) 
kitlesel katılım, uzak illerden birer kişi ile katılım sağlanması,
Çocuk tutuklular ve cezaevleri sorunları: TMK yasasındaki değişiklikle 
birlikte taş atma vb. gerekçelerle tutuklu bulunan çocukların durumunun 
gündem yapılması için sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla 18.02.2010 
Perşembe günü Adalet Bakanlığı önünde Ankara şube üyeleri ile birlikte 
kitlesel basın açıklaması

Hasta tutuklular ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı bu alanda 
çalışma yürüten ve daha öncede birlikte çalışma yürüttüğümüz örgütlere 
tekrar çağrı yapılarak ortak iş ve planlama yapılmasına çalışılması 2010 
Şubat 3. haftası ilk toplantı için çağrı yapılacak.

Tekel işçileri: TEKEL işçilerinin sorunları ile taleplerimizi birleştiren bir 
yerden işyerlerimiz önünde iş güvencesi ve temel ücret üzerinden basın 
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açıklamaları ve oturma eylemleri yapmak. 17.02.2010
20 Şubat 2010 Ankara eylemi başta olmak üzere; KESK bütünlüğü içinde 
alınan eylem kararlarını pratikleştirmek ve dayanışma eylemlerinin organize 
edilmesi.

SAĞLIK POLİTİKALARI, SAĞLIK HAFTASI:
Sağlık hakkının her gecen gün daha fazla gasp edilmesi ve sağlık 
işkolundaki emekçilerin güvencesiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların 
teşhiri ve karşı mücadelesi birlikte yürütülecektir. Her yıl olduğu gibi bu 
yılda sağlık haftası mücadelenin yükseltilmesi amacına uygun olarak 
değerlendirilecektir. Sağlık haftasında yapılacak etkinlikler bir yıldır 
mücadeleyi ortaklaştırmaya çalıştığımız işkolumuzda örgütlü emek ve 
meslek güçleri ile birlikte MTK kararlarımıza uygun olarak planlanmıştır. 
Eylem takvimi ile taleplerimizi içeren bildiriler 1 Martta illerde olacak şekilde 
gönderilecektir. Bu kapsamda;

	25 Şubat 2010: TTB Genel Merkezinde ortaklaştığımız örgütlerle 
taleplerimizi ve eylem takvimimizin basın toplantısı ile kamuoyuna 
duyurulması,

	26 Şubat 2010: Dev. Sağlık-İş’in Başbakanlık önünde “iş güvencesi” 
talebiyle yapacağı eyleme Ankara şube kitlemiz ile destek vermek.

	10 Mart 2010: Ortaklaştığımız örgütlerle birlikte yaygın şekilde 
iş yerleri önünde kitlesel basın açıklamaları ile hasta ve hasta 
yakınlarını bilgilendirme faaliyetleri,

	12 Mart 2010: Ortaklaştığımız örgütlerle birlikte tüm illerde kitlesel 
olarak sağlık müdürlüklerine yürüyüş ve sağlık müdürlükleri önünde 
taleplerimize yönelik basın açıklamaları,

	14 Mart 2010: Ankara’da sağlık örgütlerinin ve Ankara şube 
üyelerimizle birlikte Sağlık politikalarını protesto ve teşhir amaçlı 
Sağlık Bakanlığına siyah çelenk bırakma eylemi. İllerde ise 
ortaklaştığımız örgütlerle birlikte belirlenecek yerlere (AKP il 
binaları, SGK önleri, meydanlar vb.) sağlık hakkı yürüyüşleri 
gerçekleştirilecektir. İllerde örgütlü kesimlerin ve halkın bu 
yürüyüşlere katılımının sağlanması için imzacı kurumlardan oluşan 
heyetler illerindeki emek ve meslek örgütlerini, siyasi partileri, 
demokrasi güçlerini bilgilendirme çalışmaları yürütüp destek 
isteyeceklerdir. Yine bu eylemin halk ayağının iyi örülmesi için 
illerde basın yayın kuruluşları ziyaret edilip programlar alınmaya 
çalışılmalıdır. Merkezi olarak da emek ve meslek örgütleri ile en 
geniş demokrasi güçleri ve siyasi partilere destek için çağrılar 
yapılacaktır. 
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15 Mart 2010 tarihinden sonra iş kolumuzdaki örgütlerle tekrar bir araya 
gelinecek ve önümüzdeki dönem planlanmaya çalışılacaktır. Örgütlerle 
ortaklaşma yaşanmadığı taktirde kendi programımız netleştirilip faaliyete 
geçirilecektir.

AİLE HEKİMLİĞİ
	Aile Hekimliğinin uygulandığı yerlerde yaşanan sıkıntıların tespit 

edilmesi için; pilot olarak seçilen Adana, İzmir, Tunceli, Eskişehir, 
Düzce, Samsun, Edirne, Kayseri, Bursa, Manisa ve Adıyaman 
illerinde merkezi olarak hazırlanan formata uygun çalışma 
yapılması. Belirlenen illerdeki çalışmalar 29 Mart 2010 tarihine 
kadar tamamlanıp Genel Merkeze gönderilecektir. Bu çalışmaların 
sonuçları genel merkez tarafından raporlaştırılıp kamuoyu ve 
örgütle paylaşılması,

	Hazırlanan rapor ve piyasalaşan sağlık sisteminin olumsuzlukları 
göz önünde bulundurularak, aile hekimliğine yeni geçilecek illerde 
“sağlık ocaklarımı istiyorum vb.” halkın desteğini de alarak eylemlerin 
örgütlenmesine dair planlama yapılıp örgüte gönderilecektir.  

 7. MTK (15.01.2010- 31.05.2010) 

MYK ÇALIŞMALARI
Bu dönem MYK’ mız bir taraftan önceki Genel Kurul ve Merkez Temsilciler 
Kurulunda alınan kararların pratiğe geçirilmesi diğer taraftan da ülkemizde 
gelişen olaylara ilişkin olanakları ölçüsünde tavır geliştirmeye çalışmıştır.

Bu dönemin öne çıkan çalışmaları olarak;
Tam gün yasasına karşı 19 Ocak iş bırakma eylemleri, direnişteki TEKEL 
işçileriyle dayanışma ve güvencesizliğe karşı mücadele, iş kolumuz 
açısından KHB yasasına karşı sağlık örgütleri ile birleşik mücadele temel 
çalışma alanlarının başında gelmiştir. 
Yine rutin mücadele ve çalışma günlerinin (sağlık haftası, ebeler günü, 
hemşirelik haftası, 8 Mart, Newroz, 1 Mayıs vb.) olduğu bir dönemi geride 
bıraktık. Bu yıl sağlıkta yıkımın daha da derinleştiği, sağlık hakkının daha 
fazla budandığı, emekçilerin güvencesizlik tehdidiyle daha fazla karşı karşıya 
kaldığı, antidemokratik uygulamaların yoğunlaştığı bir dönem olmasından 
kaynaklı yürütülen mücadele daha fazla önem kazandı. Emek cephesinde 
yürütülen mücadelenin önemi doğrultusunda tüm örgütümüz olağan üstü bir 
çalışma dönemi geçirmiştir.
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Kapitalist krizin faturasının emekçilere yüklenmeye çalışıldığı bu dönemde, 
emek cephesi de birçok alanda birleşik mücadele ile karşı duruş sergilemeye 
çalıştı. Yine muhalif siyasetçilere yönelik baskı ve tutuklamalar, kışkırtılan 
şovenizme karşı 8 Martlarda Newrozlarda ve 1 Mayıslarda emekçilerin, 
“işçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarı ile sendikamız dost örgütlerle birlikte 
sözünü söylemiştir.

TEKEL işçilerinin mücadelesi ile güvencesizliğe karşı birleşik mücadelenin 
önemi daha iyi kavrandı. Güvencesizliğin en fazla yaygınlaştığı işkolunda 
örgütlü bir sendika olarak, kendi mücadelemizi TEKEL işçilerinin 
mücadelesi ile birleştirerek örgüt bütünlüğünde ciddi bir çalışma yürüttük. 
Yine sendikamızın çabaları ile güvencesizlik KESK’in önemli gündemi 
haline getirilmiş, KESK üzerinden diğer konfederasyonlarla ortaklaşılmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışmaların ilk önemli sonucu KESK ve DİSK tarafından 
akademisyenlerinde katılımı ile düzenlenen 2 günlük güvencesizlik 
sempozyumu olmuştur. Önümüzdeki dönem bu konuda daha fazla çalışma 
yapılmalı birleşik bir mücadele yükseltilmelidir.
Bu dönem genel kurul kararlarımızdan olan “Anadil ve Sağlık” ile “Hemşirelik” 
sempozyumları gerçekleştirilmiştir. 

Bu dönemin en önemli gündemi de yetki süreci olmasından kaynaklı 
üyelik ve örgütlenme çalışmaları olmuştur. Mücadelenin yoğunlaştığı ve 
ivmesinin yükseldiği bu dönemde, mücadeleye denk düşen bir üyeliğin 
gerçekleşmemesi bu dönemin en büyük eksikliği olarak değerlendirilebilir. 

22 Şubat’ta konfederasyonların açıkladığı 12 talep üzerinden 26 Mayıs 
grevine hazırlık kapsamında sadece KESK, kararın gereğini yapmak için 50 
civarı ilde MYK üyelerinin katılımı ile örgütlenme çalışmaları yürütmüştür. 
26 Mayıs grevi kapsamında 1 Mayıs’a hazırlık yapılmıştır. Bu yılki 1 Mayıs 
çok daha yaygın ve kitlesel kutlanmıştır. En önemli sonuçlardan biri de 
yıllarca mücadelesi verilen Taksim’in açılması olmuştur. Yine birçok ilde de 
yasaklı meydanlar 1 Mayıs’a açılmak zorunda kalınmıştır. 26 Mayıs grevine 
yaklaşırken ise diğer sendikalar kararsızlıklarını daha net ortaya koymaya 
başlamışlardır.  Diğer sendikaların tüm açmazlarına ve yalnız bırakılmasına 
rağmen KESK; kararlığını göstererek en iyi şekilde grevi örgütlemeye 
çalışmıştır. KESK’in kararlığı ve yaptığı çalışmalar bir kez daha emekçilerin 
öz örgütü olduğunu ortaya koymuştur.

Sendikamız ülkenin içinden geçtiği ve hergün değişen yoğun siyasal 
gündemlere rağmen alanındaki örgütlü kurumlarla yürüttüğü birleşik 
mücadele neticesinde sağlık haftası ve KHB’ ye karşı referandum ve diğer 
eylemlerle emekçilerin gerçek gündeminin ne olduğunu gösterebilmiştir.
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MYK tarafından takip ve katılım gerçekleştirilen bazı etkinlikler 
24.02.2010  Düzce’ de üyelerimize yönelik hazırlanan KHB sunumu, 

Kemal Yılmaz 
18.02.2010  Son yıllarda; taş attığı, cebinde yarım limon bulunduğu, 

fanilası terli olduğu gibi gerekçelerle tutuklanarak cezaevine 
konulan, gözaltında şiddete uğratılan çocuklarla ilgili olarak 
sendikamız, Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. 

02.03.2010  İzmir’de görülen KESK üye ve yöneticilerin duruşmasına 
katılım, Bedriye Yorgun, Şükran Doğan, Meryem Özsöğüt 

  Hapishanelerde yaşanan sorunlar ve hasta tutsaklar hakkında 
yapılabilecekleri görüşmek üzere İHD, THİV, TTB, Baro ve 
ÇHD toplantısına çağrı 

04.03.2010  tarihinde yapılan toplantıya SES, İHD, THİV, TTB katıldı.
07.03.2010  Devrimci Sağlık İş’in İstanbul’da gerçekleştirdiği “Taşeron 

Çalışma” konulu panel-forum, Bedriye Yorgun 
08.03.2010  “Diyarbakır Kadın Kenti” onuruna verilen resepsiyon, Bedriye 

Yorgun
10.04.2010  Necati Aydın’ın Diyarbakır’da yapılan anması, Meryem 

Özsöğüt 
13–14.03.2010 Hatay’da yapılan Kamu Hastane Birlikleri panelin ve 

Gaziantep’te yapılan sağlık haftası etkinlikleri ile ve Çemen 
Tekstil işçileriyle dayanışma, Şükran Doğan 

15.03.2010  CHP Grup başkan vekili Hakkı Süha Okay ile KHB yasa 
tasarısı ile ilgili görüşme, Kemal Yılmaz

19.03.2010  YOL TV de KHBY ile ilgili program, Kemal Yılmaz 
26.03.2010  Kırşehir’de yapılan sağlık konulu TV programına Kemal 

Yılmaz katıldı
20.03.2010  Artvin’de yapılan  “Sağlıkta Dönüşüm “konulu konferansa 

Köksal Aydın katıldı.
20.03.2010  Batman, 21 Mart Diyarbakır Newroz etkinlikleri, Sıddık Akın, 

Şükran Doğan
29.03.2010  Siirt’te tutuklu üyemiz Olcay Kanlıbaş’ı ziyaret, Şükran Doğan 
05.04.2010  Kütahya temsilcilik başkanına yapılan baskılar nedeniyle 

Meryem Özsöğüt Kütahya’ya gitti, başhekimin olmaması 
nedeniyle Başhekim Yardımcısı ile görüşüldü.

22.04.2010  Bartın’da yapılan Kamu Hastane Birlikleri paneline Meryem 
Özsöğüt katıldı
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25.04.2010  Kırıkkale’de yapılan Kamu Hastane Birlikleri konulu panel, 
Şükran Doğan, Köksal Aydın 

20.05.2010  Diyarbakır’da yapılan “İşçi filmleri festivali”nin açılışı ve 
“Güvencesizlik” konulu panel, Bedriye Yorgun 

21.05.2010  Siirt’te tutuklu bulunan Olcay Kanlıbaş ve Ferit Özdemir’i 
ziyaret,  M. Sıddık Akın

22.05.2010  Zonguldak’ta yaşanan grizu patlaması nedeniyle KESK 
tarafından oluşturulan heyetle yapılan ziyaret ve basın 
açıklaması, Bedriye Yorgun, Ümit Doğan, Şükran Doğan

7. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
 
6. Dönem 7. Merkez Temsilciler Kurulumuz 12-13 Haziran 2010 tarihlerinde 
Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 76 temsilcinin katılımıyla 
toplandı. Kars ve Çanakkale illeri mazeretli Amasya, Ardahan, Artvin, 
Bingöl, Düzce, Elazığ, Erzincan, Giresun, Isparta, Kırşehir, Kütahya, Muş, 
Rize, Samsun, Sinop, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Zonguldak illeri ise 
mazeretsiz olarak katılmamışlardır. MYK üyeleri hariç 45 Temsilci konuşma 
yapmıştır. 

6. Dönem 7. Merkez Temsilciler Kurulumuz; TEKEL Eylemleri, 4 Şubat 
TEKEL İşçileri ile dayanışma grevi ve 1 Nisan eylemleri, 8 Mart, Sağlık 
Haftası, Hemşirelik Haftası, KHB referandumu, Newroz, 1 Mayıs, 26 Mayıs 
grevi ve örgütlenme (yetki) gibi önemli mücadele süreçlerinin arkasından 
toplanmıştır. 

6. Dönem 6. MTK’da yaşanan karar gereği MTK’nın işleyişi değiştirilmiştir. 
şube/temsilciliklerimizden; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, 
Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, 
Gaziantep, Eskişehir, Hatay, Aksaray, Anadolu, Bakırköy, Şişli, İzmir, 
Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, 
Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tunceli, Tokat, Van örgütlerimizden 
şube ve temsilcilik faaliyet raporları ile MTK önerileri gelmiştir. Önümüzdeki 
döneme ilişkin olarak yapılan önermeler toparlanarak toplantı öncesi kurula 
sunulmuştur 

MTK’da yapılan değerlendirmeler ve ortak kararlaşmalar aşağıdaki gibidir. 
Kararların planlanması MYK’ca en kısa sürede yapılıp örgüte gönderilecektir.
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SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
GİRİŞ:
Türkiye’de 24 Ocak kararları neoliberalizmin miladı olarak bilinir. Çünkü 
bu tarih, IMF’nin dayatmalarıyla son 30 yıla damgasını vuran pek çok 
uygulamanın başlangıcıdır. Türkiye’nin küresel kapitalizme entegrasyonunun 
aracı olan bu politikalar; 12 eylül cuntasıyla toplumun örgütlü kesimlerinin 
tasfiye edilmesi ve güçlü bir karşı ideolojik saldırı başlatılmış, diğer yandan 
Irkçı  milliyetçilik ile İslami muhafazakarlığı bir arada ele alarak bu sentez 
üzerine tarih ve toplum inşa etme çabası yazılı tarihten popüler kültüre, eğitim 
sisteminden gündelik yaşama kadar her alana yerleştirilmiştir. Ekonomik 
programın IMF tarafından belirlendiği bu yıllar içerisinde Türkiye krizlerden 
kurtulamamış,1994,1999, 2000 ve 2001 krizlerinden sonra; AKP böylesi 
bir siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmenin ürünü olarak iktidara gelmiştir. 
Amaçlarından birinin de Piyasacılık ve muhafazakârlığı yerleştirmek olan 12 
Eylül askeri darbesinin iddialarını en üst düzeyde sahiplenmiş, neoliberal 
IMF programlarını daha da kapsamlı uygulamıştır. 2008 sonlarında patlak 
veren krizden sonra bile uygulamalarını daha da derinleştirmiştir. 

Krizin nedenlerine, ortaya çıkış dönemine ve derinliğine dair hükümetin 
iyimser; İşçilerin hak ve kazanımları, vergiler söz konusu olduğunda 
da sermayenin kötümser değerlendirmeleri popülist ve pragmatik 
spekülasyonlardan ibarettir. Gerçek şu ki çeşitli ülkelerde farklı derinlikler de 
yaşanmak üzere kapitalist dünya ekonomisi bir bütün olarak kriz batağında 
debelenmeye devam etmektedir. 

Kriz, emekçiler, yoksullar, kadınlar açısından çok daha belirgin ve yadsınamaz 
boyutlarıyla kendisini açığa vurmaktadır. Krizin teğet geçtiği söylemleri, 
AKP iktidarının 2003 – 2012 yılları arasındaki yaklaşık 10 yıllık iktidarında 
gerçekleşecek işsizlik oranının, ortalama yüzde 12 olacağı verisi durumu 
yorumlamaya yetecektir. 
Türkiye-İsrail arasındaki ekonomik ilişkilerin tarihi, İsrail devletinin kuruluşuna 
kadar uzanıyor. I. Körfez savaşından sonra ise Türkiye-İsrail ilişkileri askeri, 
ekonomik ve diplomatik işbirliği ile ivme kazandı.

İsrail’in Filistin direnişine karşı mücadelesi ile Türkiye devletinin Kürt 
hareketine karşı mücadelesi, aynı denklem içerisinde yer almakta, Kuzey 
Irak’a yönelik askeri harekâtlarda İsrail’den destek alan Türkiye, İsrail’in 
direnen Filistin halkına yönelttiği saldırılar karşısında, sözün ötesine geçen 
somut bir tavır geliştirmemektedir. Kürt sorununun askeri operasyonlarla 
çözülmesinin imkânsız olduğu artık hükümet yetkilileri tarafından bile dile 
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getirilmişken, Filistinlilere atılacak kurşunları finanse etme pahasına Kürt 
hareketine karşı kullanmak üzere İsrail’den Heron uçaklarının getirilmesini 
anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. Bilindiği gibi Türkiye ve Yunanistan 
ekonomik bunalımlar yaşamaktadır. Bütçede asker ve polis harcamaları en 
yüksek olan iki komşu ülkedir. Türkiye’nin %7- 8 gibi görünen harcamalarının 
buzdağının görünen yüzü olduğu, polis harcamalarını da eklediğinizde 
bu oranın %13- 14 olduğu, ancak muhtelif silahlı güçleri kuvvetlendirme 
vakıfları. Müsteşarlıklar, savunma fonu gibi başlıklar altındaki harcamalar da 
eklendiğinde bu rakamın bilinenin çok üstünde olduğudur. 2009’da 52 milyar 
dolar olan bütçe açığı ve 2010’da öngörülen 50 milyar dolar açığın artacağı 
görülmektedir. Yine sağlık emekçilerinin geçmişte olduğu gibi savaşa karşı 
net bir duruş sergileyerek,  savaşın her türlü yıkımına karşı yaşamı üreten bir 
yerden barış mücadelesini yükseltmelidir.

Çernobil dünya ölçeğinde nükleer santral karşıtı toplumsal güçlerin bilinç ve 
örgütlülük düzeylerini arttırırken nükleer lobilerin krizini de derinleştiren bir 
milat olmuştur. İşsiz kalan nükleer santral firmaları yeni siparişler ile yaşadıkları 
güç ve itibar kaybını giderebilecek arayışların içine girmiştir. Demokrasisi ve 
toplumsal muhalefeti zayıf ülkelerle anlaşmalar yapılması nükleer lobilere 
daha kolay görülmektedir. Türkiye’nin nükleer santral konusunda geldiği 
nokta kendi ülkesinde Rusya’yı nükleer santral sahibi yapmak olurken,  
Küresel ısınmanın çözümü diye nükleer santral yatırımı yağmurdan kaçarken 
doluya tutulmaktır.  Enerji ve nükleer enerji yalnızca sanayi sektörünün değil; 
tarım orman turizm sağlık gibi tüm alanların içinde bir yerdedir Yine Doğu 
Karadeniz’in vadilerinde yapımı planlanan 500’ün üzerinde HES projesi 
bulunmaktadır. 2008 yılında ‘Turizm Vadisi’ ilan edilen Rize’nin İkizdere 
Vadisinde 21 adet HES projesinin yapımı için çalışma yürütülmektedir. 
Yine alt düzenlemelerinin yapıldığı bugünlerde çokça tartışılan 2B Kanunu, 
Orman alanlarına yapılan olumsuz müdahaleler sonucu, bu yerlerin yapılan 
yasal düzenlemelerle orman sınırları dışına çıkarılması işlemleri gibi projeler 
uygulanırsa; Pek çok canlı türü yok olacak, yollarda patlatılacak dinamitler, 
kesilecek ağaçlar tüm Doğu Karadeniz havzasında telafi edilemeyecek 
ekolojik yıkıma neden olacaktır. 62 adet HES üzerinden üretilecek enerjinin 
sadece bir Keban Barajı’nın ürettiği enerji kadar yani, Türkiye’nin elektrik 
üretiminin sadece %2’si civarında olduğu düşünüldüğünde kayıpların ne 
denli ağır olacağı anlaşılacaktır.                                         

KADIN
Savaş ve baskı sarmalında yoksullukla beraber;kadın ve çocuklara yönelik 
şiddet her geçen gün daha fazla sıradanlaşmakta. Bu durumun en dramatik 
göstergesi Siirt’te kız çocuklarına yönelik tecavüz olayıdır. Küçücük 
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çocuklarımızın uğradığı bu insanlık dışı muamele cinsiyetçi, erkek egemen 
ve sınıfsal sömürü üçlüsü üzerine kurulmuş olan mevcut sistemin sonucudur. 

İnkâr ve imha anlayışına dayalı, tek tipçi sistem içinde tecavüz, savaşın ve 
şiddetin bir sonucu olarak yaşamın her alanında görülmektedir. Bu anlamda 
tecavüz sadece kadın bedeni üzerinden gelişmemektedir. Doğanın yakılıp 
yıkılması, Munzur ve Hasankeyf’i sular altında bırakacak baraj projelerinin 
yapılması, çocuk ve gençlerin öldürülmesi, çocuklara yaşlarından kat kat 
fazla hapis cezalarının verilmesi, gazetecilere 166 yıl gibi cezaların verilmesi, 
özgürlük ve barış adına söz söyleyen siyasetçi ve belediye başkanlarının 
tutuklanması bir bütün olarak tecavüz kültürünün bir parçasıdır. 

Kadınların ilk defa 5 bin yıl önce köle alındıklarında, emekleri gasp edildiğinde, 
eve hapis edildiklerinde tanıştıkları tecavüz; erkek egemenliğine dayanan 
zihniyetin her geçen gün kendisini yeni egemenlik biçiminde güçlendirmesiyle 
birlikte, yaşamın her alanına yayılan bir sömürü aygıtına dönüşmüştür. Bu 
anlamda bugün, tecavüz kültürüne karşı mücadele erkek egemen sisteme 
karşı mücadele olduğu kadar; emeğin sömürüsüne dayalı kapitalist sisteme, 
kültürel ve siyasal sömürgeciliğe dayalı emperyalist sisteme ve bunun 
siyasal, sosyal bütün sonuçlarına karşı da mücadeledir.
Süreci tersine çevirmek için kadınların örgütlenmesi ve etkili bir muhalefet 
haline gelmeleri için çaba harcamak gerekiyor. Bu iki görevin yerine 
getirilmesinde sendikamızın yaşamsal bir önemi bulunmaktadır.

Bilindiği gibi sendikal mücadelemizde kadın sekreterlikleri yoğun bir emeğin 
ve ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı. Kadın sekreterlikleri, kadınlarla ilgili her 
türlü işi havale ettiği tali birimler ya da tek işlevi kadın emekçileri sendikanın 
genel politikaları doğrultusunda örgütlemek olan, hele hele burjuva 
partilerdeki gibi üye sayılarını artırıcı ve erkekleri seçtirici rollerin verildiği 
araçlar gibi değildirler. 

Bu birimlerin işlevi; Cinsiyet eşitsizliğinin çalışma yaşamında ve sendikal 
örgütlenmedeki etkilerini açığa çıkarmak, Kadın çalışanların sorunlarının ve 
çözümünün sendikanın bütün politikalarına eğitim, basın yayın, örgütlenme 
çalışmalarına ve söylemine yansıtılmasının sağlanması ve alanımızda 
yardımcı hizmetler sınıfının %90’ının kadın olmasından kaynaklı yaşayacağı 
cinsel istismarlardan her türlü olumsuzluklara karşı iradeleşmesinin 
sağlanması, Öncelikle kadın sekreterliklerinin rolünün ve misyonunun cinsiyet 
ayrımcılığının her alanındaki yansımalarının açığa çıkarılması, cinsiyet 
eşitsizliğinden kaynaklanan sorunların bütün emekçileri ilgilendirdiği bilinci ile 
kadın sekreterliklerinin komisyonların ve bu eşitsizlikler karşısındaki rolünü 
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nasıl oynayabilecekleri gündeme alınmalı, ardından sorunlar karşısında 
gücümüzü nasıl seferber edebileceğimiz saptanmalıdır. Öte yandan saptanan 
politikaların ete kemiğe bürünmesi örgütlülük ve eylemlilikle mümkün olabilir. 
Bu da yine şubelerin ve kadın sekreterliklerinin önemini artırmaktadır. 
Üyelerimizin yarısının kadınlardan oluşmasına karşın, kadınların eksik temsil 
edilmelerine ve sendikal politikaların oluşturulmasında sorunlarını yeterince 
yansıtamamalarına yol açmaktadır. Önümüzdeki dönem kurullar süreci 
kadınların temsillerinin artırılması bağlamında değerlendirilmelidir.

Kadın sekreterlikleri, kısa ve orta vadeli programları açığa çıkarmaya hizmet 
etmelidir. Sendika genel merkezinin oluşturacağı politikaların doğruluğu ve 
etkinliği şubelerin katılımına bağlıdır. 
       
21 Mart Newroz ruhuna uygun coşkulu bir şekilde başta bölgede olmak üzere 
tüm ülkede kutlanmıştır. Yine 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmiş olması emekçiler 
için önemli bir kazanımdır.  Kimse bu kazanımdan yola çıkarak atılan adımın 
emekçilere bahşedilen bir lütuf olduğunu düşünmemelidir. Atılmak zorunda 
olan adım, 33 yıl önce gasp edilmiş bir hakkın onlarca yıldır emekçilerin 
sürdürdüğü ısrarlı mücadelenin ödediği bedellerin sonucunda iadesidir. 
Ayrıca 1 Mayıs’ın tatil edilmesi siyasi iktidarın emekçilerin örgütlü gücüne 
karşı beslediği korku ve düşmanlığın bittiği anlamına gelmemektedir.
Egemen sınıfların 1 Mayıs’ın ruhuna yönelik manüpilatik saldırıları devam 
etmiştir. 1 Mayıs’ı, emekçilerin tarihsel değerlerine ve ideolojik karakterine 
uygun algılamaları kimi yerlerde diğer örgütlerle birlikteliği engellemiş, başta 
taksim olmak üzere bu yıl,  geçen yıllara oranla doğu illerinde yoğun kutlanması, 
emekçilerin kültür kardeşleşmesine ve buluşmasına vesile olmuştur. 
Yaşanan kürsü işgali gibi olaylar o günün coşkusunu engelleyememiş, 33 yıl 
önce yaşanan katliamın hüznü katillere hesap sorulması noktasında yeniden 
kararlılığa dönüşmüştür. Türkiye’nin her yerinde yaygın olarak alanlara 
çıkılmış, kutlama yapılan yerler Taksim alanına dönüştürülmüştür.    
  
26 MAYIS SÜRECİ:
Konfederasyonumuz KESK; diğer konfederasyonlarla Tekel İşçilerine 
destek amacıyla bir dizi eylem kararı almıştır. Kriz bahanesiyle 1,5 milyon 
insanın işini kaybettiği, işsizlik oranının %25’lere dayandığı, asgari ücretin 
açlık sınırının altında kaldığı, kamu emekçilerinin toplu pazarlık hakkından 
yoksun bırakıldığı, tekel işçilerinin yaşadığı sorunların yakın gelecekte 
PTT, Şeker Fabrikaları, Enerji işyerleri ve benzer kamu işyerlerinde çalışan 
emekçileri de kapsayacak bir tehdit oluşturduğu güvencesiz, esnek, kuralsız 
ve örgütsüz istihdamın giderek arttığı, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı, işçi 
sağlığı ve iş güvenliğinin rafa kaldırıldığı, çalışma yaşamının emekçiler 
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açısından cehenneme döndüğü, maden ocaklarında ve tersanelerde 
ölümlerin sıradanlaştığı, devleti bir işletme olarak algılayan ve bu algılama ile 
emekçinin alın terini tasarruf konusu haline getiren politikalar, eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere, kamu adına yürütülen hizmetlerde, kamu yararının göz 
ardı edilerek ve bu hizmetleri niteliksizleştirmek pahasına yaygınlaştırılmaya 
çalışıldığı bir süreçte talepleri salt tekel işçilerinin sorunlarıyla sınırlandırmanın 
ciddi bir eksiklik olacağı tespitiyle, emekçilerin ve yoksul halk kesimlerinin 
taleplerini bütünleştirmeyen, demokrasiyi, barışı, eşit ve özgür bir yaşamı 
hedeflemeyen bir eylemin başarı şansının zayıf olacağı gerçeğiyle, çalışma 
yaşamına ilişkin saptadığı temel sorunlar ve bu sorunlara ilişkin talepleriyle 
birlikte, öncelikli taleplerinin karşılanmaması halinde, üretimden gelen gücün 
kullanılacağı genel bir eylem yapılmasına 22 Şubatta karar vermişti. 

Kendini hizmet ve çözüm sendikası olarak gören, iktidarın tayin ve terfi bürosu 
gibi çalışan memur senin ve kamu emekçilerinin grevine, moral desteği 
vermek ile yetinen hak-işin grev ve dayanışma gibi bir derdinin olmadığı ve 
çekilecekleri aşikârdı. 

Krize karşı “eve kapanma pazara çık” kampanyası başlatan iş verenle 
anlaşıp, işçi ücretlerini düşüren, krizin şerrinden korunmak için dua eden 
tekel işçilerinin direnişi ile günü kurtarmaya yönelik gerçekleştirilen 4 Şubat 
dayanışma grevinde yaşananlar durumun vahametini görmek açısından 
yeterliydi. Esasen aylar sonrasına zoraki alınan 26 Mayıs kararı ile ilgili 
mücadeleyi öteleme ve soğutma amacı taşıdığı tartışmaları, dışımızdaki 
konfederasyonlarla ilgili süreci bilenler için anlaşılırdır. Dörtlü platformun 
görünen köy kılavuz istemezi bize hatırlattığı, bu birliğin kuvvet vermeyeceği 
açıktı. Ancak  grev kırıcılığı noktasına gelebilecekleri, madenlerde yaşanan 
katliamın sıcaklığında, işçi ölümlerini kader olarak gören başbakanın gerisine 
düşecek, sisteme bu kadar aleni yardım ve yataklık yapacak noktaya 
gelmeleri doğrusu yenilir yutulur bir şey değildir. Hele hele tekel direnişi 
çıkartılacak bu kadar ders ile doluyken.

MTK’mız tek başına kararlaşma yaşansaydı daha başarılı olunurdu tespiti ile 
beraber KESK’in alınan kararın hayata geçirilmesi noktasındaki kararlılığı, 
danışma meclisi ile birlikte il gezileri planlayarak basın toplantıları yerel platform 
ve partileri ziyareti iş yeri gezileri düzenlemesi, rağmen gerçekleştirmesinin 
olumluluk olduğu sendikamız açısından geçen MTK’mızın kamu hastane 
birlikleri yasa tasarısının meclis gündemine gelmesinin grev gerekçemiz 
olacağı kararlaşması, başlatılan referandum dönemiyle ve planlanan il 
gezileriyle çakışmasının en az ikirciklik yaşanmasına ve yansımaları açısından 
istenen düzeyde olmazsa da başarılı olduğu mücadelenin adresinin teyidini 
taşıdığı değerlendirilmesini yapmıştır.
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26 Mayıs güdümlü sendikacılığın iflası, bürokratik sendikacılığın teşhiridir. 
İşçi ölümlerine 4-C zulmüne sessiz kalan, bırakın çalışma yaşamını 
demokratikleştirmesini ücretleri bile iyileştirmekten  ve hak kelimesini 
kullanmaktan aciz “inşallah”, vatan, devlet, bayrak gibi “kutsal” semboller 
üzerinden sendikacılık yapanların Kürt sorununu asayiş sorunu gibi gören 
emekçilerin, yoksul halkın vergileriyle yürütülen kirli savaşın çığırtkanlığını 
yapanların, Ahmet Türk’e, Sevahir Bayındır’a yapılan saldırılara ve linç 
girişimleri ile Şerzan’ın ölümüne sessiz kalınların sınıf çıkarlarını savunması 
beklenemez. Eşitlik, özgürlük ve demokrasi taleplerini es geçerek demokrat 
olunamaz. 
 
Kapitalist krizi önlemek adına işsizlik fonu başta olmak üzere, işçi ve 
emekçilerin birikimleri, halktan toplanan vergiler sermaye kesimlerine transfer 
edilirken, yoksulluk sınırı altındaki ücretler düşürülürken, %2,5 luk henüz 
ödenmeden yapılan zamlarla geri alınan, azami sefalet olan, asgari ücret 
bölgesel asgari ücrete geçirilerek daha da eritilmeye çalışılırken, işten atmalar 
ve kısmi çalışma dayatılırken sağlık ve eğitim harcamaları sürekli kısılırken 
meclis gündeminde reform aldatmacasıyla 657 sayılı DMK, görüşülürken, 
personel rejim yasası ile emeklilik ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarının 
tasfiyesi sıradayken hak verilmez alınır şiarını fiili ve meşru mücadeleyi 
yeniden yükseltmek kaçınılmazdır. Bunun yolu besleme icazetli ve güdümlü 
sendikalardan medet ummadan ezilenlerle buluşmaktan geçer. Bunun  yolu 
yapay işçi-memur ayrımını aşarak öğrenci gençliği, ataması yapılmayanlar, 
çiftçi ve emekli sendikaları işsizleri ve ev kadınlarını buluşturacak yeni bir 
yapılandırmadan geçer. Bunun yolu farklılıklarından dolayı dışlanan Kürt 
Alevi çingene gayrimüslim ve eşcinsellerle buluşmaktan geçer. Somut yalın 
ve yaşamsal talepler etrafında birleşik mücadelenin örülmesi kazandıracaktır. 
4688 sayılı yasanın emeği yok sayan antidemokratik sınırlarını, meşru ve fiili 
mücadelemizle aşmak, emek ve demokrasiden yana alternatifler yaratmak 
elimizdedir.

ANAYASA;
22 Temmuz seçimlerinden önce 12 Eylül darbesinin ürünü olan mevcut 
Anayasanın yerine sivil anayasa fikriyle ortaya çıkan ve seçimlerden sonra 
kamuoyuna yansıyan neoliberal ve muhafazakar anayasa modelini, AKP’nin 
kapatılması tartışmalarının yaşandığı süreçle birlikte dondurması ve yine 
seçimlerin gerçekleşeceği zamanın yakınlaşmasıyla yeniden ısıtması 
AKP’nin asıl niyetini ortaya koymaktadır. Anayasa değişikliği paketi adı 
altında TBMM’den “gizli”  336 oyla, akabinde Çankaya’nın onayından geçen 
paket, 30 yıl sonra darbe gününde referandumla halka sunulacak. Anayasa 
mahkemesinin usulden görüşmeyi kabul etmesi ile başlayan yönlendirme ve 
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telkinlerde bulunma tartışmalarıyla birlikte izin verirse tabi.

Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar 
Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.  

Sınıf için en büyük silah üretimden gelen gücün kullanımıdır. Yani grevdir. İşçi 
sınıfının grev olan bu silahına karşı- egemen sınıf- iktidar aygıtı, devleti ve 
resmi ideolojisini sürekli kullanmıştır. Grev ve TİS kuruluşumuzdan buyana 
programımızda olan bir hedeftir. AHİM kararı mücadele ile kazanılmıştır. Bir 
yandan “Toplu Sözleşme Hakkı” tanınır gibi yapılırken, öte yandan onun 
ayrılmaz parçası olan “Grev Hakkına” yer verilmemesi üstelik uzlaştırma 
kurulu kararının toplu sözleşme hükmünde sayılması eşi benzeri görülmemiş 
bir yaklaşımdır. Bu iki hak çalışanlara tanınmamışsa angarya yani zorla 
çalıştırma yasal demektir. Bu hakkın tanınmadığı yerde demokrasiden söz 
edilemez. Çalışma düzenini, kölelik düzeninden ayıran bu iki haktır, yoksa 
emekçi köle ile eşdeğer kabul edilir.

Bu durum ise GREV hakkında Danıştay ve AİHM Kararları hatırlandığında 
mevcut durumdan daha geri bir durumdur. TİS hakkı olmayan ve bu nedenle 
aslında kölelik düzeni demek olan kamu emekçisinin kaderini birlikte 
değiştirmek, Kamunun tasfiyesini durdurmak, Sendikal örgütlülüğün, sınıf 
temelli olarak sürdürülmesinin engellenmemesi, Emekçilerin, sermaye 
sınıfı ile tarihi mücadelesi yerine, birbiri ile didişmesine neden olacak sahte 
sendikacılığın önünün açılmasını durdurmak, toplumsal sorumluluk duyan 
tüm yurttaşlar, geleceğini, işini, ekmeğini düşünen emekçiler hep birlikte 
bu paketin aldatmaca olduğunu toplumla paylaşmalıyız. AKP’nin değişiklik 
paketini  tartıştığı bu dönemde eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa 
vurgusunu öne çıkartmak, tartışmanın bizim yaklaşımlarımızla yürütülmesini 
sağlamak bakımından önemlidir. Toplumsal barış için, eşitlik ve adalet için 
demokrasi ve insan hakları için, özgürlük için, yurttaşıyla toplumsal sözleşmeye 
dayalı demokratik bir anayasa mücadelesi verilmelidir. Bu mücadelenin 
yerelleştirilmesi ve toplumsal talebe ve harekete dönüştürülmesi, 12 Eylül 
Anayasası ile hesaplaşma kampanyasına evrilmesi sorumluluğumuzdadır. 
Bu sorumluluk toplumsal barışa olan ihtiyaçtandır  Konfederasyonumuz 
KESK’le birlikte  bu konuda görünür ve cesur adımlar atmalıyız. 
 
Uzun yıllardır genel kurul ve meclis toplantılarımızda ciddi anlamda bir kısır 
döngü yaşamaktayız. Genellikle aynı sorunları tartışıp çözüm adına benzer 
önermeleri dile getirmemize karşın, ciddi köklü değişimleri gerçekleştirmeye 
yönelik bir tutum geliştirememekteyiz. Önceki MTK’larımızda; üretim 
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süreçlerindeki değişim, emek hareketinin geldiği süreç, yeni bir döneme 
evrilmemiz gereğinin tespitini yapmıştık. Çalışma yaşamına ilişkin 
güvencesizliğin yaşandığı, ILO’nun  dahi bu yılki konferans gündemine kiralık 
işçi ve istihdam bürolarını aldığı dikkate alındığında, güvencesizlik sorununun   
daha da derinleşeceği önümüzdeki dönem personel rejimi yasa tasarısı 
ve meclise getirilen 657 sayılı DMK unda öngörülen değişiklikler ve sağlık 
işkolumuzda çıkartılan tam gün yasasının meclisten geçirilmesi ve meclis 
plan bütçe alt komisyonundan geçirilerek genel kurula getirilmeyi bekleyen 
Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’nı  ve Aile Hekimliği uygulamalarını 
düşündüğümüzde güvencesizlik en önemli sorunlar olarak emekçilerin 
geleceğini tehdit etmeye devam edecektir. Bu nedenle; işyerlerinde, istihdam 
farkı gözetmeksizin (işçi, memur, sözleşmeli, taşeron, 657, 4/b, 4/c) herkese 
kadrolu iş, güvenceli istihdam iş yeri ve genel sorunlar etrafında dayanışma 
ve mücadele birlikleri geliştirecek ortak örgütlenmeyi mümkün kılmalıyız. Fiili 
mücadele ile memur sendikacılığına olanak hazırlayan bizler, ideolojik olarak 
bizleri sınırlayan 4688 sayılı yasaya mahkum olmamalıyız. SES’in, yasal 
sınırlarla düşünmeden, süreci örgütleme birikimi, gücü, iradesi ve kararlılığı 
vardır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında parça parça yapılan değişikliklere 
baktığımızda; sağlık ve sosyal hizmet hakkının bir hak olmaktan çıkartılarak 
ticarileştirilmesi bu işkollarının piyasalaştırılması uygulamaları yeni değil.  
Geçmişten günümüze uygulanabilir hale gelmesi için zemin hazırlanmış, 
AKP iktidarıyla birlikte hızla yapılan yapısal değişikliklerle uygulanmaya 
başlanmıştır.

Sosyal hizmetler, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde ücretsiz, nitelikli ve 
yaygın olarak ulaştırılması gereken bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti de, 
kamu çalışanları aracılığıyla verilir. Bu hizmeti sunan kişiler “işveren”, alan 
kişiler de “müşteri” değildir. Hizmetler kurum açısından maliyet hesabı 
yapılarak verilemez. Çocuğun,  yaşlının, engellinin yararı gözetilerek 
verilir. Müracaatçıları yaşama kazandıran model olmasının koşulu; çalışan 
personelde liyakatin göz önünde bulundurulması, bu konuda yetişmiş meslek 
elemanlarının yeterli sayıda istihdamıdır. 

Sosyal hizmetlerin tasfiyesi amacıyla yürütülen çocuk evleri projesi, 5 ilde pilot 
olarak başlatılan TKY uygulamaları, performans kıstası getirilmesi, stratejik 
planda yer alan özelleştirme, taşeron ve esnek çalıştırma uygulamalarının 
yaygınlaştırılması, bu kurumların vakıf ve derneklere, il özel idarelere ve 
yerel yönetimlere terk edilmesidir. 
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Sadece TKY uygulamalarının mantığına ve sonuçlarına bakıldığında 
çalışanlara yansımasının, güvencesizlik, esneklik, ucuz emek ve örgütsüzlük 
olduğu, son yıllarda ciddi şekilde yaygınlaştığı düşünüldüğünde SHÇEK 
alanına ilişkin, şube ve temsilciliklerimizle birlikte yeniden ele alan bir 
mücadele döneminin başlatılması gerektiğidir. 

Hem sağlık ve sosyal hizmet emekçileri hem de sağlık ve sosyal hizmet 
hakkından büyük ölçüde yoksun  kalacak olan yoksul kesimler açısından 
olumsuz olan bu süreç krizle birlikte yeni bir boyut kazanmaktadır. 
İşkollarına özgü sorunların ve taleplerin şube ve temsilciliklerimiz tarafından 
gündemleştirilmesi ve işyerlerinde hareketliliğin devamı gerekmektedir. 
rehavete kapılmadan biriktirdiklerimizi artıracağımız süreci örmeye TİS 
taslağındaki taleplerimizle halkın sağlık hakkıyla ilgili taleplerini buluşturarak 
hızla yaygınlaştırılan aile hekimliği ve 25 Mayısta pilot kelimesinin çıkartılarak 
2010 yılı sonuna kadar tamamen uygulamayı hedefledikleri, KHB’lerinde 
olduğu gibi aile hekimliklerinin sınıflandırarak uygulanacak A.H ve KHB’lerine 
ilişkin bütünlüklü yerellerin öznel koşulları dikkate alınarak yapılacak eylem 
etkinlikler önceliğimiz olmaya devam edecektir. 

Başta kamu personel rejimi kanun tasarısı taslağı olmak üzere, 657’de 
yapılmaya çalışılan değişiklikler, KHB yasa tasarısı ve sağlıkta dönüşümle 
sağlık ortamının tamamen piyasalaştırılmasının hızlandığı bu süreçte her 
türlü demokratik ve meşru direnme hakkımızı kullanacağımız herkesçe 
bilince çıkarılmalıdır. Milyonlarca emekçiye ve yoksula AKP ile ana muhalefet 
partilerinin ve icazetli sendikaların hep beraber oynadıkları oyunun perde 
arkasını göstermek için bize görevler düşmektedir. 

MTK’ DA ALINAN KARARLAR

A- İŞKOLUMUZA DÖNÜK ÇALIŞMALAR

Örgütlenme: Öncelikle, tüm baskı, engelleme, sürgün ve işverenlerin taraf 
olma ilişkilerine rağmen örgütümüzün büyük bir özveri ile çalışmaya devam 
ettiği görülmüştür. 2009 Mayıs ayı yetki sürecinden 2010 Mayıs ayına kadar 
8.000’in üzerinde üye kaydı yapılmış olmasına rağmen üye sayımızda düşüş 
görülmektedir. Soysa hizmetlerde geçen yıla oranla üye sayımız azalmış, 
yetkiyi geçen yıla oranla yakın bir sayıyla kaybetmiş bulunmaktayız. 

Toplu görüşme süreci etkili olmakla birlikte, işyerlerinden başlayarak 
örgütlenmenin sürekli olması bilinci ile rehavete kapılmadan eğitim, 
örgütlenme ve mücadele temelinde bir çalışmayı esas alarak; yetki sürecine 
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endeksli kaybettiğimiz üyelerimizi geri alma ve örgütümüzü büyütme 
amaçlı tüm illerde üye yapma seferberliğinin başlatılması. Tüm şube/
temsilciliklerimizin vardiyalı çalışma sistemini de göz önünde bulundurarak 
geceli gündüzlü programlarla gidilmedik hiçbir iş yeri, ulaşılmadık hiçbir 
emekçinin bırakılmamasını esas alan tarzda çalışma yürütmesi.

İş yerlerinde taşerondan kadrolu çalışana kadar her kesimi içinde 
barındıracak iş güvencesi komisyonları, iş yeri meclisleri vb. yapıların 
mutlaka oluşturulması, 

MTK’da taşeron örgütlenmesine ilişkin ortak iradeyi açığa çıkmış olup, 
örgütlemenin yöntemi, başlangıcı, nasıl bir yol izleneceğine dair MYK 
tarafından çalışma yürütülmesi. Bu çalışmaların KESK ile de ortaklaştırılarak 
örgütlenme startı verilmesi. Sözleşmeli, vekil ve 4-C kapsamında çalışanların 
örgütlenmesine hız verilmesi,
Merkezi üye kayıt programının sadeleştirilmesi için şube/temsilciliklerimiz 
(üye kayıt programı kullananlar program üzerinden, kullanmayanlar 
gönderilen CD’ler üzerinden) en geç Temmuz ayı sonuna kadar çalışmalarını 
sonuçlandıracaklardır. Bu şekilde başka illere tayin olmuş ve aidatları 
kesilmeyen üyelerimiz tespit edilmiş olacaktır. Yeni örgütlenen ve şubelik 
sayıları düşen illere yönelik olarak MYK’nın çalışma yürütmesi.

İşkolumuz örgütlenebilecek kesimlerin okuduğu okullardaki (hemşirelik, sosyal 
hizmet, tıp vb.) öğrencilerle ilişkilerin geliştirilmesi. Öğrenci komisyonlarının 
yaygınlaştırılması, asistan örgütlenmesine özel önem verilmesi.

Basın-Yayın: Örgütlenme amaçlı bildiri çıkarılması, aile hekimliği ile ilgili 
materyal hazırlanması, güdümlü sendikaların teşhiriyle birlikte yürüttüğümüz 
mücadeleyi kitlelere aktarmamıza yarayacak materyaller çıkarılması, 
ADSM’lere ilişkin broşür çıkarılması. Bu çalışmaya Ankara, Şanlıurfa, 
Nevşehir, İst. Şişli’nin katkı sunması, asistanların yaşadığı sorunlar ve 
örgütlenmeleri amaçlı bildiri hazırlanması. 

İŞ KOLU GÜNDEMLERİ (KHB, Tam Gün, A. Hekimliği, Kamu Personel 
Yasası, SHÇEK, Üniversiteler)

	AKP’nin sağlık politikalarının deşifre edilmesine özel önem verilmesi, 
SUT başta olmak üzere halk ve emekçiler aleyhinde geliştirilen 
politikalara karşı hukuksal ve demokratik mücadele geliştirilmesi,

	Aile hekimliğinin uygulandığı illerde yaşanan sorunların tespit 
edilerek illerle paylaşılması, halka olumsuzluklarının deşifre 
edilmesi ve uygulamaya yeni geçecek iller başta olmak üzere yeni 
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bir mücadelenin örgütlenmesi. TSM’lerin ücret politikalarına ilişkin 
çalışma yürütülmesi.

	Kamu Hastane Birlikleri ile ne hedeflendiğinin halka ve emekçilere 
daha iyi aktarılması için çalışmaların yürütülmesi, KHB yasasının 
gündeme tekrar gelmesi halinde mücadelenin ivmesinin 
yükseltileceğinin emekçilerde bilince çıkarılması

	657 Sayılı Yasadaki Değişiklikler ve Kamu Personel Rejimine karşı 
tüm eylem ve etkinliklerimizin temel talebi olarak iş güvencesinin öne 
çıkarılması. Taşeron, 4/b, 4-c, vekil ve sözleşmeli uygulamalarının 
kaldırılması ile eşit statüde güvenceli iş talebinin yükseltilmesi 
mücadelesinin yürütülmesi. 

	Sosyal hizmetlerin yeniden yapılandırılması politikalarına karşı 
merkezi politikaların güncellenerek, mücadelenin yükseltilmesi.

	Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin sorunlarının tespit edilerek giderilmesi 
için çalışma yürütülmesi,

	Üniversitelere yönelik çalışma yapılması, üniversiteler arası 
koordinasyon kurulması, üniversitelerde yaşanan nöbet vb. sorunlara 
karşı mücadele başlatılması.  Üniversite çalışmalarının Eğitim-Sen’le 
ortaklaştırılması 

	Görevde yükselme yönetmeliğine ilişkin çalışma yapılması, Hastane 
birleştirme ve kapatmalarına karşı çalışma yapılması,

	Hemşirelik Yönetmeliğinin aile hekimliği uygulamaları kapsamında 
değerlendirilerek mesleklerin eleman haline getirilme uygulamalarına 
karşı hukuksal sürecin yürütülmesi

	Taşeronda çalışanlara vekil ebelerde izlediğimiz yöntemle döner 
sermaye almaları için hukuksal çalışma yapılması,

 TİS: 
	Sendikamızın ücret politikasının belirlenmesi, 
	Genel Merkez tarafından hazırlanan TİS taslağının şube/

temsilciliklerimiz tarafından acilen işyerlerinde tartışarak önerilerin 
genel merkeze gönderilmesi ve TG dönemi beklenmeden 
mücadelenin başlatılması,

Sağlık Örgütleri İle İlişkiler: Bugüne kadar işkolumuzda örgütlü bulunan 
emek ve meslek örgütleri ile yürütülen çalışmaların daha programlı bir hale 
getirilerek, güçlendirilmesine çalışılması

B- DEMOKRASİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Tutuklu Üyelerimiz: Ankara şube yöneticimiz Seher Tümer ve eski 
MYK üyemiz Olcay KANLIBAŞ ile dayanışma amaçlı belirli aralıklarla 
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kart gönderme. Sitemizde de bulunan uluslararası imza kampanyasının 
yaygınlaştırılması, Olcay KANLIBAŞ’ın mahkemesinin belli olması halinde 
mahkemeye katılım için planlama yapılması. 
Ulusal ve uluslararası örgütlerle dayanışma geliştirilmesi için çalışma 
yürütülmesi,

Çocuk Tutuklular ve Cezaevleri: Cezaevlerindeki hasta tutuklular ile hak 
ihlallerine ilişkin kamuoyu oluşturulması amaçlı çalışmaların yanı sıra insan 
hakları örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi,Taş attıkları için tutuklanan 
çocuklara sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla yaklaşım içinde çalışma 
planlanması

Demokratik Mücadele ve Anayasa: İfade ve örgütlenme özgürlüğü 
başta olmak üzere ülkede yaşanan temel sorunların kaynağını oluşturan 
1980 anayasasının değiştirilerek demokratik bir anayasa oluşturulması 
çalışmalarına KESK bütünlüğünde katkı sunulması,
Anadil ve Sağlık Sempozyumu benzeri çalışmaların farklı etnik kökenden 
insanların yaşadıkları yerlerde planlanması, anadilde sağlık talebinin 
gerçekleşmesi için devletten talep edileceklerin netleştirilmesi ve mücadele 
başlatılması,

Ülkemizde yeniden tırmanan şiddet ve çatışmaların sonlandırılması, Kürt 
sorununun barışçıl demokratik yöntemlerle çözülmesine emek ve demokrasi 
güçleri ile birlikte destek sunulması

Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kapatılması için kampanyaların 
örgütlenmesi
Son dönemlerde birçok yönetici ve üyemiz çeşitli baskı sürgün ve 
soruşturmalara uğramaktadır. Ayrıca yine birçok ilde her türlü hak arama 
eyleminde sendikalarımız para cezası verilmektedir. Tüm bu politikalara karşı 
mücadele programı çıkarılması ve KESK ile bütünleştirilmeye çalışılması. 

Yine önümüzdeki  süreçte de sendikamız; 1 Eylül Dünya Barış Günü 
etkinlikleri, 12 Eylül’e karşı yapılacak eylemler ile demokratik anayasa, 
2 temmuzda başta Sivas şubemiz olmak üzere oluşturulacak olan ortak 
talepleri içeren her türlü eylem ve etkinliklerin aktif katılımcısı ve düzenleyicisi 
olacaktır. 

D- Kadın Sorunu: Dünün acımasız sömürü  koşullarına karşı 129 dokuma 
işçisi kadın direnirken, fabrikada çıkartılan yangında can verdi. Bu  yıl 
8 martın 100. yılında kazanılmış hakların kapitalizmin vahşiliğinde birer 
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birer gasp edildiği süreci yaşamaktayız. Öyle ki, kadın cinayetleri 2002 
den, 2009a kadar %1400 oranında arttı.  Bu cinayetlerden en son nasibini 
alan hemşire arkadaşımız Dilek Daşdanoğlu. Yine şiddet öyle bir hal aldı 
ki işkollarımızda birlikte çalıştığı başhekim yardımcısı tarafından dövülen, 
başka yerde kulağı çekilen hemşireler. Yine cezaevinde tutuklu bulunan 
Ankara şube yöneticimiz Seher Tümer ve 14 aylık tutukluluk haline rağmen 
hakim karşısına çıkartılmadan tutukluluğu devam eden Olcay Kanlıbaş. 

Son yetki dönemi istatistikleri üyelerimizin % 60’ nın kadın olduğunu 
göstermiştir. % 60’ı üyeye karşın yöneticilerimizin sadece %33’ü kadındır. 
Son genel kurulda kadın sekreterliği oluşturulmasına rağmen şube/
temsilciliklerimizde komisyonlar, kadın çalışmaları karşılığını bulamamıştır. 
Bu durumda hem merkezi çalışmalardaki planlama ve yönlendirmenin eksik 
olması, hem de şube/temsilciliklerimizde örnek, özel çalışmaların çok cılız 
kalmasıdır. Kadın alanının zorlukları bilinerek, sabırlı ve istikrarlı bir çalışmanın 
merkezi ve şube/temsilcilikler düzeyinde planlanması, örgütlenmesi. 
Dünya Kadın Yürüyüşü (DKY) ile ilgili merkezden gönderilen yazı 
doğrultusunda çalışma yapılması

E-YÖNETMELİKLER
Örgütlenme ve secim yönetmelikleri MTK önerileri ile yapılan küçük 
redaksiyonlar ile kabul edilmiştir. Bundan sonraki çalışmalar ve seçimler bu 
yönetmeliklere göre yapılacaktır.

Taşınmaz edinme ve kullanma yönetmeliği ise özellikle taşınmaz edinme 
noktasında ortak bir kararlaşma çıkmadığı için önümüzdeki MTK’ya 
bırakılmıştır. Taşınmaz edinme bölümüne ilişkin önümüzdeki MTK’ya kadar 
şube/temsilciliklerimiz MTK’da dağıtılan 2 taslak üzerinde çalışma yaparak 
görüşlerini genel merkeze ileteceklerdir. Ancak mevcut taşınmazların 
kullanımı ile ilgili kısımlar olduğu gibi kabul edilmiş ve yönetmelikte belirlenen 
kurallara uygun olarak çalışmalar yürütülecektir.

F-KESK’E ÖNERİLER
Güvencesizlerin ve özellikle taşeronun örgütlenmesi konusunda KESK’in 
işkolları bütünlüğünde çalışma yapılması, işçi örgütlenmesine ilişkin planlı 
bir çalışma başlatılması için ortaklık sağlama yönünde çalışma yürütmesi

SES ve KESK’e yönelik artan sürgün, baskı, tutuklama vb. antidemokratik 
olaylara karşı, sendikalara verilen para cezalarına, her eylem sonrası yapılan 
soruşturmalara karşı bütünlüklü mücadele başlatılması, Demokratik anayasa 
çalışmalarının öznesi olunarak, çalışmaların hızlandırılması,
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1 Mayıs TAKSİM mitinginde TEKEL işçisi olduğu ifade edilen bir kesim 
tarafından kürsüye yapılan müdahaleye ilişkin konfederasyonların yaptığı 
kınama açıklamasına KESK’in imza atması eleştirilmiştir. 

8. MTK  (01.06.2010- 05.10.2010)

MYK ÇALIŞMALARI
12–13 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz MTK’dan sonra genel 
olarak KESK tarafından belirlenen Toplu Görüşme süreci, Kamu Personel 
Rejimi ve yeniden bir dalga halinde yaşanan gözaltı ve tutuklamalara karşı 
eylemlilikler, özelde ise Sağlık Çalışanlarının Sağlığı, Üniversite ve SHÇEK 
sorunları ile ilgili komisyonların oluşturulması ve çalışmaları, Tamgün yasası 
ile beraber 9 saate çıkarılan mesai saatlerine karşı çalışmalar öne çıkan 
başlıklar olmuştur.

Bu dönemin çalışmaları ülke gündeminde oldukça yoğun yer tutan 
Referandum sürecinin etkisi altında kalmıştır. Genel merkez olarak Anayasa 
değişikliğinin emek alanına ve iş kolumuza ne şekilde yansıyacağına ilişkin 
kamuoyu ve üyelerimiz bilgilendirilmeye çalışılmıştır.
İçinden geçtiğimiz dönemde yeniden tek taraflı da olsa ilan edilen çatışmasızlık 
ve ateşkes süreci dikkatle takip edilip sahiplenilmesi gereken bir durumdur. 
Bu dönemde emek örgütleri ve demokrasi güçlerinin Kürt sorununda kalıcı 
bir barış ve demokratik bir çözüm için daha fazla ısrarı ve mücadelesi önem 
kazanmaktadır.

Çalışma saatlerimizin tamgün yasasının ardından yayımlanan bir genelge ile 
9 saate çıkarılması iş yerlerinde karmaşa ve farklı uygulamalara neden olmuş, 
konu sendikamız tarafından hukuka taşınmıştır. Sendikamızın gösterdiği tepki 
üzerine ikinci bir genelge yayınlansa da sorun çözümlenmemiştir. Esasen 
bu uygulamaya karşı geliştirilen eylemliliklerin bütünlüklü yürütüldüğünü de 
söyleyemeyiz.

Sağlık çalışanlarının sağlığı komisyonu bir süredir devam ettirdiği 
çalışmalarını 27 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da yapılacak “İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Çalıştayı” ile sürdürecektir. Komisyonumuzca  117 sorudan 
oluşan ve yaklaşık 2500 kişiye uygulanan anket  dökümü yapılmış olup 
sonuçları yakında açıklanacaktır.

Aile Hekimliği personeline uygulanan anketin de dökümü tamamlanmış 
yakında raporlaştırılacaktır.
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Toplu görüşme döneminde örgütümüze karşı neredeyse bir yok etme 
kampanyası başlatan idareler bu amaçlarına ulaşamamış 39 bin seviyelerine 
gerileyen üye sayımız yeniden yükselmeye başlayarak 40 bini geçmiştir. 
Şube ve temsilciliklerimizin örgütlenme çalışmalarına hız verdikleri dikkat 
çeken olumlu bir gelişmedir.

Kamu Personel Rejimine karşı eylemlilikler sürecinde ve sonrasında yapılan 
çeşitli operasyonlarla KESK ve bağlı sendika üye ve yöneticilerine yapılan 
gözaltı ve tutuklamalar hız kesmeden devam etmektedir. Gözaltına alınarak 
tutuklanan Genel Hukuk Sekreterimiz Meryem Özsöğüt yaptığımız itiraz 
üzerine serbest bırakılmıştır.

Sudan gerekçelerle gözaltına alınarak tutuklanan insanların uzun süre yargıç 
karşısına çıkarılmaksızın tutuklu kalmaları, çoğunun ilk mahkemelerinde 
serbest bırakılmaları, tutukluluk halinin fiili bir cezalandırmaya dönüştüğünün 
göstergesidir. Bu nedenle de gözaltı ve tutuklamaların yakından takip 
edilerek tepki gösterilmesi hayati bir önem kazanmaktadır. Genel merkezimiz 
olabildiğince duruşmalara katılmakta ve süreci takip etmektedir. Ayrıca KESK 
bütünlüğü içinde de mücadele yürütülmektedir.
20–21 Aralık 2008 tarihleri arasında yaptığımız “Sosyal Hizmetler 
Sempozyumu” kitap haline getirilerek baskıya verilmiştir. 27 Mart 2010 
tarihinde TTB ile birlikte yaptığımız “Anadil ve Sağlık Sempozyumu” 
kitap haline getirilmiş ve dağıtımı yapılmıştır. SSGSS’nin uygulanmaya 
konuluşunun 2. yılı nedeniyle hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılan rapor 
broşür halinde baskıya verilmiştir.

GENEL MERKEZİMİZİN KATILDIĞI BAZI FAALİYETLER
•	 25.05.2010 Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık örgütleriyle 

birlikte KHB ile ilgili basın açıklaması, Bedriye Yorgun 
•	 27.05.2010 Ulucanlar Göz Hastanesi’nde çalışmakta olan üyemiz 

Başhemşire Özlem Hoşnam’ın maruz kaldığı şiddeti kınamak amacıyla 
hastane önünde basın açıklaması Bedriye Yorgun

•	 01.06.2010 Niğde il temsilcimizin ilçeye sürgünü ve yaşanan sorunlara 
ilişkin Niğde iline gidilerek İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması 
Bedriye Yorgun

•	 04-05-06 Haziran 2010 Kıbrıs’ta KTAMS kongresine katılım Bedriye 
Yorgun

•	 14.06.2010 Aksaray’da tutuklu bulunan Zeynep Ceren Boztoprak’a 
ziyaret Bedriye Yorgun

•	 16.06.2010 Sendikamız MYK Üyesi Meryem Özsöğüt ve KESK’li 
tutuklularla ilgili  basın açıklaması
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•	 16.06.2010 Diyarbakır Barış Meclisi çadır nöbeti, Bedriye Yorgun
•	 17.06.2010 Diyarbakır’da Barış Grubunun mahkemesine katılım Bedriye 

Yorgun
•	 18.06.2010 Sendikamız MYK Üyesi M. Özsöğüt ve KESK’li tutuklularla 

ilgili adliye önünde basın açıklaması 
•	 18.06.2010 Kayıp yakını ailelerin basın açıklamasına katılım, Bedriye 

Yorgun
•	 19.06.2010 Gerçek ve Adalet İnisiyatifinin gerçekleştirdiği “Tanıklar 

Konuşuyor” etkinliğine katılım. Bedriye Yorgun
•	 19.06.2010 SÇS Komisyonu toplantısı Bedriye Yorgun, Ümit Doğan
•	 19.06.2010 Kayıp Eğitim Sen’li öğretmenle ilgili Eskişehir gezisine katılım
•	 20.06.2010 Edirne şube ziyareti
•	 22.06.2010 Kadın platformunun tecavüz ile ilgili basın açıklamasına 

katılım. Bedriye Yorgun
•	 25.06.2010 TTB’nin Genel Kuruluna katılım. 
•	 25.06.2010 Dev. Sağlık-İş’in Sağlık Bakanlığı önündeki basın açıklaması, 

Bedriye Yorgun
•	 29.06.2010 tarihinde SHCEK’ te yaşanan baskı uygulamalarını protesto 

amaçlı Genel Müdürlük önünde Ankara şube ile basın açıklaması.
•	 30.06.2010 İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Kadın yürüyüşüne katılım 

ve Genel Başkan tarafından “Kürtaj” konulu tebliğ sunuldu. 
•	 01–03 Temmuz İstanbul Avrupa Sosyal Forumuna katılım. 
•	 05.07.2010 Aksaray’da tutuklu bulunan Zeynep Ceren Boztoprak ziyaret, 

Bedriye Yorgun
•	 06.07.2010 Danışma Meclisi toplantısına katılım 
•	 06.07.2010 TMK mağduru çocuklarla ilgili KESK Danışma Meclisinin de 

katılımıyla Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması. 
•	 07.07.2010 Kanserli öğretmen Şafak Bay’ın ziyareti ve Demokratik Kitle 

Örgütleri ile beraber basın açıklaması 
•	 14.07.2010 Ankara’da başlatılan Aile Hekimliği pilot uygulamasına 

karşı Mamak’ta bulunan Veli Gündüz Şahin Sağlık Ocağı önünde basın 
açıklamasını Bedriye Yorgun, Sıddık Akın 

•	 20.07.2010 TBMM Dikmen kapısı önünde İSG ile ilgili KESK, TTB, 
TMMOB ortak  basın açıklaması Bedriye Yorgun

•	 30.07-03.08.2010 Van KESK Şubeler Platformunun düzenlediği Eğitim 
çalışmasına katılım ve “Sağlıkta Dönüşümün Emekçilere ve Kadına 
Yansımaları” konulu sunum. KESK’li tutuklularla ilgili gerçekleştirilen 
basın açıklamasına katılım. Bedriye Yorgun

•	 28.07.2010 ÇHD’Lİ avukatların duruşmasına katılım
•	 08.08.2010  Sevil Erol’un Siverek’teki anmasına katılım. Bedriye Yorgun
•	 14.08.2010 KESK in TİS’e ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısına 

katılım 
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•	 15.08.2010 KESK’in TİS görüşmelerine giderken gerçekleştirilen 
açıklama ve yürüyüşe katılım.

•	 17.08.2010 Eğitim-Sen’de gerçekleştirilen Toplu Görüşme gündemli 
KESK Danışma Meclisi toplantısına katılım.

•	 18.08.2010 Sendikamız işkoluna ilişkin Sağlık Bakanlığı önünde TİS 
taleplerimiz ile İlgili basın açıklaması. 

•	 18.08.2010 Toplu görüşmenin 2. oturumu nedeniyle gerçekleştirilen AKP 
il binasına yürüyüş eylemine katılım.

•	 24.08.2010 YKM önünde Toplu Görüşmelere ilişkin gerçekleştirilen basın 
açıklaması ve oturma eylemine katılım.

•	 25.08.2010 9 saatlik mesai nedeniyle Dışkapı Eğt. Arş. Hast. Basın 
açıklaması ve oturma eylemi.

•	 26.08.2010 Tüm Bel-Sen’in Çankaya Belediyesi önünde gerçekleştirdiği 
TİS konulu basın açıklamasına katılım 

•	 26.08.2010 Haber-Sen, BTS, Yapı Yol-Sen’in Ulaştırma Bakanlığı 
önünde TİS basın açıklaması.

•	 28.08.2010 TİS taleplerine ilişkin KESK kadın eylemine katılım Bedriye 
Yorgun

•	 28.08.2010 Barış Meclisi öncülüğünde DKÖ’nin imzalı barış çağrılarının 
Başbakanlığa sunulması. Bedriye Yorgun

•	 04–05 Eylül 2010 Hakkâri’de KESK Şubeler Platformunca gerçekleştirilen 
KESK yöneticilerinin de katıldığı, DİVES Genel Başkanı Lokman 
Özdemir’in tutuklanmasını protesto konulu meşaleli yürüyüş ve basın 
açıklamasına katılım. Bedriye Yorgun

•	 18.09.2010 Barış Meclisince gerçekleştirilen “Barış” konulu Kolej-
Sakarya yürüyüşü ve basın açıklamasına katılım.

•	 18.09.2010 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin düzenlediği “Din Dersi 
Zorunluluğunun Kaldırılması” ile ilgili açıklamaya katılım. Bedriye Yorgun

•	 18.09.2010 TZP Kürdi-Der’ in Anadilde Eğitim ile ilgili açıklamasına 
katılım. Bedriye Yorgun

•	 21.09.2010 Halkevleri ve Öğrenci Kolektiflerinin mahkemesi nedeniyle 
Adliye önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına katılım.

•	 21.09.2010 SDP’lilerin gözaltına alınması ile ilgili yapılan basın 
açıklamasına katılım.

•	 22.09.2010 Adana’da Zeynep Ceren Boztoprak’ın mahkemesine katılım. 
Bedriye Yorgun, Kemal Yılmaz, Meryem Özsöğüt

•	 23.09.2010 SDP’ ye yönelik saldırıya ilişkin İHD’ de yapılan basın 
toplantısına katılım. Bedriye Yorgun

•	 24.09.2010 Eskişehir’de kayıp öğretmen Mehmet Örkmez’le ilgili KESK 
heyetiyle birlikte gerçekleştirilen basın toplantısı, okulunu ziyaret ve 
yetkililerle görüşmeye katılım. Bedriye Yorgun 
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•	 25.09.2010 KESK’ li tutuklularla ilgili basın açıklaması.
•	 29.09.2010 TAYAD’lıların yürüyüş kolunu karşılama.
•	 29.09.2010 Ankara Şb. Yön. Seher Tümer ziyaret edildi. Bedriye Yorgun 
•	 30.09.2010 Ankara’da TAYAD’lılara yapılan saldırı ve gözaltı ile ilgili 

olarak Abdi İpekçi Parkındaki basın açıklamasına katılım. Bedriye 
Yorgun, M. Sıddık Akın

•	 04.10.2010 İstanbul Paşabahçe Devlet hastanesinde çalışırken işten 
atılan Türkan Albayrak’a ziyaret Bedriye Yorgun, Ümit Doğan

•	 05.10.2010 Marmara Üniversitesi hastanesinin Sağlık Bakanlığına ait 
bir binaya taşınması ve Sağlık Bakanlığı ile üniversite yönetimi arasında 
yapılan protokol ve yaşanan sorunlarla ilgili olarak yapılan basın 
açıklamasına katılım.  Bedriye Yorgun, Ümit Doğan

•	 06.10.2010 Sincan cezaevinde tutuklu bulunan Ankara Şube Yöneticimiz 
Seher Tümer’i ziyaret  Bedriye Yorgun

•	 06- 10 Ekim 2011 TTB Halk Sağlığı Güz Okuluna katılım
•	 07.10.2010 Adana Balcalı Hastanesi’nde Dev. Sağlık-İş tarafından 

personel alım ihalesi ile ilgili gerçekleştirilen yürüyüş ve basın 
açıklamasına katılım ile Rektör Yardımcısı ve Başhekim ziyareti  Bedriye 
Yorgun

•	 08.10.2010 Şanlıurfa’da Şube Yöneticimiz Aynur Şahin’in de aralarında 
bulunduğu gözaltı ve tutuklamalarla ilgili KESK Şubeler Platformu ile 
birlikte şube binamızda basın toplantısı gerçekleştirildi. Yöneticimiz 
cezaevinde ziyaret edildi. Bedriye Yorgun 

•	 09.10.2010 Şanlıurfa Yaşamevi ve Kadın Derneği tarafından gözaltı ve 
tutuklamalarla ilgili gerçekleştirilen basın toplantısına katılım sağlandı ve 
Kurum ziyaretleri gerçekleştirildi. Bedriye Yorgun 

•	 11.10.2010 İzmir Şb. ve Tepecik Hastanesinde toplantı yapıldı.

6. DÖNEM 8. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Genel Siyasal Süreç
1990’ların başından beri ileri sürülen ‘devletin ekonomiden elini çekmesi’ 
hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Çünkü böyle bir durum kapitalizmin 
mantığına aykırıdır. Devletin ekonomiden elini çekmesi demek, artık bundan 
sonra devlet sadece sermayenin tek yanlı çıkarı için müdahale edecek, 
sosyal sorumluluk almaktan özenle kaçınacak demektir. Bugün küresel krizle 
birlikte bankaların “devletleştirme” çözümüne sarılması oldukça ironiktir. Son 
küresel krizle birlikte sadece ABD’de açıklanan kurtarma paketinin büyüklüğü 
700 milyar dolar olup; faturası tüm topluma çıkarılan bu paketle krizin asıl 
nedeni olan kredi kurumları kurtarılmış, konut kredilerini ödeyemeyen ve 
evsiz kalanlar kimsenin aklına gelmemiştir. 
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Bugün Türkiye’de cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliği yaşanmaktadır. 
Bu sosyal ve iktisadi krize işsizler ordusuna her gün işlerinden çıkarılan 
emekçiler eklenmektedir. TÜİK göre son işsizlik rakamı yüzde 13,4. Oysa 
gerçek işsizlik oranı yüzde 25’lere çıkmaktadır ve bu Türkiye’de bir ilktir.

Devletin niteliği kapitalist olarak kaldıkça, başlıca üretim araçları da özel 
mülkiyet konusu olmaya devam ettikçe, ücretli kölelik rejimi köklü bir değişime 
uğramadıkça, devlet müdahaleleri her zaman egemen sınıfın hizmetinde 
olacaktır ve başka türlü olması da mümkün değildir. 

Ekonomik ilişkilerin de şekillendiği siyasal tabloya baktığımızda, mevcut 
egemen blokun; ülke ve toplum gerçeklerine yabancı, üstten dayatmacı, 
inkârcı anlayışı bu süreçte de somut olarak yaşanmıştır. Siyasi iktidarın, 
Anayasa değişikliği paketinin gerek hazırlanış aşamasındaki benmerkezci 
ve dışlayıcı yaklaşımı, gerekse paketin oylanması için yapılan dönemde 
kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan saldırgan söylem ve icraatları; 
bu değişiklikten asıl olarak neyin amaçlandığını göstermektedir. En genel 
anlamda mevcut siyasi iktidarın kendi iktidarını güçlendirme ve seçime 
hazırlama girişimi olarak okunabilecek bir süreç yaşatılmıştır.

Referandumda oylanan değişiklik paketinin; ülkenin birikmiş sorunları 
karşısında halkın ve toplumsal kesimlerin taleplerini karşılamaktan uzak 
oluşu, Anayasa değişiklik önerisinin geniş bir toplumsal mutabakatı 
hedefleyen demokratik ve katılımcı yöntemlerle hazırlanmamış olması 
ve referandum sürecinin siyasi partiler tarafından toplumsal gerilimleri 
tırmandıran polemiklerle geçirilmesi toplumsal bir uzlaşma zemininin 
olmadığının kanıtıdır.

“Evet” oylarının hükümetin istediği gibi çıkması, ilk bakışta özellikle yargı 
alanında süren kapışmada bir kazanım gibi görünse de, milliyetçi söylemlerle 
aslında 12 Eylül anayasasının ruhunu ve zihniyetini taşıdığını göstermiş, bu 
yönüyle de kendini kamufle etme olanağını yitirmiş ve asıl olarak egemen 
blok içindeki krizin daha derinlere taşınmasına neden olmuştur. Yine oyların 
güvenoyu olarak yorumlanması AKP ninde “evet” i güven oylaması olarak 
kullanması karşısında, “hayır” ve “boykot” tavrı;  toplumun çoğunluğunun 
asıl olarak AKP’nin ve onun kendine demokrat, çözümsüz politikalarının 
karşısında olduğunu göstermektedir. Bu sonuç üzerinden demokrasi ve 
özgürlük söylemleri aldatmacasıyla toplumun gözünde meşruluk sağlamaya 
çalışan siyasal iktidarın toplum genelinde, bu amacına ulaşamadığını da 
söyleyebiliriz. 



151

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

Referandum; darbe Anayasasını baş tacı edenler de dahil olmak üzere yeni 
bir Anayasa ihtiyacının, temel bir talep olduğunu özgür, demokratik, eşitlikçi 
ve çoğulcu bir Anayasayı yurttaşların ortak paydası olarak açığa çıkarmıştır. 

Emekçiler açısından bu referandum iddia edilenin aksine bir aldatmaca 
paketinden ibarettir. Yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz toplu sözleşme 
ve grev hakkını içeren sendika yasası başta olmak üzere emekten yana 
ve demokratik ilkelere dayanan bir anayasa mücadelemiz canlılığını ve 
aciliyetini korumaktadır.

Türbanın her seçim öncesi gündeme getirilmesi; düşünce, inanç özgürlüğüne 
hizmet etmemesi, Musa Anter, Necdet Adalı, Erdal Eren gibi değerlerimizi 
kendi kirli siyasetine alet etmesi, faillerin belli olduğu halde yargılanamaması 
başbakanın ikiyüzlülüğünü açığa çıkarmaktadır. Irkçı şoven kışkırtmalar, 
linç girişimleri, operasyonlar ve 18 Ekim davasına ilişkin yapmış olduğu 
açıklamalar Başbakanın savcılığa da yargıçlığa da soyunduğunun somut 
örnekleridir. 
Resmi devlet söyleminde Kürt halkının varlığı bugün kabul edilirken anadil 
eğitimi başta olmak üzere en temel haklarının kullanımı ret edilmektedir. 
Eğer bir halk varsa onun bireysel ve kolektif hakları da vardır. Yapılacak olan 
kullanımını sağlamaktır. Kürtlerin eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetleri 
kendi ana dillerinde istemeleri en temel insan hakkıdır. Bugün Belçika, 
İsviçre, Lüksemburg, İspanya, Kanada gibi ülkelerin dışında da birden fazla 
resmi dili olan birçok ülkenin olduğunu görebiliriz. Örneğin İsrail’de üç resmi 
dil, (İbranice, Arapça ve İngilizce)   Güney Afrika’da ise 11 resmi dil vardır.

“Birden fazla resmi dili olan ülke bölünür”, “birden fazla eğitim dili olan ülke 
yıkılır”, “bütün dünya bizi bölmek için pusuda bekliyor” fobilerinden de, 
kaygılarından da kurtulmak gerekir. Farklı kimlikleri, özgürlükleri tanımak 
üniter yapıyı bozmadığı gibi demokratik birliği de güçlendirmektedir. Farklı 
kimlikleri, farklı kültürleri ayrıştıran, bölen, parçalayan değil birleştiren, 
bütünleştiren birer zenginlik olarak görmek gerekir.

Ülke sorunlarının çözümü için muhataplarından çok, ABD, AB, Irak ve 
diğer ülkeler arası mekik dokunması gibi gelişmeler toplumsal kaygıları 
artırmaktadır. Bu anlamda barış ve çözüm umutlarıyla, çözümsüzlük ve 
savaş tehlikesinin bir arada olduğu bıçak sırtında bir süreçten geçmekteyiz. 
Başta Kürt sorunu olmak üzere ülkenin temel sorunlarını hiç bir dış güce 
havale etmeden, kendi iç dinamikleriyle çözmekten başka bir yol olmadığına 
inanıyoruz. Gelecek kuşaklar da dâhil toplumun büyük bir trajediye mahkûm 
olmasını engelleyecek bir yolun açılmasında emek ve demokrasi güçlerinin 
alacağı sorumluluğun önemi çok büyük olacaktır. 
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14 Nisan 2009 tarihinden bu yana KCK operasyonları adı altında tutuklu 
bulunan Kürt siyasetçileri, avukatları, emekçileri, insan hakları savunucuları, 
aralarında konfederasyonumuz ve sendikalarımıza bağlı yöneticilerimizin 
de bulunduğu 18 Ekim’de başlayan duruşmanın umuyoruz ki sonucu tüm 
kamuoyunun ve emekçilerin beklentisi doğrultusunda gerçekleşir. Haksız ve 
hukuksuz uygulamalar sona erer, barış ve demokrasi kapılarından biri daha 
aralanır.

Özellikle AKP iktidarıyla birlikte kamu sağlık alanı başta olmak üzere; tüm 
kamu emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının güvencesizleştirilmesi 
derinleştirilmiştir. Neoliberal sağlık politikalarının sağlık çalışanlarına etkisini 
değerlendiren ve 2500 ü aşkın kişiye uygulanan, anket çalışmamız, soğuk 
politikaların sıcak sonuçlarını somut bir biçimde ortaya koymaktadır. Anket 
çalışması bu politikanın uygulayıcısı olan AKP hükümetinin teşhirine, benzer 
ülke uygulamalarıyla kıyaslamaya, sağlık emekçilerinin toparlanmasına 
katkı sunacaktır. Bu çalışmayı akademik bir çalışma olarak değil, nasıl bir 
iş çıkarabiliriz anlayışıyla ve pratik olanakları üzerinden değerlendirmeliyiz. 
Devlet, işveren ve sendikaların birbirinden bağımsız ayrı birer taraf olarak 
ele alınmasına dayanan sosyal diyalogcu anlayış, 8 yıldır olduğu gibi bu 
yılda toplu görüşme döneminde tekrardan açığa çıkmıştır. Toplu sözleşme 
hakkımız önünde engel olmamasına rağmen siyasi iktidar konuyu anayasa 
referandum gündemi yapmış ve ikiyüzlülüğünü tekrar göstermiştir.

657’nin emekçiler aleyhine değiştirilmesinin gündeme getirilmesi, grevsiz 
toplu sözleşmeli(!) sendika yasası, yine yasal düzenlemelere rağmen 
belirlenen uzun çalışma saatleri, emekçilerin aylıklarındaki yüzde 2,5 artışa 
karşın gıda ürünleri fiyat artışının yüzde 8,2 oluşu vb. saldırılar giderek daha 
da yoğunlaşacaktır. İş sağlığı ve güvenliği, Kamu Hastane Birlikleri yasa 
tasarısı meclis gündeminde olup, öncelikli mücadele gündemimiz olmaya 
devam edecektir. Genel merkez tarafından eksikte olsa geliştirilen eylem 
etkinliklerimiz alanda ve yerellerde bu saldırıları geri püskürtecek düzeyde 
hayat bulmamıştır. 

Saldırıların yoğunlaştırılarak devam ettiği bu süreçte tüm emekçiler memur 
işçi ayrımı yapmadan yerelden genele birleşik emek cephesi oluşturması 
önümüzdeki genel kurulun bu değerleri yaratan bütün emekçilerin birlikte 
mücadele etmesinin yolunu açmasının ve yine önümüzdeki genel seçimleri, 
emek ve demokrasi mücadelesinin ilkeleri doğrultusunda müdahalesinin 
zorunluluğu bilince çıkarılmalıdır.

İş güçlüğü ve riski, yetersiz ve dengesiz adil olmayan ücret, güvencesizlik 
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fazla çalışma ve angarya, yapılan iş ve meslek tanımsızlığı, psikolojik taciz 
ve yıldırma, şiddet ve cinsel istismar, örgütlenmeye ve sendikal çalışmalara 
tahammülsüzlük, ehliyet ve liyakat yerine kadrolaşma ve adam kayırma vb.. 
sorunların giderek arttığı bu süreçte; tüm emekçilerin birlikte örgütlenmesi 
önümüzdeki en önemli görevdir.

Tüm emekçilerin birebir sorunları ile ilgilenmek en önemli görevlerimizden 
olmakla beraber Grevli Toplu Sözleşme Hakkımızın kullanılması bugün her 
zamankinden daha yaşamsal bir anlam ifade etmektedir.

Önümüzdeki genel kurulun bu değerleri yaratan bütün emekçilerin birlikte 
mücadele etmesinin yolunu açmasının ve önümüzdeki genel seçimleri 
emek ve demokrasi mücadelesinin ilkeleri doğrultusunda müdahalesinin 
zorunluluğu bilince çıkarılmalıdır.

Önümüzdeki Sürecin Değerlendirilmesi ve Planlanması

SSGSS, Tam gün, Aile Hekimliği: 1980’li yıllarda sermayenin ihtiyaçları 
doğrultusunda akla gelen her şey “Dönüşüm” ya da “Reform” adı altında 
yeniden yapılandırılmaktadır. En temel insan hakları olan eğitim, sağlık, 
barınma, sosyal güvenlik, ulaşım gibi haklar meta haline getirilmekte ve 
pazara sunulmaktadır. Sendikamız tarafından bir yıkım projesi olarak 
adlandırılan “sağlıkta dönüşüm” tüm hızıyla sürmektedir.

Öngörüldüğü şekliyle ve tüm hükümleriyle Genel Sağlık Sigortası ve Aile 
hekimliği uygulaması zaman zaman seçim vb. nedenlerle daha uzun zamana 
yayılsa da sağlığın maliyeti Sağlık Uygulama Tebliğleri ile sessiz bir şekilde 
ve kamuoyunun gözünden kaçırılarak halka yansıtılmaktadır. En temel 
ilaçların, ortez ve protezlerin bedelleri ödeme kapsamından çıkarılmakta ya 
da piyasa değerinin çok altında küçük komik bedeller ödenmektedir. Sevk 
zincirinin uygulanmasının sürekli ertelenmesi sonucundan korkulduğunun 
açık göstergesidir.

Kadrolu kamu görevlileri aile sağlığı merkezlerinde ya zorla istihdam 
edilmekte ya da artık neredeyse temel ücret haline getirilen döner sermaye 
ek ödemelerinden mahrum bırakılma tehdidiyle zorunlu bir seçenek haline 
getirilmektedir.

Aile Hekimliği uygulamasının başlamadığı illerde 1. basmakta çalışan 
emekçilerde gelecekleri ile ilgili olarak tedirgin bir bekleyiş vardır.
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Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının tasfiyesinden sonra 
sağlık verileri konusunda Sağlık Bakanlığının herhangi bir çalışma ya 
da açıklamasının olmaması bu konuda bir çalışma yapılarak kamuoyu ile 
paylaşılması görevimiz haline gelmiştir. 

Başlangıçta 40 bin nüfusa 1 olarak planlanan toplum Sağlığı Merkezleri 100 
bin nüfusa çıkarılarak kapatılmaya başlanmıştır. Bu haliyle de buralar aile 
hekimlerini denetleyen bürolara ve idarenin istediği yere gitmeyenlerin ya da 
verdiği işi yapmayanların cezalandırıldığı mekânlara dönüşmektedir.

TSM’ lerde görev yapan personel ile ASM de görev yapan personel 
arasındaki ciddi ücret farklılıkları huzursuzluk ve gerilim yaratmaktadır. Bu 
konuda sendikamızca bir çalışma yapılarak gündem haline getirilecek ve 
ücrette adaletin sağlanması talep edilecektir.

İş kolumuzda Tamgün yasası ile 40 saate indirilen günlük çalışma süresi 
genelgelerle fiilen 45 olarak sürdürülmektedir. Sağlık hizmetleri niteliği 
gereği sürekli olarak çalışmayı gerektirir. Öğleyin münavebeli olarak 1 saatlik 
dinlenme mümkün değildir. Hiç bir sağlık emekçisi sorumluluğundaki bir 
hastayı 1 saat boyunca terk edemez. Yüzlerce sağlık personelinin nerede 
ve nasıl dinleneceği yetkilileri hiç ilgilendirmediği gibi çalışanların içeri-dışarı 
girip çıkması sonucu oluşacak enfeksiyonlarla nasıl baş edileceği akıllarına 
gelmediği gibi ilgilendirmemektedir de. Dolayısı ile bu uygulama hem hukuka 
hem sterilizasyon kurallarına açıkça aykırıdır.

Bu konuda doğru uygulama ancak emekçilerin mücadelesi ile sağlanabilir. 
Daha evvel yürüttüğümüz eylem hattı güçlendirilerek devam ettirilmelidir.

Kamu Hastane Birlikleri: Kamu hastanelerinin özelleştirilme girişimi olan 
hastane birlikleri daha yasa çıkmadan iktidar tarafından kurnazca ve hileli 
yollarla uygulanmaya çalışılmaktadır. Bir süredir uygulanan ve giderek 
yaygınlaştırılmaya çalışılan hastane birleştirmeleri bunun görünür adımlarıdır. 
Ayrıca üniversite hastanelerinin protokoller yapılarak Sağlık Bakanlığı 
güdümüne sokulması üniversite hastanelerinin de bu kapsama alınarak 
özelleştirileceği tehlikesinin ipuçlarıdır. Marmara üniversitesi Hastanesi 
örneği dikkatle izlenmeli ve Üniversite hastanelerindeki emekçiler bu konuda 
uyarılmalıdır.

Tıp fakültesi hastanelerine genel bütçeden yeterli kaynak aktarmayarak 
gelir getirici çalışmalara yöneltilmesi, üniversite yöneticilerini bilim insanı 
gibi düşünmek ve davranmak yerine iş adamı gibi düşünmek ve davranmak 
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zorunda bırakmaktadır. Bu durum üniversitelerde de taşeron marifetiyle 
güvencesiz istihdamı, kamu yararı veya bilimsel gereklilik yerine kurum yararı 
ve kârını amaçlayan düzenleme ve uygulamaları karşımıza çıkarmaktadır. 

Üniversitelerimiz için sonun başlangıcı olan kurnazlığa karşı; bilim insanları, 
demokratik kitle örgütleri, emekçiler ve halk aydınlatılmalı, kamuoyu 
duyarlılığı sağlanmalıdır. 

Yapılmaya çalışılan hastaneyi üniversiteden ayırarak eğitimi soyut, pratikten 
ayrı ve kağıt kalemle yapmayı sonrada fakülteden mezun olan hekimin 
pratik kazanması için ayrıca parasıyla bugün fakültesinin olan hastanelerde 
kurslara giderek alacağı sertifikalarla iş bulabileceği bir tıp eğitimidir. 
Üniversite hastanelerinde çalışan emekçiler, hekim örgütleri ve Tıp Fakültesi 
öğrencileri bu konularda aktif tutum almaya, iş birliğine çağrılacaklardır.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri: Ağız ve Diş sağlığı merkezlerinde yaşanan 
sorunlarla ilgili olarak yürüttüğümüz çalışma sonucu Sağlık Bakanlığı 
23.03.2009- 11543 sayılı genelgesini çekerek 25.06.2010–26126 sayılı 
genelgesi ile 10 adet iş kaleminde indirime gitse de halen ağır iş yükü ve 
iş riskleri devam etmektedir. Kötü çalışma koşulları (fiziki mekân) ve maruz 
kalınan kimyasallar sağlığı tehdit eder niteliktedir.

Şube/temsilciliklerimiz 23–24 Kasım 2010 tarihlerinde ADS Merkezlerinde 
yaşanan sorunlara ilişkin olarak işyerleri önünde basın açıklamaları 
yapacaklardır. 

112 acil sağlık hizmetleri: 112 Acil sağlık çalışanlarının görev tanımları net 
olarak yapılmalı ve fazla çalışmaya son verilmelidir. ATT lerin sürücü olarak 
çalıştırılmasından vazgeçilmelidir. 112 çalışanlarının en önemli sorunlarından 
biri olan yemek sorunu acilen çözülmeli, komuta ve kontrol istasyonlarındaki 
gayri insani fizik koşullar derhal giderilmelidir. Hiçbir görevlendirme sözle 
yapılmamalıdır. Hiçbir 112 personeli zorla fazla çalıştırılmamalıdır. Ambulans 
tamir giderlerinin personele yıkılması kabul edilemez bir hukuksuzluktur.

Ambulanslara alınan hastaların sevk edileceği hastane bulunamayarak 
araçlarda bekletilmesi ve bazen de hayatlarını kaybetmesi, hasta yakınlarının 
ambulans personeline saldırmasına neden olmaktadır. Sevk edilecek yer 
bulunmadan hastalar asla ambulansa alınmamalıdır. Personelin iş güvenliği 
güvenlik elemanı ile sağlanamaz. Her ambulans malzeme ve personel olarak 
uluslar arası standartlarda donatılmalıdır. Bu sorunların çözümüne ilişkin 
örgüt bütünlüğü içinde daha fazla caba içine girilecektir.
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Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet iş yerlerinde çalışanlara mevsim koşulları da 
dikkate alınarak işin gereğine uygun sağlıklı kıyafetler sağlanmalı alış veriş 
çeki uygulamasından vazgeçilmelidir. 

657 sayılı yasa ille birlikte Kamu Personel rejiminde yapılması planlanan 
değişiklikler: Tasarının yasalaşması halinde kamu hizmetlerinin kamusal 
olma özelliği ve niteliği tamamen değişecek piyasa kurallarına göre şekillenen 
metalar haline gelecektir. Bugün her alanda yoğun olarak yaşanan siyasi 
kadrolaşmanın daha da yoğunlaştırılması hedeflenmektedir. 

Bu tasarı ile kamu üst düzey yöneticilerinin özel sektörden atanmalarının 
yolu açılarak kamu yönetimi ehliyet ve liyakatten yoksun ama iktidara 
yakın kişilerce yürütülecektir. Bu tasarı ile “Memurların yürüttükleri hizmetin 
özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri 
ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür.” denilerek 
esnek çalışmanın yolu açılmaktadır. 4 b ve 4 c’li statüde çalışanların 
ayrımcılığa tabi tutulduğu, emekçilerin iş güvencesinin ortadan kalktığı ve 
kuralsız çalışmanın temel olduğu bu yasa kabul edilemez.

Ayrıca uyarı veya kınama cezası öngörülen fiillerin çoğu, maaştan kesme,  
kademe ilerlemesinin durdurulması gibi daha ağır cezalara tabi kılınmaktadır. 
Yeni pek çok disiplin suçu yaratılarak özellikle kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezasına ilişkin eylemlerin sayısı arttırılmakta ve iki kez 
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanın görevine son verilmesi 
düzenlemesi getirilerek son derece basit eylemler görevden atılmanın nedeni 
sayılmaktadır.

Sicil sisteminin tamamen kaldırılarak her alanda performansa geçilmesi 
emekçileri köleleştirmeyi, sınırı belli olamayan bir sömürü düzenine 
kurban etmeyi hedeflemektedir. Kapitalizmin kar hırsını hiçbir performans 
doyuramaz. Doğum sonrası ücretli iznini artırmayan, çalışılan sürelerde 
çocuk bakımını devletin üstlenmediği tasarı toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
gidermemesi bakımından da kabul edilemez. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ve ILO komitelerinin açık kararlarına 
karşın getirilen grev yasağı Anayasanın 90. Maddesini ve uluslar arası 
hukuku hiçe saymaktır. Anayasa değişiklik paketine eklenen toplu sözleşme 
hakkı grev hakkıyla bir bütündür; bunların bölünmesi Anayasanın 13. 
Maddesindeki hakkın özünü ortadan kaldırma yasağını da ihlal eder. Bu 
haliyle tasarı mevcut sendikal hakları bile yok saymaktadır.
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Tasarıda yer alan; Toplu Görüşme Ödeneği daha önce Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilen uygulamayı Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayarak 
yandaş sendika hukukuyla bağdaşmayacak bir şekilde yandaş sendika 
yaratma ve bunu nemalandırma amacıyla geri getirmektedir. Emekçilerin 
öz örgütleri olan sendikaların işveren kim olursa olsun bağımsız olmaları 
esastır. Bağımsızlıklarını ise sadece üyelerinin kendi ödeyecekleri aidatlar 
sayesinde koruyabilirler.  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak tasarının yasalaşmaması için bu 
zamana kadar verdiğimiz fiili ve meşru mücadeleyi sürdüreceğiz.

Sosyal Hizmetler: “Dönüşüm “ adı altında yapılan tasfiye ve talan 
politikalarından Sosyal Hizmetler de nasibini almaktadır. Sosyal Güvenlikten 
ve Sosyal Hizmetlerden yoksun bırakılan kesimler hızla tarikat ve cemaatlerin 
himmetine terk edilmektedirler.
SHÇEK genel müdürlüğünün yeni yürürlüğe soktuğu  “Görevde Yükselme ve 
Unvan değişikliği sınav yönetmeliği” ile Din Görevlisi adı altında imamların 
SHÇEK kuruluşlarında il müdür yardımcısı, ilçe sosyal hizmetler müdürü, 
şube müdürü ve kuruluş müdürü olabilmelerine olanak sağlanmaktadır. 
SHÇEK’ teki yönetmelik değişikliği ile Diyanet İşleri Başkanlığının bazı illerde 
pilot uygulamasını başlattığı “Sosyal İçerikli Din Hizmetleri” projesi birlikte 
değerlendirildiğinde iktidarın Sosyal Hizmetleri Diyanete bırakma amacı 
ayan beyan ortaya çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığının da dâhil olduğu proje 
ile İmamlar okula gönderilmeyen çocukların aileleriyle görüşerek aileleri 
ikna etmeye ve çeşitli vakıflar aracılığıyla mahallesindeki öğrencilere burs 
sağlamaya çalışacak.

Mahallesinde yaşanan çöp sorunundan içme suyu problemine kadar 
yurttaşları ilgilendiren konularda devreye girecek olan imam, yurttaşların dini 
konulardaki bilgi gereksinimlerini de yurttaşlarla doğrudan temas kurarak 
giderecek. İmamlar, sosyal etkinlikler çerçevesinde mahallelerinde piknik 
organizasyonları yapacak, fidan dikme programları düzenleyecek. Özellikle 
köylerdeki imamlar, köylünün sağlık taramasından geçirilmesi için Sağlık 
Bakanlığı ile işbirliği yapacak.

SHÇEK te yaşanan tasfiye, hak gaspları ve kadrolaşma ile ilgili olarak genel 
merkezimizce düzenlenecek ayrıntılı rapor hazırlanarak sorumlu bakandan 
görüşme talep edilecek ve konu meclis gündemine taşınacaktır. Ayrıca 
komisyonumuzca hazırlanacak bilgi broşürü şube ve temsilciliklerimize 
gönderilecektir. SHÇEK te yaşanan değişim tarafımızdan dikkatle izlenecek 
ve kamuoyu uyarılacaktır.
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SHÇEK iş yerlerinde aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret adaletsizliğinin 
giderilmesine ilişkin hukuki ve fiili mücadelemiz devam edecektir.

Kadına yönelik şiddet ve taciz: 25 Kasım kadına yönelik şiddeti dünya 
kamuoyu gündemine sokan Mirabell kardeşlerin yaşadıkları şiddet ve 
tecavüz bugün artarak devletin kurumlarında ve korumasındaki çocuklara 
kadar varmıştır. AKP iktidarında kadına yönelik her türlü şiddet % 1400 
artmıştır. Bu nedenle bu 25 Kasım’da yaşanan her türlü şiddet ve tacizi 
açığa çıkaracak ve karşı duruşu örgütleyerek çalışmalara daha fazla ağırlık 
verilmelidir. Aynı zamanda örgütümüz bu konuyu sadece kadınların sorunu 
olarak algılamadan, tüm iktidar ve vesayet ilişkilerinin ortadan kaldırılmasına 
hizmet edecek biçimde kurgulayarak mücadele edilmesi gerekmektedir.

İş kolumuzda kadına yönelik şiddet ve taciz daha çok mobbing biçiminde 
kendini göstermektedir. Çoğu sağlık kurum ve kuruluşlarında yönetici 
konumda olanların mevzuatta bu konuda bir düzenlemenin olmamasından 
ve erkek egemen kültürden de cesaret alarak uyguladıkları psikolojik taciz 
cezasız kalmaktadır. Geleneksel kültürün kadını kuşatması kadını çoğunlukla 
etkisiz ve pasif kılmaktadır. Öncelikle kadını yalnızlaştıran ve kuşatan gerici 
ve erkek egemen ideoloji ile mücadele edilmesi çok önemlidir. Sendikamız iş 
kolumuzda kadına yönelik her anlamda şiddet ve tacizin takipçisi olacaktır.

Yürütülen tartışmalar ışığında işkolumuzdaki sorunların giderek arttığı bir 
kez daha açığa çıkmıştır. Tüm bu sorunları tek tek ele almanın yanı sıra bir 
bütünlük içinde değerlendirerek, mücadele sürecini örgütlemek gerektiği de 
ifade edilmiştir.  

Bu bütünlüğü sağlamak amacıyla temel taleplerimiz;
•	 Temel ücretimizin yükseltilmesi, temel ücret ve her türlü ek ödemede 

adaletin sağlanması
•	 Aynı işi yapanlara aynı ücretin verilmesi ve her türlü ek ödemenin 

emekliliğe yansıtılması
•	 Farklı istihdam biçimlerine son verilmesi, iş güvenceli çalışma
•	 Günlük 8 saat mesainin uygulanması
•	 İş sağlığı ve iş güvenliğimizin sağlanması
•	 Katkı, katılım payı alımına son verilmesi

Yukarıda ifade edilen ana taleplerimiz etrafında Mart ayına kadarki süre bütün 
olarak ele alınacaktır. Bu süreçte mücadelenin işyerlerinde örgütlenmesi ile 
şube/temsilcilik kongreleri birlikte yürütülecektir. Temel taleplerimiz bir bütün 
olarak gündeme getirilmekle beraber her ay bir talep ön plana çıkarılacaktır. 
Bu çerçevede;
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•	 Kasım 2010 Kadına yönelik şiddete karşı yerel eylem etkinlikler ile 
birlikte KESK’in belirlediği eylemler hayata geçirilecektir. Aynı ay 
içinde “Ağız ve Diş Sağlığı haftası”nda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
çalışanlarının yaşadığı sorunlar gündeme getirilecek ve 23–24 
Kasım tarihlerinde işyerleri önünde basın açıklamaları yapılacaktır. 
Bu konuda özel bildiri hazırlanacaktır. 

•	 Aralık 2010 8 saatlik mesai ve temel ücret talebimiz öne çıkarılacak, 
Aile hekimliğine karşı Muğla’nın da talebi ile Muğla’da bölgesel miting 
yapılacaktır. 

•	 Ocak 2011 Güvencesiz çalışma ve Sağlıkta Dönüşüme ( Ocak 
itibarı ile aile hekimliği, GSS öne çıkarılacak) ilişkin çalışmalar 
yoğunlaştırılacaktır.

•	 Şubat 2011 Sağlık Uygulama Tebliğlerinin uygulanması ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu uygulamalarına karşı çalışmalar gündeme 
getirilecektir.

•	 Mart 2011 Bütün bu süre içerisinde yaptığımız yerel eylemler ve 
çalışmaları daha yükseltecek çalışma ve eylemler planlanacaktır.

•	 SHÇEK ile ilgili yapılan hazırlıklar tamamlandığında ey6lem planı 
bildirilecektir.

Çalışma programımız TTB, Devrimci Sağlık İş. gibi emek ve meslek örgütleri 
ile paylaşılacak birlikte eylem ve etkinlik yapılması için çaba gösterilecektir. 
Yine sendikamız tarafından gerekli yayınlarla bu süreç desteklenecektir.

Dört aylık sürede hükümet tarafından gündeme getirilebilecek her türlü 
olumsuz düzenlemelere karşı ve KESK’ten gelebilecek eylem-etkinliklere 
göre programda düzenlemeler, eklemeler yapıldığında örgüte bildirilecektir. 
   

8. MTK SONRASI MYK FAALİYETLERİ  
(05.10.2010–01.04.2011)

 MTK dan sonra merkez yönetim kurulumuz 2011 yılı mart ayı sonuna kadar 
bir çalışma planı çıkararak bu planı ortaklaştırabileceği emek ve meslek 
örgütleri  ile işbirliği olanaklarını aramıştır.

Aile Hekimliği uygulamalarının yoğunlaştığı ve Aralık ayı sonu itibarı ile 
tamamlanacak olması, tam gün yasası ile beraber çalışma saatlerinin fiilen 
9 saate çıkarılması, performans uygulamaları, ücret güvencesinin giderek 
ortadan kalkması ile sağlık ortamına yoğun olarak hakim olmaya başlayan 
şiddet, katkı katılım paylarının sürekli artarak devam etmesi, Ağız ve Diş 
sağlığı Merkezlerinin sorunları bu planlamada etkili olan konu başlıkları 
olmuştur. Ayrıca konfederasyonumuz tarafından “Kadına Yönelik Şiddet” ve 
“Torba Yasa” eylemlilikleri çalışmalarımızın ana eksenlerini oluşturmuştur.
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Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen Temsilcilik ve Şube kongreleri de 
dikkate alındığında Yönetim Kurulumuzun bu dönem planlaması

1) Kasım-Aralık 2010: Sağlıkta Dönüşüm, Aile Hekimliği ve Kamu Hastane 
Birlikleri Tasarısına karşı çalışmalar
2) Ocak-Şubat 2011: Güvencesizlik ve Esnek Çalışma 
3-Mart-Nisan 2011:Temel ücret

Kasım ayı daha çok kadın çalışmalarının öne çıktığı ve “Kadın Sorunu”nun 
KESK bileşenleriyle beraber 10–12 Kasım arası yapılan kol yürüyüşleriyle 
kamuoyunun gündemine taşındığı dönem olmuştur.
11 Aralık’ta Aile Hekimliği Uygulamalarına karşı Muğla’da yapılan mitingle 
başlayan  çalışmalarımız Ocak 2011 de Torba Yasanın gündeme gelmesiyle 
daha çok bu konuya odaklanmamıza neden olmuştur.

8 Ocak 2011 tarihinde yapılan KESK olağanüstü kongresinden sonra toplanan 
Danışma Meclisinde yapılan görüşmelerden sonra 1-2 Şubat tarihinde torba 
yasaya karşı dört koldan gerçekleştirilen kol yürüyüşü ve ardından 3 Şubat 
2011 tarihinde Ankara’da yapılan eylem Şubat ayına damgasını vuran 
çalışmalar olmuştur.

Bir taraftan şube ve temsilciliklerimizin kongreleri diğer taraftan TTB ve 
Devrimci Sağlık İş sendikaları başta olmak üzere 16 sağlık meslek örgütü 
ve sendika ile birlikte 27 Şubat’ta Diyarbakır’da yapılan mitinge on binin 
üzerinde katılım olmuştur.

13 Mart’ta Ankara’da yapılan “Çok Ses Tek Yürek” mitingi ise 30 binden fazla 
katılımla son yılların iş kolu anlamında en iyi eylemlerinden biri olmuştur. 
Bu dönemde işçi sendikaları ile birlikte 3 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da 
yapılacak “güvencesiz çalışmaya karşı miting”e katılım kararı alınmış ve 
organize edilmeye çalışılmaktadır. Bir diğer konuda 13 Mart mitinginde 
alanda alınan grev için sağlık örgütleri ile hazırlıklar yapılmaktadır.

Bu dönemde MYK mızın katıldığı bazı çalışmalar 

14.10.2010  Diyarbakır’da Tüm Bel -Sen Şırnak temsilcisi Metin Fındık’ın 
mahkemesine katılım 

14.10.2010  Mezopotamya Tıp Günlerine Katılım 

18.10.2010  KCK davasına gözlemci olarak katılım 

24.10.2010  KESK MYK üyesi Akman Şimşek ve MYK üyemiz Meryem 



161

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

Özsöğüt’ün mahkemesine katılım

01.11.2010  Diyarbakır’da Eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş’la ilgili basın 
açıklaması

10.11.2010  Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı İstanbul ve Hakkari’den 
yapılan kol yürüyüşüne katılım, Bedriye Yorgun, Şükran 
Doğan

12.11.2010  Ankara’da kol yürüyüşünden gelen kadınlarla, kadına yönelik 
şiddet eylemine katılım

20–21 Kasım 2010 Bitlis’te “Kadına yönelik şiddet” konulu panele katılım, 
Bedriye Yorgun

23.11.2010  Urfa şubede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleriyle ilgili basın 
açıklamasına katılım ve cezaevindeki üyelerimiz ziyaret, 
Bedriye Yorgun

26.11.2010  Manisa şube üyemiz Özcan Sakıncının İzmir’de yapılan 
mahkemesine katılım, Bedriye Yorgun, Meryem Özsöğüt

27.11.2010  TTB, Dev. Sağlık-İş, THD, TMRT-DER ile beraber işçi sağlığı 
ve işgüvenliği konulu çalıştaya katılım, Bedriye Yorgun, Ümit 
Doğan, Şükran Doğan

3–5 Aralık 2010 Diyarbakır sağlık kurultayı

08.12.2010  Seher Tümer ziyaret edildi

11.12.2010  Muğla Mitingi

15.12.201  “Demokratik Anayasa “ konulu basın toplantısına katılım, 
Bedriye Yorgun

18.12.2010  CHP kurultayına katılım

23.12.2010  “Asgari ücret belirlenirken tarafız” konulu Devrimci Sağlık İş 
ile beraber yürüyüşe katılım

28.12.2010  KESK MYK üyesi Akman Şimşek ve MYK üyemiz Meryem 
Özsöğüt’ün gözaltına alınması ile ilgili basın açıklaması ve 
mahkemeye katılım sağlandı

03.01.2011  BDP nin  “Sivil ve Demokratik Anayasa” konulu çalıştayına 
katılım, Bedriye Yorgun

04.01.2011  ATO’nun “Üniversitelerimize sahip çıkıyoruz” konulu yürüyüş 
ve basın açıklamasına katılım 

08-09 Ocak 2011 KESK olağanüstü genel kurulu
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20.01.2011  Danışma Meclisi

21.01.2011  Dersim Pertek’te öğrencisine cinsel istismarda bulunan 
öğretmenle ilgili basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 
sürgünü çıkarılan üyelerimizle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı 
önünde basın açıklaması 

23.01.2011  tutuklanan Bitlis şube başkanı Sedat Güler’le ilgili olarak 
KESK le birlikte Basın açıklaması ve ziyaret

24.01.2011  Diyarbakır’da KESK üyelerine ilişkin antidemokratik 
uygulamalarla ilgili olarak Vali ile görüşme

19.01.2011  Eskişehir’de Şerzan Kurt davasına katılım Bedriye Yorgun, 
Köksal Aydın

26.01.2011  Muğla, Fethiye’de tecavüz davasına katılım, Şükran Doğan

01-02 Şubat 2011 Torba yasaya karşı KESK, DİSK, TTB ve TMMOB ile 
beraber 4 koldan Ankara’ya yürüyüş eylemine katılım

03.02.2011  Ankara’da torba yasaya karşı eylem

09.02.2011  Eğitim Sen’in Kadın Kurultayına katılım, Bedriye Yorgun, 
Şükran Doğan

11.02.2011  “2010 yılında sağlıkta neler oldu” konulu basın toplantısı

17.02.2011  Adana Numune Hastanesinde direnişçi işçilerin ziyaret 
edilmesi ve basın açıklaması,  Bedriye Yorgun, Kemal Yılmaz, 
Şükran Doğan

19-20 Şubat 2011 Halkın hakları forumuna katılım, Kemal Yılmaz, Köksal 
Aydın, Sıddık Akın

20.02.2011  İstanbul’da yapılan “yeni anayasa” çalışmasına katılım, Ümit 
Doğan

26.02.2011  Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyum sonuçları ile ilgili 
basın toplantısı

26.02.2011  İHD’nin kuruluş yıldönümü etkinliğine katılım, Bedriye Yorgun

27.02.2011  Diyarbakır mitingi, Bedriye Yorgun, Sıddık Akın

28.02.2011  Van cezaevinde Bitlis şube Başkanımız Sedat Güler’i ziyaret 

02.03.2011 13 Mart mitinginin duyuru toplantısı TTB de yapıldı 

02.03.2011  Tutuklu KESK üyesi kadınlarla ilgili olarak yapılan meşaleli 
yürüyüş ve toplu kart atma eylemine katılım 
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03.03.2011  Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine “Örgütlenme ve 
Mücadele” konulu sunum, Bedriye Yorgun

05.03.2011  DİVES kongresine katılım, Bedriye Yorgun

07.03.2011  Şanlıurfa’da gerçekleştirilen kadın mitingine katılım, Bedriye 
Yorgun

10.03.2011  13 Mart mitingiyle ilgili basın toplantısı

11.03.2011  İHD tarafından yapılan “Hasta Tutsaklar” konulu eyleme 
katılım 

12.03.2011  13 Mart mitingiyle ilgili basın açıklaması ve bildiri dağıtımı

12.03.2011  Demokratik anayasa hareketinin forumuna katılım, Bedriye 
Yorgun

13.03.2011  Ankara’da “ÇOK SES TEK YÜREK” mitingi

16.03.2011  Sason ve Batmanda toplu mezarların açılması ile ilgili basın 
toplantısı, Ümit Doğan 

16.03.2011  Kayıp öğretmen Mehmet Ali Örkmez’in kaybının 1. yılında 
okuluna gidiş ve Eskişehir Valiliği önünde açıklama, Şükran 
Doğan

17.03.2011  Muğla’da öldürülen öğrenci Şerzan Kurt’un Eskişehir’deki 
duruşması ve basın açıklamasına katılım, Sıddık Akın, Şükran 
Doğan. Aynı akşam Eskişehir SES ve EBTO’nun düzenlediği 
“sağlıkta dönüşümün kadınlara yansıması” konulu panele 
katılım, Şükran Doğan 

20.03.2011  Newroz kutlamalarında İstanbul’a Ümit Doğan, Diyarbakır’a 
Bedriye Yorgun

21.03.2011  Newroz Şanlıurfa kutlamalarına Bedriye Yorgun

23.03.2011  Libya’ya müdahale için TBMM’den tezkere çıkarılmasına 
karşı meclis önünde açıklama

23.03.2011  Ankara’da yapılan EPSU toplantısına katılım

28.03.2011  Siirt’te Kasaplar Deresinde bulunan toplu mezarların açılma 
talebiyle yapılan etkinliğe karılım Sıddık Akın, Bedriye Yorgun, 
Ümit Doğan
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Sendikalar tarih sahnesinde başlangıçtan itibaren dayanışma 
örgütü işlevi gördüler. Sendikalar sınıf örgütü, mücadele örgü-
tü olduğu kadar emekçilerin kendi kültürlerinin taşıyıcısı olarak 
dayanışma örgütü oldular. Günümüz post modern kültürünün 
toplumsal yaşamın bütününde olduğu gibi sendikal yaşamda 
da en çok tahrip ettiği yön dayanışma kültürümüz olmaktadır. 
Dayanışma kültürünü sadaka kültüründen ayıran en önemli 
özellik ise hak alma mücadelesi içerisinde gelişmesi, emek 
sermaye çelişkisini derinleştirecek sistem karşıtı bir mücade-
leyle birlikte var olmasıdır. Başka bir anlatımla mücadele ser-
mayeye karşı mücadele, dayanışma ise bu mücadelenin sınıf 
dayanışmasıdır.

Her ne kadar sosyal güvenlik sistemlerinin gelişimiyle daya-
nışma kapsamı daralmış olsa da çok açıktır ki dayanışmanın 
olmadığı bir örgüt sınıf örgütü, sendika olamaz. Sendikaların 
bu işlevi aynı zamanda kendi varoluş gerekçesine, kendi ta-
banına yabancılaşmamanın da birincil yoludur.  Kaynaklardaki 
yetmezliklere rağmen temel ilke sınıftan alınanın maksimum 
düzeyde sınıfa dönmesi olmalıdır.

Sendikamız yürüttüğü mücadele ve yarattığı değerlerle sınıfın 
içindedir. Yabancılaşmaya karşı alınan önlemler, kültür ve da-
yanışma konusundaki duyarlılığı bizi bir sınıf örgütü, mücadele 
ve dayanışma örgütü olarak diri tutuyor. Kaynaklarımızı kuru-
şu kuruşuna bu amaç ve ilkeler içerisinde kullanıyoruz. Birçok 
olumsuz örneğe rağmen sendikacılığı sınıfa yabancılaşmış bir 
meslek haline getirmiyor, yönetim süresini sınırlıyor, yönetici 
ücretlerini tamamen işyeri gerçekliğine endeksleyerek ilkeli 
bir sendikal mücadele yürütüyoruz. İşleyişteki bilgi eksiklikle-
rimiz, kadrolarımızın sık değişmesinden kaynaklı küçük çaplı 
sorunlarımıza rağmen mali işleyişimizi son derece şeffaf sür-
dürülmekte, sendikal yozlaşmaya, konformizme ve bürokratik 
anlayışlara karşı etkin bir mücadele yürütülmektedir.

Sendikal mücadelenin gereksinimlerini karşılayacak bir düzeyi 
yakalamanın yolu mali disiplinden geçmektedir. Zira bizim gibi 
mücadele örgütlerinin hemen her zaman kaynakları kıt, gerek-
sinimleri ise fazladır. Örgütümüzde bu duyarlılığı korumak ve 
geliştirmek amacıyla yeni oluşan MYK’ mızın ilk faaliyeti mali 
sekreterler eğitimi yapmak olmuştur. Aidat kaçağını önlemek 
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için merkezi düzeyde genel örgütlenme sekreterliği ile ortak çalışma yürütül-
müş ancak birçok şubemizin benzer çalışma yapmaması nedeniyle istenilen 
sonuç elde edilememiştir.

Şube temsilciliklerimizin kira, stopaj ve vergi borçlarının takibi ve cezai işle-
me uğramamak için çaba harcanmıştır. Şube çalışanlarının maaş ve sigorta 
kesenekleri de merkezileştirilerek daha düzenli hale getirilmiş, bu konuda 
geçmişte ödediğimiz cezalar sonlandırılmıştır. İşten ayrılmalarda örgütümü-
zü hazırlıksız yakalayarak ekonomik zorluğa iten çalışanların kıdem tazmi-
natları ile ilgili şube iadeleri ve merkez gelirlerinden kesilerek bir merkezi 
kıdem tazminatı fonu oluşturulmuştur.

Bu dönemin mali harcamalarında merkezi ve yerel eğitim çalışmaları öne 
çıkarken, mücadele ve örgütlenme için de önemli ölçüde kaynak ayrılmıştır. 
Dayanışma amaçlı harcamaların yanı sıra örgütsel yurtiçinde ve yurtdışında 
örgütsel temsil için de sınırlı ölçüde kaynak ayrılmıştır. Büro genel giderle-
rimizin azaltılması için çalışma yapılmış, sonuçta telefon ve belirli miktarda 
faks gidermelerinde tasarruf sağlanırken posta, kargo, ulaşım gibi harcama 
kalemlerinde istenilen sonuç elde edilememiştir.

Sınırlı ölçüde demirbaş alımının yapıldığı bu dönemde daha önceki dönem-
de alınan 8. kat dairenin bitişiği de satın alınmış, böylece projesi hazırlanan 
ancak hava muhalefeti nedeniyle yapamadığımız çatı tadilatıyla birlikte ge-
nel merkezimizin tamamen yerleşeceği yerleşim olanağı yaratılmıştır. Yine 
bu dönemde Diyarbakır ve Malatya şubelerine mülk alınmış, şube aidatların-
dan eşit taksitler halinde kesinti yapılmaktadır. Hukuksal süreci tamamlan-
mamış olmakla birlikte Bitlis şubemize de Eğitim Senle 1/3 oranında ortak 
olduğumuz mülk alınmıştır.

İşkolumuzda “sağlıkta dönüşüm programı” adıyla yürütülen özelleştirme uy-
gulamaları artık son aşamasına gelmiştir. Çalışanlar hızlı bir şekilde iş gü-
vencesini kaybetmektedir. Aile hekimliği uygulamalarında olduğu gibi her ne 
kadar geçiş döneminde aidat gelirlerimizde görece bir artış olsa, 13 Mart 
mitingi ile birlikte yeni kesimleri örgütleme ve mücadeleye katma olanakla-
rımız belirginleşse de özellikle mali konuda son derece temkinli ve tasarruf-
lu olmak zorundayız. Zira güvencesizlik üzerine kurulu zemin son derece 
kaygandır ve bizleri işçi sınıfı mücadelesinin yeni görev ve sorumlulukları 
beklemektedir.  
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ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

11–12–13 Nisan 2008 de yapılan 6. Olağan Genel Kurul sonrası 1 Mart 
2011’e kadar 6. dönem örgütlenme çalışmalarımız Genel Kurul ve MTK 
kararlarımız ile mücadele programımız doğrultusunda dönemsel olarak 
planlanarak gerçekleştirilmiştir. Merkezi olarak yapılan planlamaların dışında 
şube/temsilciliklerin yaptıkları planlamalara katkı sunulmuştur. 

Genel kurul sürecinden sonra mevcut örgütlenme formatımızda değişiklik 
yapılması ve yatay bir örgütlenme modeli geliştirilmesi için 1. MTK’ya yeni 
bir örgütlenme formatı sunulmuştur. Bu formata göre bölge örgütlenme 
komisyonlarının kurulması ve komşu illerin birbirlerinin örgütlenmesine 
destek veren bir model önerilmişti. Örgütlülüğümüzün olmadığı, zayıf 
olduğu, şube/temsilcilik olma sayısına yakın iller, şube/temsilcilik sayısını 
kaybeden illerin üye ve kadro sayısının fazla olduğu iller üzerinden genel 
merkeze bağlı bölge örgütlenme komisyonlarınca desteklenmesini öneren 
bir yöntemdi. Bu yöntem ile ilgili; MYK’da ve MTK’da tam bir ortaklaşama 
yaşanamaması sonucu(bazı bölge ve şube/temsilciliklerce benimsenmesine 
rağmen) uygulanamamıştır. 

Örgütlenme çalışmalarını sendikaya üye kaydetme olarak değerlendirmedik. 
Örgütlenme çalışmalarında nicel açıdan örgütlülük arttırılırken aynı zamanda 
nitel bir dönüşüm de hedeflenmiştir. Nitel dönüşüm yanında birlikte yaşamın 
özgürleştirilmesi kavgasını verdiğimiz tüm mücadele arkadaşlarımız 
arasında ki sevgi, güven ve paylaşmayı arttırma temel hedef olmuştur. Bu 
nedenle kendimizi var ettiğimiz sendikamızın büyümesi, nitelikli hale gelmesi 
ve güçlendirilmesi esas olacak şekilde MYK çalışmalarını yürütmeye 
çalışmıştır. Bu kapsamda örgütlenme faaliyetleri eğitim faaliyetleri ile birlikte 
değerlendirilmiş ve programlar buna göre çıkarılmıştır.  Bu dönem MYK 
olarak her ile iş yeri faaliyeti yürütmek üzere en az bir kez gitme hedeflemiş 
ve şube/temsilciliklerle koordineli olarak çıkarılan programlarla tüm illere 
gidiş sağlanmış, çok sayıda ile birçok kez gidişler yaşanmıştır. 

Bu dönem örgütlenme amaçlı yapılan çalışmaları aşağıdaki başlıklarda ele 
alabiliriz.

1) ÜYELİK ÇALIŞMALARI VE YETKİ SÜREÇLERİ
6. Dönem de üyelik artışına ilişkin 3 yılı planlayan bir şekilde hedefler 
konulmuştur. Bu planlamada toplamda % 50 büyüme hedeflenmiştir. Ancak 
dönem içerisinde planlanan hedefin üzerinde yeni üyelik yapılmasına 
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rağmen sendikamızdan ayrılmalar, emeklilik, özele geçişler vb sebeplerden 
kaynaklı hedefe ulaşılamamıştır. Hedefe ulaşmamada dışsal etkenlerin payı 
büyüktür. Ancak sendikalarımızı kurduğumuz günden beri çeşitli baskılar 
yaşanmaktadır. Bu nedenle dışsal nedenlerden çok içsel nedenler daha 
fazla önem arz etmektedir. Birçok şube/temsilcilik belirlenen üyelik hedefine 
yaklaşırken, örgüt bütünlüğünde hedefe kilitlenme olmadığı için bütünlüklü 
büyüme istendiği gibi yaşanmamıştır. Birçok ilde yaşanan ciddi üye artışına 
rağmen başka yerdeki düşüşler toplam büyümenin istenildiği seviyede 
olmasını engellemiştir. 

Bu dönem; AKP hükümetinin kadrolaşmasını tamamladığı bir dönem 
olmuştur. Bu kadrolaşma içerisinde kendi sendikasının büyümesine de 
özel bir önem vermiştir. Bu nedenle Sağlık Sen sendikasının yöneticilerinin 
neredeyse tamamı idareci konumuna getirildi. İdarecilik statüleri üzerinden 
sendikamıza yönelik baskılar artmıştır. Çeşitli vaatler ya da baskılarla 
çalışanların sendikamızdan istifa ettirilmesi yaşanmıştır. Tüm baskılara 
rağmen sendikamız büyümeye devam etmiştir. 
Bu dönem vekil ebe ve hemşireler yaygın bir şekilde sendikamıza üye 
yapılmıştır. Ancak üyelikleri ilgili kurumlar tarafından kabul edilmediği için 
farklı birkaç ilde davalar açılmış ve kazanılmıştır. Böylece vekil ebe ve 
hemşirelerin üyelikleri önündeki engeller aşılmıştır. Yine bu dönemde 2010 
yılı 2. MTK’sında taşeron işçilerinin sendikamızca üye yapılması için karar 
alınmış ve yöntemine ilişkin çalışma yapılması planlanmıştır. Bu çalışmalar 
genel kurulda ortaklaştırılarak fiili olarak üye yapılmasına başlanması 
düşünülmektedir.

6. Dönemde yaşanan 3 yetki sürecinde yetki tutanaklarının zamanında 
gönderilmesi, aksaklık yaşanmaması için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
dönemde örgütlülüğümüzün olmadığı illerden de yetki tutanakları sürecinde 
sorun yaşanmaması için KESK’e örgütlülüğü üzerinden yöneticiler adımıza 
yetkilendirilerek üye kaybımızın yaşanamamasına çalışılmıştır. Merkezi 
tutulan tutanaklarda illerden gelen şerhler işlenmiş, yaşanan usulsüzlüklere 
ilişkin ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 

Yetki süreçleri öncesinde Mayıs 2008- Mayıs 2009 arası 10250 üye, Mayıs 
2009- Mayıs 2010 arası 7500 yeni üye kaydedilmiştir. Mayıs 2010- 1 Nisan 
2011 arası dönem içinde de 7.779 yeni üye kaydı mevcuttur. Yani 3 yıl 
dolmadan yapılan yeni üye sayısı 25.529 bindir. Yine bu dönemde iş yeri 
temsilciliği ve meclisleri yeterince kurumsallaşmadığı için üye takiplerinin 
düzenli yaşanmaması nedeniyle net üye sayımızı yetki süreçlerinde kayıt altına 
alamadık. Bu nedenle yeni yapılan üyeye denk bir artış gerçekleşmemiştir. İş 
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yerlerinden doğru üye takiplerinin yapılması için; iş yeri organlarının çalıştığı 
bir sendikal kurumsallaşmaya olan ihtiyaç halen devam etmektedir.

Örgütlenme bürosu çalışmaları: Üye kayıt programı lisans sayısı 40’tan 
60’çıkarılmıştır. Bu dönemde Ankara’da yapılan örgütlenme eğitiminin 
ardından Kırklareli, Ağrı, Tunceli, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Denizli, 
Giresun, Karabük, Konya ve Kütahya’ya program kullanım yetkisi verilmiştir. 
Programın kullanımı ve yenilenmesi ile ilgili talepler değerlendirilmiş, 
kullanımı kolaylaştırıcı bazı yenilikler yapılmıştır. 

Bu dönemde üye kayıt programı kullanan şube/temsilciliklerimize üyelikten 
ayrılmaların programdan düşürme işlemi yapılabilmesi için yetki verilmiştir. 
Ayrıca tayin işlemlerini yapabilmeleri içinde programda değişiklik yapılmış, 
ancak teknik nedenlerden dolayı daha sonra yeniden yapılandırmak üzere 
iptal edilmiştir.

Program üzerinde üye sayılarının netleştirilmesi konusunda şube/
temsilciliklere yazılar gönderilmiştir. Üye programı kullanmayan şube/
temsilciliklere 2 kez CD’ler hazırlanıp gönderilmiş bunun üzerinde üye 
sadeleştirmesi yapılması istenmiştir. Program kullanan iller ise programı 
üzerinden sadeleştirme yapmaları gerekmekteydi. Ancak az sayıda şube/
temsilciliğimiz çalışma yapmış, bu nedenle de programdaki üye sayımız 
yetki süreçlerindeki toplam üye sayımızdan fazla görünmektedir. 

Büromuza gönderilen üye kayıt formları en geç 2 gün içinde onaylanarak 
şube/temsilcililerimize gönderilmiştir. Elimize ulaşan istifa, emekli, ölüm vb 
nedenlerle üyelikten ayrılma işlemleri düzenli olarak işlenmiştir. Şubelerimizin 
tespit etmiş olduğu ve büromuza bildirilen tayin işlemleri düzenli olarak 
yapılmıştır. Tayin olan üyelerin formlarının ilgili illere gönderilmesi 
sağlanmıştır. Ancak şube/temsilciliklerden istifa, tayin, memuriyetten ayrılma 
vb durumlara ilişkin veriler sağlıklı genel merkeze ulaşamadığı için istenilen 
üye sadeleştirilmesinde sürekli sorunlar yaşanmıştır.

Genel Kurul sürecinde yapılan üye tespiti çalışmalarında tespit 
edemediğimiz nakillerin büyük kısmı bulunmuş ve ilgili illere nakil işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu süreçte sendikamıza aidatı kesilen ancak üye 
kayıtları bulunmayanlar tespit edilerek, eğer başka sendika üyesi olmadığı 
tespit edilmişse üye formu yenileme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Şube/temsilciliklerden gelen kimlik formları incelenmiş, bu dönemde 980 
kimlik yaptırılarak gönderilmiştir. 
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Şube/temsilciliklerimizi büromuza ulaşan yazılı ve sözlü talepleri 
değerlendirilmiş, uygun olanlar gerçekleştirilmiştir. Örgütlenme bürosu 
çalışmalarının dışında diğer büro işlerine yardımcı olunmuştur. Bu süreçte 
web sayfası güncellenmesi ve bilgisayar vb teknik konularda da çalışmalar 
yürütülmüştür. 

2) İL GEZİLERİ
6. dönem içerisinde bütün/şube temsilciliklerimiz merkezi olarak hazırlanan 
örgütlenme programı doğrultusunda ziyaret edilmiş, iş yeri gezileri, 
kitle toplantıları vb faaliyetler şube/temsilcilik yöneticileri ile birlikte 
yapılmıştır. Örgütlenme amaçlı il gezileri dışında KESK il gezilerine MYK 
üyelerimiz katılmış, eylem ve etkinlik programları dahilinde il ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir. SES ve KESK merkezi örgütlenme programlarının 
yanı sıra şube/temsilciliklerin özgün talepleri doğrultusunda da ziyaretler 
yapılmıştır. Örgütsel olarak çeşitli illerde yaşanan sorunların giderilmesi 
içinde MYK tarafından ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar dönemi 
içerisinde gösterilmiştir.

3)KURUMSAL İŞLEYİŞE DAİR ÇALIŞMALAR
Bu dönem kurumsal işleyişin oturtulması için merkezi eğitim çalışmalarının 
(yönetici, aktivist, temsilci eğitimleri) yanında yapılan il gezilerinde yönetim 
organları ve temsilcilerle toplantılar yapılarak tüzük ve yönetmeliklerimiz 
doğrultusunda kurusallaşmanın yaşanması için çaba harcanmıştır. Bu 
dönemde örgütlenme yönetmeliğindeki eksikler MTK kararı ile giderilmeye 
çalışılmıştır. İş yeri temsilciler meclisinin kurulması, işyerlerinde güvencesiz 
çalışanların meclis ve komisyon tarzında örgütlenmesi için MTK’larda kararlar 
alınmış illerde uygulanması için caba içine girilmiştir. 

Örgütlülüğümüzün olmadığı yerlerde ilişki geliştirilen üyelere temsilcilik 
kurma amaçlı çalışma yapmak üzere; Kilis, Kırıkkale, Osmaniye, Aksaray, 
Bayburt ve Erzurum illerine yetkiler verilmiştir. Bu dönemde şube olma üye 
sayısına ulaşan Denizli temsilciliğine geçici şubelik yetkisi verilmiş ve genel 
kurulunu şube olarak gerçekleştirmiştir.

Bu dönem ilk kez genel kurullar sürecinde uygulamaya giren “2 dönemden 
fazla aynı organa üye olunamaz” kararı örgütte başarı ile uygulanmıştır. 
Şube yöneticilerimiz bu dönem çok büyük oranda yeni isimlerden oluşmuştur. 
Tecrübeli kadrolarımızın çoğununda süreçten kopmadığı diğer organlara 
girdiği düşünüldüğünde; yönetimlere yeni giren arkadaşların heyecan ve 
dinamizmi, eski yöneticilerimizin tecrübesi ile birleştiğinde önümüzdeki 
dönem örgütümüzün önünün daha fazla açık olduğunu değerlendirebiliriz. 
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4) EYLEM ve ETKİNLİK ÖRGÜTLEME ÇALIŞMALARI
6. dönem eylem ve etkinlik açısından yoğun bir dönem olarak geçmiştir. 
Bu dönem eylem etkinliklerin toplumsallaştırılmasına çaba harcanmıştır. 
Bu dönem yapılan önemli bir çalışma sağlık iş kolunda örgütlü birçok emek 
ve meslek örgütünün bir araya getirilmesiydi. Zaman zaman 20’ye yakın 
kurumla ortak eylemler ve etkinlikler organize edildi. Bu birliktelik halen 
güçlendirilerek devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Eylem ve etkinliklere ilişkin 
detaylı bilgiler dönemi içerisinde verilmiştir.

1. MTK ÖNCESİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI (18 Nisan 2008- 06 
Haziran 2008)

11–12–13 Nisan 2008 tarihinde yapılan genel kurulumuz yetki sürecinin 
hemen öncesinden yapıldığı için; yetki sürecine ilişkin merkezi bir örgütlenme 
kampanyası gerçekleştirilememiştir. Ancak 18 Nisan da MYK da yapılan görev 
dağılımın hemen ardından örgütlenme çalışmalarının aksamaması, yetki 
süreci takibinde bir sorunla karşılaşmamak ve sürecin sağlıklı götürülmesi 
için;

Şube/temsilciliklerimizin örgütlenme sekreterleri öncelikli olmak üzere iller 
telefonla aranarak bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Bu süreçte örgütlenme 
programı gönderen illere olanaklar dahilinde maddi kaynak sunulmuştur. Bu 
iller: Ordu, Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Giresun, Malatya, Amasya, Adıyaman, Rize, 
Hakkari, Tunceli, Bingöl, Kütahya, Van, Hatay, Niğde. Şube/temsilciliklerimize 
yetki sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili açıklayıcı bilgilendirme yazıları 
gönderilmiştir.

15-20 Mayıs tarihleri arası MYK olarak yetki tutanaklarının illerden 
zamanında merkeze ulaşması ve sorunlara müdahil olabilmek için yoğun 
bir telefon mesaisi yapılmıştır. Buna rağmen bu süreçte de sosyal hizmet 
kurumları ağırlıklı olmak üzere yetki tutanaklarının bazı illerden merkeze 
gönderilmesinde sıkıntılar yaşandığı gözlemlenmiştir. Önümüzdeki yetki 
süreçlerinde bunların aşılması için çalışmalar yapılacaktır.

İllerden gelen yetki tutanakları çerçevesinde belirtilen şerhli konular ayrıca 
merkezi anlamda yapılan tespit tutanaklarına da işlenmiştir. Bunun dışında 
Genel Merkez adına şerhli tutanaklar çerçevesinde sorun yaşanan ve 
görevini ihmal eden, üyelerimizi kasıtlı işlemeyen ya da örgütümüze sorun 
çıkaran illerdeki yönetici ve sorumlular hakkında idari soruşturma açılması 
için Sağlık Bakanlığına yazı yazılmıştır.
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2008 Yetki sürecinde üye sayımız 
KURUM ADI ÜYE SAYISI
Sağlık Bakanlığı 28.889
SHÇEK 1.995
Üniversiteler 7.450
Özürlüler İdaresi 28
Kadının Statüsü 2
Adli Tıp 50
Hudut ve Sahiller 7
Vakıf Gureba Hastanesi 32
Aile Araştırma -
Refik Saydam Hıfzısıhha 103
TOPLAM 38556

2. MTK ÖNCESİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI  
(07 Haziran 2008–27 Ekim 2008)
1 Ocak 2008 den itibaren örgütlenme programı gönderen iller; Ordu, Siirt, 
Bitlis, Ş.Urfa, Giresun, Malatya, Amasya, Adıyaman, Rize, Hakkari, Tunceli, 
Bingöl, Niğde, Nevşehir, Kırklareli, Ordu, Artvin, Van, Mardin illerine destek 
sunulmuştur.

1 Haziran Van Mitingi: KESK Van Şubeler Platformunun talebi ile KESK’ 
in almış olduğu karar doğrultusunda 7 Haziran’ da yapılan “Emekçiler Van’a 
Yürüyor”  mitingine bölge illerinden Genel Merkezden destek sunularak 
kitlesel katılım sağlanmıştır. Koşulları uygun diğer şubelerde temsili katılım 
sağlamıştır. SES başta olmak üzere KESK ve bölgede örgütlü bulunan 
diğer sendikaların yoğun bir katılımı olmuştur. MYK’ da kitlesel katılımı 
kararlaştırılan tüm illerimizden yoğun bir katılım sağlanmıştır. Van halkının 
katılımı ile birlikte 50- 60 bin kişinin katıldığı miting gerçekleşmiştir. Ankara 
ve Mersinden Temsili katılım sağlamıştır. Bu mitinge; Gaziantep, Diyarbakır, 
Van, Ş.Urfa, Siirt, Şırnak, Erzincan, Mardin, Muş, Adıyaman, Bitlis, Elazığ, 
Tunceli, Ağrı, Hakkari, Malatya, Batman kitlesel katılmıştır.

1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingleri: Diyarbakır, Adana ve İstanbul da 
“Türkiye barışı için buluşuyor. Kürt sorununa demokratik çözüm” 
şiarıyla; KESK ve sendikamız SES’ in de içinde yer aldığı Türkiye Barış 
Meclisinin düzenlediği mitinglere örgütümüzün aktif ve yakın illerin kitlesel 
katılımı için çalışmalar yürütülmüştür. Adana ve Diyarbakır’da yapılan 
mitinglere çevre illerden de katılım sağlanmıştır. 
12 Eylül Mitingleri: Samsun, Antalya, İzmir’de ve Ankara’da mitingler 
yapılmıştır. Ankara’da 13 Eylül’de KESK’ in de içinde yer aldığı “Darbe 
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Karşıtı Platform” tarafından yapılan mitinge KESK’in kararı doğrultusunda 
yakın illerden kitlesel katılım kararı alınmıştır. Örgütlülüğümüzün olduğu 
yakın illerden katılım sağlanmıştır.

Yemeklerin Ücretlendirilmesine Karşı Yapılan Eylemler: Maliye 
Banklığının yayınladığı genelge üzerine üniversitelerde ve gittikçe Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastanelerde de uygulanmaya başlanan yemeklerin 
ücretlendirilmesi işlemine karşı örgütümüz yoğun bir eylem sürecine 
girmiştir. Daha çok Üniversite hastanelerinin olduğu yerlerde lokal olarak 
yapılan eylem ve etkinlikler örgütümüzün talebi doğrultusunda merkezi 
bir planlamaya tüm örgütlülüğümüz üzerinden bir mücadele yaratılmaya 
çalışılmıştır. Temmuz ayında yemek boykotları, stantlar açılarak imza 
kampanyaları, toplanan imzaların kitlesel basın açıklamaları ile Genel 
Merkeze gönderilmesi ve nihayetinde Ankara Şubeyle birlikte imzaların Maliye 
Bakanlığı önünde yapılan bir açıklama ile Maliye Bakanlığına teslim edilme 
süreci pratikleştirilmiştir. Yemeklerin ücretlendirilmesi işleminin tüm ülkede 
uygulanmamasından kaynaklı birçok şube/temsilciliğimiz gerekli çalışmaları 
yürütmemiştir. Merkezi planlama ile yapılan bu çalışmalarda Adana, Ankara, 
Aydın, Batman, Bolu, Denizli, Eskişehir,  Gaziantep, İstanbul(4 şube), İzmir, 
Kayseri, Kırklareli, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sinop, Sivas, Ordu, Tunceli, 
Ş.Urfa ve Van illerimizden 12 binin (üniversite hastanelerinde daha önce 
toplanan ve rektörlükler üzerinden gönderilenler hariç) üzerinde toplanan 
imzalar Maliye Bakanlığına Ankara kitlesi ile birlikte yapılan basın açıklaması 
ile teslim edilmiştir.

Yapılan bu eylem ve etkinliklerden sonuç alınamadığı için; 20-24 ekim 
tarihleri arası örgütlülüğümüzün olduğu tüm yerlerde basın açıklamaları, 
Sağlık ve Maliye Bakanlıklarına faks gönderme eylemlerinin yapılması için 
örgüt bilgilendirilmiştir.

Toplu Görüşme Süreci: KESK bütünlüğü içinde toplu yapılan eylem ve 
etkinlikler örgütlendirilmiştir.14–15 Ağustos’ta işkolları önünde yapılan toplu 
sözleşme çağrıları amaçlı eylem ile Güven Park’ta oturma (sabahlama), 
Başbakanlığa yürüyüş eylemleri için, örgütümüzle sürekli diyalog halinde 
olunmuş ve çalışmalar yürütülmüştür. Disiplin, denetleme ve yönetim 
kurullarından arkadaşların gelmesi ile yapılması planlanan eylem; illerden 
yeteri kadar katılım olmamasından kaynaklı olarak istenilen kitleselliğe 
ulaşamamıştır. İl dışından toplam 119 kişi ve Ankara şube kitlesi ile birlikte 
yaklaşık 200 kişiyle Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılmış, 
Güvenpark’ta KESK kitlesi ile birlikte oturma eylemi gerçekleştirilmiştir.
 Ankara eylemine illerden gelen kadroların sayısı şöyle olmuştur. Adıyaman 1, 
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Antalya 3, Aydın1, Bartın 1, Batman 13, Bitlis1, Bolu7, Denizli2, Diyarbakır11, 
Elazığ 3, Eskişehir 5, Hatay 13, İstanbul 4 şube: 8, İzmir 1, Kayseri 8, Kırklareli 
1, Kocaeli 3, Kütahya: 5, Malatya 6, Mersin 3, Muş 1, Nevşehir 2, Niğde 1, 
Ordu 1, Siirt 5, Sivas 3, Şanlıurfa 5, Van 4. 

Bu dönemde en önemli eylemlerden bir tanesi 21.08.2008 tarihinde 
gerçekleştirilen AKP il binalarına siyah çelenk bırakma eylemiydi.  Genel 
Merkezimize bildirildiği kadarı ile; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, 
Bursa, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, 
Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, 
Muğla ve Sivas illeri çelenk bırakma, Çanakkale ve Van başta olmak üzere 
birçok ilde de basın açıklaması şeklinde gerçekleştirilmiştir.

KESK Örgütlenme İl Gezileri: KESK üzerinden planlanan KESK MYK ve 
KESK’e bağlı Sendika MYK’ larının katılımı ile 7–10, 14–17 Ekim tarihleri 
arası il gezileri düzenlenmiştir. Bu il gezilerinde önümüzdeki dönem KESK 
mücadele programının aktarılması, sektörlerin kendi örgütüyle paylaşım 
içine girmesi, sorunların tespiti ve önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak 
çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunma amaçlanmıştır. Bu kapsamda 
6 MYK üyemiz bu çalışmalara katılmıştır. MYK üyelerimiz KESK bütünselliği 
içinde yapılan çalışmalar dışında işyerlerinin ziyaret edilmesi, yönetim 
kurullarımız, temsilci ve aktivistlerimizle de buluşma imkanı bulabilmiştir. 
Bu anlamda il gezileri örgütümüz açısından olumlu geçmiştir. Bazı şube/
temsilciliklerimiz MYK üyelerimizin iş yerleri ile buluşturulmasında (program 
yapamamadan kaynaklı) eksiklik yaşamıştır. İl gezileri kapsamında MYK 
üyelerimiz aşağıdaki illere gitmişlerdir.

Bedriye YORGUN : Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa
Kemal YILMAZ : Muğla, Aydın, Denizli 
Köksal AYDIN  : Antalya, Burdur, Isparta, Kars, Ağrı, Erzurum
M. Sıddık AKIN : Adana, Mersin, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon
Şükran DOĞAN : Diyarbakır, Mardin, Batman, Balıkesir, Eskişehir
Meryem ÖZSÖĞÜT : Antakya, İskenderun, Kahramanmaraş, Manisa

Üye Durumumuz: 15 Mayıs 2008 Yetki tutanaklarının imzalanmasından 22 
Ekim 2008 tarihine kadar geçen süre içinde Genel Merkezimize 2.039 yeni 
üye formu gelmiştir. Bu süreç içinde 844 adet istifa formu gelmiştir. Mevcut 
durumda 2008 yetki sürecinden bu yana 1.195 üye artışımız görünmektedir. 
Memuriyetten istifa ve emekliler merkeze sağlıklı bildirilmediğinden üye 
artışının daha az olduğu düşünülmelidir.
Üye Kayıt Programı: Mevcut üye kayıt programının güçlendirilmesi ve 
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ihtiyaç olan illere gönderilmesi için ilgili firma ile bir anlaşma yapılmıştır. 
MTK sonrası bu programın daha etkin kullanılması için şube çalışanları ya 
da bu işten sorumlu olacak yönetici arkadaşlara yönelik bir eğitim programı 
yapılacaktır. Üye kayıt programına dahil olmayan şube/temsilciliklerimizden 
kullanma koşulları uygun olup dahil olmak isteyenler MTK sonrasına kadar 
yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir.

Örgütlenme Programı: 1 Aralık 2008 – 14 Nisan 2009 tarihleri arası 
kampanya tarzı bir örgütlenme programı çıkarılacaktır. Bu dönem içinde 
örgütlenme üzerine ve alanımıza yönelik çıkarılan ve çıkarılması düşünülen 
yasalara ilişkin materyallerin çıkarılması için MYK da görev dağılımı 
yapılmıştır. Örgütlenme programı kapsamına öncelikli olarak alınmak 
isteyen illerin MTK sonrasına kadar Genel Merkeze bildirimde bulunmaları 
gerekmektedir.

3. MTK ÖNCESİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI  
(27 Ekim 2008- 15 Şubat 2009)
2 MTK sonrası örgütlenme programı gönderen; Batman, Samsun, Hatay, 
Konya illerine maddi kaynak aktarılmıştır.

Myk üyelerimize yönelik soruşturmalar: Genel Başkan Bedriye Yorgun’a 
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından memuriyetten men cezası verilmesi ve MYK 
üyemiz Meryem Özsöğüt hakkında adli yönden davasının devam etmesine 
rağmen Yüksek Disiplin Kurulunda memuriyetten men ile yargılanmasına 
başlamasını protesto amaçlı;

7 Kasım 2008: 2. MTK’mızın yapıldığı 7 Kasım 2008 Cuma günü; MTK 
katılımcıları ile birlikte; KESK MYK ve Bağlı işkollarının MYK’ları ve üyeleri, 
Demokratik Kitle Örgütü Yöneticileri, Milletvekilleri ve çok sayıda Ankara 
SES Şube üyesi ile birlikte Sıhhiye Köprüsünden Sağlık Bakanlığı önüne 
yürüyüş yapıldı. Basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirildi. 

31 Ocak 2009: MYK üyemiz Meryem Özsöğüt’ünde işten atılması üzerine; 
KESK Öncülüğünde Sağlık Bakanlığı önünde KESK kadın çalışması için 
illerden gelen KESK’li kadın üyeler ve Ankara kitlesi ile birlikte kitlesel basın 
açıklaması yapılarak Sağlık Bakanlığının tavrı kınandı.
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12–15 Kasım 2008 arası KESK İl Gezileri:
Köksal AYDIN  : Kütahya, Uşak
M.Sıddık AKIN  : Kırşehir, Nevşehir (Kırşehir’de temsilcilik seçimi  
      yapılmıştır)
Ümit DOĞAN  : Bolu, Karabük
Meryem ÖZSÖĞÜT : Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne

12 Kasım 2008: 6. olağan Genel Kurulda ile Kırşehir merkezli olan şubenin 
Konya’ya alınması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Genel Örgütlenme 
Sekreterimiz tarafından Kırşehir de temsilcilik yönetimi oluşturulması için 
üyelerle toplantı gerçekleştirilip yeni bir yönetim seçimi gerçekleştirildi.
12 Kasım 2008: Aydın SHCEK te çalışan üyelerimizin sorunları dinleme ve 
örgütlenme çalışması yapmak üzere; Genel Başkan ve Genel Mali Sekreter 
tarafından bir çalışma yürütüldü.
Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısına Karşı Çalışmalar: Yasa 
Tasarısı Plan Bütçe Komisyonuna geleceğini öğrendiğimiz 13 Kasım 
gününden itibaren Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle temasa geçilmiş 
bilgilendirmeler yapılmıştır. 14 Kasım 2008 günü MYK’mızca basın toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. İllere merkezden planlanan eylem takvimi ve materyaller 
gönderilmiştir. Konuyla ilgili diğer sağlık örgütleri ile birlikte çalışmalar 
yürütülmüş 19 Kasım da İstanbul’da TTB ve Dev Sağlık-İş le birlikte TTB 
genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstanbul da yapılan 
toplantıda Dev. Sağlık-İş ve TTB ile yaşanan kararlaşma üzerine 26–28 
Kasım tarihlerini kapsayacak ve 29 Kasım Ankara mitingiyle buluşacak tarzda 
İstanbul’dan Ankara’ya kararlaşılan ortak kol yürüyüşü pratikleştirilmiştir.

Bunların dışında konuya ilişkin aşağıdaki eylem ve etkinlikler merkezi olarak 
planlamış ve pratikleştirilmiştir.

•	 24–28 Kasım tarihleri arası iş yerlerinde kokartların takılması, 
çalışanlara bildiri dağıtılması,

•	 26 Kasım Çarşamba günü tüm illerde hastane önlerinde basın 
açıklamaları yapılması,

•	 22–26 Aralık 2008 tarihleri arası; TTB, Dev. Sağlık-İş ile birlikte 
diğer sağlık meslek ve emek örgütlerini de katmaya çalışarak basın 
açıklamaları ile imza kampanyasının başlatılması ve imza metinlerinin 
16 Ocak 2009 tarihinde sonlandırılması 

•	 9 Ocak 2009 tarihinde her ilin milletvekillerine hastane birlikleri 
yasasına onay vermemeleri için faks çekilmesi 

26–28 Kasım 2008 İstanbul-Ankara Kol Yürüyüşü: Kamu Hastane Birlikleri 
Yasa Tasarısı, İşten çıkarmalar ve sendikalaşma karşısındaki baskıları 
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protesto amaçlı SES, TTB ve Dev. Sağlık-İş olarak; 29 Kasım Eyleminde 
genel kitle ile buluşacak tarzda İstanbul’dan Ankara’ya kol yürüyüşü yapılma 
kararı alınmış ve pratikleştirilmiştir. Bu doğrultuda SES’ten  şu illerden kol 
yürüyüşüne katılımcı istenmiştir. Edirne (1), Kırklareli (1), İstanbul Şubeleri 
(2’şer kişi), Bursa (2), Balıkesir (1), Çanakkale (1), Kocaeli (2), Eskişehir 
(1), Zonguldak (1), İzmir (2), Ankara (3), Adana (2), Mersin (2), Antalya (1), 
Muğla (1), Bolu (1) 

Kol yürüyüşüne istenilen bazı illerden nöbet ayarlanması, izin alınması v.b 
sorunlar nedeniyle katılımcı gönderilmemiştir. Kol yürüyüşüne katılanlar 
ve illeri; Kırklareli:1, İzmir:1, Ankara:3, Mersin:2, Bolu:1,Eskişehir:1,İst/
Aksaray:2, İst/Anadolu:3 İst/Bakırköy:1, İst/şişli:2, Kocaeli:2

SHÇEK’E İLİŞKİN EYLEM ETKİNLİKLER

25 Kasım 2008: SHÇEK Ek Ödeme Fax Eylemi: Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından kendi çalışanlarına yönelik ek ödeme vermek için Bakanlar 
Kurulunda imzaya açtığı çalışmanın SHECEK çalışanlarını da kapsaması 
için Nimet Çubukçu’ya faks çekme eyleminin yapılması için şube/temsilcilikler 
faks metni gönderilmiştir.

20–21 Aralık 2008: SHCEK sempozyumu gerçekleştirildi.

21 Ocak 2009: Taleplerimize ilişkin merkezi olarak planlanan imza metinleri 
illerden doğru basın açıklamaları vb. şekilde sorumlu bakana gönderildi. Aynı 
gün Ankara kitlesi ile birlikte SHCEK il müdürlüğünden Başbakanlık binası 
içerinde yer alan sorumlu Bakanlığa kadar yürüyüş yapılarak imzalar yapılan 
basın açıklaması ile birlikte teslim edildi.

25–28 Kasım 2008 KESK İl Gezileri: 29 Kasım mitingi kapsamında 4 günlük 
çalışma yürütmek için düzenlenen KESK il gezilerine MYK’ mızdan aşağıda 
yazılı yerlere katılım sağlanmıştır.

BURSA : Köksal AYDIN
ESKİŞEHİR : Şükran DOĞAN
KOCAELİ : Meryem ÖZSÖĞÜT
İSTANBUL : Ümit DOĞAN

29 Kasım Ankara Mitingi: KESK VE DİSK öncülüğünde “işsizliğe, 
yoksulluğa ve zamlara karşı emek, barış ve demokrasi mitingi” 
kapsamında on binlerce kişi ile miting gerçekleştirildi. Bu mitinge SES’ ten 
doğru 2000’i Ankara dışından olmak üzere yaklaşık 2400-2500 arası kişi 



195

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

katıldı. Miting öncesi İstanbul’dan sağlık örgütleri ile başlatmış olduğumuz 
kol yürüyüşü katılımcıları önde olmak üzere TTB, SES, Dev Sağlık-İş, Sağlık 
ve Sosyal Hizmet alanındaki öğrencilerle birlikte (her örgüt kendi flamasıyla) 
sağlık korteji içinde yüründü. Bu eylem; sağlık iş kolundaki emek ve meslek 
örgütleri ile öğrencilerin birlikteliği anlamında çok önemli bir gelişmeydi.

Bu miting kapsamında Ankara dışından katılan; Adana, Adıyaman, Afyon, 
Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, 
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, 
İçel (mersin), İstanbul 4 şube, İzmir, Kayseri, K.Maraş, Kırşehir, Kırklareli, 
Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Rize, Sakarya, 
Siirt, Sinop, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli, Trabzon, Şanlıurfa, Van, 
Zonguldak, Bartın, Batman, Karabük, Şırnak illerine toplam 90.000 YTL 
civarı maddi kaynak aktarılmıştır.

2009 ÖRGÜTLENME AMAÇLI MYK İL GEZİLERİ:
2009 Yılı için merkezi olarak yaptığımız eğitim ve örgütlenme programının 
startı Aydın ilinde verildi. Bu güne kadar gidilen iller aşağıdaki gibidir.

İL TARİH KATILIMCI
Aydın 23/01/09 M.Sıddık AKIN – Ümit DOĞAN
Mardin 4-5-6 Şubat 2009 Ümit DOĞAN
Hakkari 5-6 Şubat 2009 Bedriye YORGUN
İst/Bakırköy 11-12 Şubat 2009 Meryem ÖZSÖĞÜT
İst/Şişli 11-12 Şubat 2009 Ümit DOĞAN
İst/Aksaray 11-12 Şubat 2009 Köksal AYDIN

YEMEKLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN EYLEMLER: Yataklı 
tedavi kurumlarında Maliye Bakanlığının istemi doğrultusunda yemeklerin 
ücretlendirilmesi üzerine yaklaşık bir yıldır yapılan eylem ve etkinliklerin 
sonuç vermemesi üzerine Temmuz 2008, Ekim 2008, Kasım 2008 (İstanbul-
Ankara kol yürüyüşünün temel taleplerinden biri olarak) tarihlerinde merkezi 
planlama ile örgütlü olduğumuz tüm illerde eylemler gerçekleştirilmişti. 
Sorunun devam etmesi üzerine 20–21–22 Ocak 2009 tarihlerinde 3 
günlük yemek boykotları ve alan eylemleri merkezi olarak planlanıp şube/
temsilciliklerimiz tarafından pratikleştirilmiştir. Merkezi anlamda yaşanan 
bu kararlaşma tüm şube/temsilciliklerimiz üzerinden başarılı bir şekilde 
planlanmış üyemiz olmayan çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin 
de desteğini görmüştür. 23 Ocak 2009 tarihinde de MYK olarak konuya ilişkin 
basın toplantısı düzenlenmiştir. 11 Şubat 2008 tarihinde TTB ve Dev Sağlık-
İş ile birlikte yapılabilecek tüm iş yerlerinde Maliye Bakanlığına çekilecek faks 
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metninin okunması ve eylem gerçekleştirilmesi merkezi olarak planlanmış 
ve başarılı bir şekilde şube/temsilciliklerimiz tarafından pratikleştirilmiştir. Bu 
konuda Maliye Bakanlığı’na geri adım attırmıştır.

DİĞER EYLEM ETKİNLİKLER:

21 Ocak 2009: Alınan merkezi kararla şube/temsilciliklerimizden doğru 
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinden toplanan imzalar yerellerden doğru 
YÖK’ e gönderildi.

GÜVENCESİZLERE YÖNELİK KESK ÇALIŞMASI:
Çıkardığımız mücadele programı kapsamında KESK’ e yapılan önerimiz 
doğrultusunda KESK bütünlüğü içerisinde imza kampanyası başlatılmış ve 
halen devam etmektedir. İmza kampanyası ardından KESK’ in bu konuya 
ilişkin eylem programı çıkarması için ayrıca çalışma yürütülecektir.

BAŞBAKANLIĞA YÖNELİK İMZA KAMPANYASI: 26 Aralık 2008 tarihinde 
başlatılan;

1)	 Temel Ücretlerde Emekliliğime de yansıyacak iyileştirme,
2)	 Sağlık hizmetlerini ticarileştiren ve güvencesiz çalışmayı esas alan 

Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasa Tasarısının ve Aile Hekimliği 
uygulamasının geri çekilmesi,

3)	 İşten çıkarmaların engellenmesi, bütün çalışanların güvenceli bir 
çalışma rejiminde istihdam edilmesi,

4)	 Güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için İŞ YERİ SAĞLIK 
BİRİMLERİ kurulması, 

5)	 Taleplerimize ilişkin illerden toplanan 25 bin civarı imza illerden 
gelen yönetici ve üyelerimizle birlikte TTB Genel Merkezi önünden 
Başbakanlığa kadar yürüyüş yapılarak götürüldü. Kadro düzeyinde 
olan bu eylem için illerden talep ettiğimiz sayılar;

Eskişehir’den 15 kişi, İstanbul Şubeleri (ayrı ayrı), Bursa, Bolu, Mersin ve 
Kocaeli illerinden 10’ar kişi, Adana, Sakarya, Düzce, Çorum, Hatay, İzmir, 
Kayseri, Konya, Samsun, Afyon, Zonguldak illerinden 5’er kişi, Antalya, 
Aydın, Kütahya, Gaziantep, Karabük, Bartın, Muğla, Ordu, Sivas illerinden 
3’er kişi, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Sinop, Niğde, Kırklareli, Malatya, 
Manisa, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Uşak illerinden 2’şer kişi, Hakkari, 
Şırnak hariç diğer illerden 1’er kişinin katılması (toplam tüm örgütten 220 
kişinin katılması) için örgüte çağrıda bulunulmuştu.
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Ancak örgüt bütünlüklü olarak istenilen sayıda kişi ile katılım sağlamadığı 
gibi birçok şube/temsilcilik hiç katılmamıştır. Eyleme katılan iller ve sayıları: 
Adana: 11, İst/AKSARAY: 3, Şişli: 2, Bakırköy: 5 Anadolu:1, Batman:1, 
Diyarbakır:2, Hatay:2, Eskişehir: 12, Niğde:2, Ağrı:1, Mersin:7, Muğla:2, 
Bolu:9, Konya:1, Afyon:10, Malatya:2, Gaziantep:2 toplam:74 kişi eyleme il 
dışından katılmıştır.

ÖRGÜTLÜLÜK DURUMU: 2. MTK’da aldığımız karar doğrultusunda 
illerden gönderilen vekil ebe hemşirelerin üyelikleri kabul edilmiştir. Bunlar; 
Hemşireler: Kayseri: 1 Muş: 25 Urfa:25 Hakkari: 8, Ebeler: Afyon: 2 
Kayseri: 5 Urfa: 5

2008 yetki sürecinden bu yana bize ulaşan istifalar düşülmüş haliyle üye 
sayımızda 2000 üzerinde artış görünmektedir. Yetki süreci ve 2. MTK dan bu 
yana üye durumu liste halinde MTK’da sunulacaktır.

KESK BÖLGE MİTİNGLERİ: 29 Kasım 2008 tarihinde Ankara’da yapılan 
“işsizliğe, yoksulluğa ve zamlara karşı emek, barış ve demokrasi 
mitingi” nin ardından aşağıda belirtilen yerlerde yapılan mitinglere oradaki 
örgütlülüğümüzün bütünlüklü olarak ve yakın illerin de katılımının sağlanması 
için MYK’mızca gerekli çalışmalar yapılmıştır.
 Bursa   : 11 Ocak 2009 
 İzmir, Adana  : 24 Ocak 2009
 Kocaeli Lüleburgaz : 25 Ocak 2009
 İstanbul  : 15 Şubat 2009
Ayrıca aynı amaçla 27 Aralık 2008 tarihinde KESK öncülüğünde tüm illerde 
yapılan meşaleli yürüyüşlere SES örgütlülüğü aldığımız bilgilere göre üst 
düzeyde katılım sağlamıştır. Aynı amaçla Ankara’da yapılan eylemelere de 
Ankara Şube ile birlikte MYK mız katılmıştır.

4. MTK ÖNCESİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI  
(15 Şubat 2009- 05 Haziran 2009)

15 Şubat 2009 ve 3 MTK sonrası örgütlenme programı gönderen; Malatya, 
Hatay, Siirt, Ordu, Antalya, Ş.Urfa, Elazığ, Van, Denizli, Kütahya, Mersin, 
Bolu, Çanakkale, Kırklareli, D.Bakır, Hakkari, Adıyaman, Afyon, Sivas, 
Maraş, Şırnak, Batman, Rize, Ağrı, Kocaeli, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, 
Trabzon, Mardin, Manisa, Samsun, Kars illerine maddi kaynak aktarılmıştır.
 
2009 ÖRGÜTLENME İL GEZİLERİ:
2009 Yılı için merkezi olarak yaptığımız eğitim ve örgütlenme programı bu 
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dönemde küçük aksaklıklar dışında gerçekleştirilmiştir.

Merkezi örgütlenme programı kapsamında gidilen iller;

İL TARİH KATILIMCI
Tekirdağ 23/02/09 M.Sıddık AKIN – Şükran DOĞAN
Kırklareli 24/02/09 M.Sıddık AKIN – Şükran DOĞAN
Sakarya 23-24 Şubat 2009 Meryem ÖZSÖĞÜT
Zonguldak 05/03/09 Bedriye YORGUN – Kemal YILMAZ
Ağrı 8-10 Mart 2009 M.Sıddık AKIN
Denizli 9-10 Mart 2009 Köksal AYDIN
Eskişehir 16-17 Mart 2009 Şükran DOĞAN
Siirt 19-20 Mart 2009 M. Sıddık AKIN
Bitlis 19-20 Mart 2009 Bedriye YORGUN
Adıyaman 19.20 Mart 2009 Kemal YILMAZ
Afyon 20-21 Mart 2009 Meryem ÖZSÖĞÜT
Amasya 12/05/09 Köksal AYDIN
Uşak 20-21 Nisan 2009 Meryem ÖZSÖĞÜT
Konya 20-21 Nisan 2009 Köksal AYDIN
Kütahya 22/04/09 Köksal AYDIN
Bingöl 11-12 Mayıs 2009 Ümit DOĞAN
Bolu 13-14 Mayıs 2009 Kemal YILMAZ
Düzce 13-14 Mayıs 2009 Meryem ÖZSÖĞÜT
Sivas 13-14 Mayıs 2009 M.Sıddık AKIN

MART AYI ETKİNLİKLERİ

14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri: Tıp haftasına yönelik etkinlikler TTB 
ve Dev Sağlık-İş ile ortaklaştırılarak, örgütlerin bulunduğu illerde birlikte 
gerçekleştirildi. Bu çerçevede; 
•	 4 Mart’ta “İş Yeri Sağlık Birimi” kurulması talebimize dikkat çekmek 

amacıyla tıbbi maskeyle çalışma ve işyerlerinde basın açıklamaları 
yapıldı.

•	 12 Mart’ta, sorunlarımızın ve taleplerimizin çalışanlarla ve halkla 
paylaşılması için işe 2 saat geç başlanarak işyeri önünde toplanılarak 
acil servislere gidildi ve basın açıklaması yapıldı, Eylemlerimizin amacını 
açıklayan çalışanlara ve halka yönelik bildiri hazırlanarak örgüte 
gönderildi, Eylemler çoğu şube/temsilciliğimiz tarafından ortaklaştığımız 
örgütlerle birlikte gerçekleştirildi.

•	 14 Mart’ta onur üyelerimiz başta olmak üzere katledilen sağlık 
emekçilerini anmak ve faillerinin cezalandırılmasını talep etmek için 
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illerde İHD şubelerinin kayıp eylemleri ile birleştirilen açıklamalar ve 
oturma eylemleri, İHD üzerinden eylem yapılamayan yerlerde de sadece 
şube/temsilciliklerimiz üzerinden basın açıklamaları, basın toplantıları 
yapılmıştır. Merkez Yönetim Kurulumuz Ankara şube ve Ankara İHD ile 
birlikte Yüksel caddesinde açıklama ve oturma eylemi yapmıştır.

20 Mart 2009: Yemeklerin ücretsiz hale getirilmesi için faks eylemi. 
Yataklı tedavi kurumlarındaki yemeklerin ücretlendirilmesine ilişkin yaptığımız 
eylemlere Maliye Bakanlığının devlet personel başkanlığına yazdığı yazı 
üzerine ara vermiştik. 1 ay geçmiş olmasına rağmen herhangi bir düzenlemenin 
yapılmaması üzerine merkezi anlamda sürecin hızlandırılmasını talep eden 
Başbakanlığa faks eylemi gerçekleştirilme kararımız şube/temsilciliklerimiz 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

DÜNYA SU FORUMU: Suyun ticarileştirilmek istendiği dünya su formuna 
alternatif forum ve eylemlerin organize edilmesi doğrultusunda yapılan 
çalışmalara sendikamız adına MYK üyemiz Ümit DOĞAN katılım sağlamış 
ve adımıza gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda; 15 Mart 2009 
Pazar günü İstanbul’da yapılan su mitingine Ankara’dan İstanbul’a bir otobüs 
gitmiştir.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE İLİŞKİN
•	 Üniversite hastanelerinde yaşanan döner sermaye adaletsizliklerinin 

giderilmesi talebiyle hazırlanan faks metinleri 02.04.2009 Perşembe 
günü Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve YÖK Başkanlığına şube 
temsilciliklerimizin imzasıyla gönderilmiştir.

•	 02–15 Nisan 2009 tarihleri arasında ise yapılan etkinliğin tüm 
emekçilere sahiplendirilmesi ve yapılacak eylemlerin alt yapısını 
oluşturma amaçlı aynı faks metinleri tüm sağlık emekçileri tarafından 
Maliye Bakanlığı ve YÖK Başkanlığına mail olarak gönderilmesi için 
çalışma yürütülmüştür.

•	 15 Nisan 2009 Çarşamba günü taleplere ilişkin tüm Üniversite 
Hastanelerinde rektörlükler önüne yürüyüşler yapılıp basın 
açıklamaları gerçekleştirilmiştir. Genel merkez olarak da aynı gün 
YÖK önünde basın açıklaması yapılmıştır. 

1 MAYIS: KESK’in diğer örgütlerle birlikte almış olduğu karar gereği 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli çaba gösterilmiştir. Ayrıca sağlık 
örgütleri (SES, TTB, Dev-Sağlık-İş) olarak 1 Mayıs’ın güçlü geçmesi için ve 
geçen sene Şişli Etfal Hastanesine atılan gaz bombasına dikkat çekilerek 
benzeri olayların bu 1 Mayıs’ta da yaşanmaması için 29.04.2009 günü MYK 
katılımıyla İstanbul’da, basın açıklaması yapılmıştır.
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KESK’in aldığı karar doğrultusunda İstanbul Taksim’e gidecek olan, Kırklareli, 
Yalova, Kocaeli, Sakarya illerine ve Urfa Mitingine katılan Antep, Diyarbakır, 
Mardin, Adıyaman, Batman, Siirt illerine maddi katkı yapılmıştır.

ALANIMIZDAKİ GELİŞMELER (TAM GÜN YASASI): Bu dönemde tam 
gün yasası taslağında yeniden değişikler yapılmış ve TBMM plan ve bütçe 
komisyonuna gönderilmiştir. Buna ilişkin işyerlerine yönelik 1 broşür ve bir 
bildiri çıkarılmış, meclis nezdinde diplomasi faaliyetleri yürütülmüş, basına 
görüşlerimiz ifade edilmiştir. Ayrıca merkezi olarak tüm örgütlülüğümüz 
üzerinden 5–11 Haziran arası etkinlikler planlanarak örgüte gönderilmiştir.

ÖZÜRLÜLER İDARESİ: Özürlüler İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı olmayan 
toplam 105 çalışanı bulunan ve yıllardır yetkili olduğumuz bir iş yeridir. Bu 
işyerinin sorunlarına ilişkin 1 yıldır zaman zaman çalışmalar yapmaktayız. 
Son olarak ta 105 personelden yarısının ekonomik özlük durumunu 
düzeltecek bir yasa teklifinin torba yasa içerisinde Başkanlıkça geçirilmek 
istenmesi karşısında; tüm personeli kapsayacak bir yasa teklifini Bakan 
başta olmak üzere tüm partilerin komisyon üyelerine gönderildi ve çalışmalar 
devam etmektedir.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ (Baskılar, Tutuklamalar vb.): Emek ve 
demokrasi mücadelesini ayrılmaz bir bütün olarak gören sendikamız ülkede 
yaşanan hak ihlallerine karşı eskiden olduğu gibi bu dönemde de mütevazi 
de olsa mücadele yürütmüştür. Günlük gelişen olaylara basın açıklamaları 
ile karşı tepkisini göstermenin yanında özellikle sendikal ve demokrasi 
mücadelesinde yitirdiklerimizin faillerinin bulunması için;

14 Mart tıp haftasında ve Necati Aydın’ın ölüm yıldönümü olan 10 Nisan ve 
ardından da 11 Nisan’da tüm illerde İHD ile birlikte oturma eylemleri basın 
açıklamaları gerçekleştirmiştir.

Bu dönemde sendikamıza ve konfederasyonumuza yönelik baskı tutuklama 
ve gözaltılar yoğunlaşmıştır. Eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş ve Ankara 
şube yöneticimiz Seher Tümer keyfi bir biçimde tutuklanmış, yakın geçmişte 
KESK’e ve bağlı sendikaların şubelerine yönelik baskınlar ve tutuklamalar 
sistemin bize bakışını daha da net ortaya çıkarmıştır. Tüm bunlara yönelik 
uluslararası ve ulusal düzeyde çalışmalar yapılmış eylem etkinlikler organize 
edilmiş, mücadele halen devam etmektedir.
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ÜYE DURUMUMUZ:
3. MTK yetki dönemi öncesine gelmesinden kaynaklı MYK il gezileri 
örgütlenme programı dahilinde yürütülmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan 
yerlere de gidilmeye çalışılmıştır. Özellikle 2008 Mayıs–2009 Mayıs arası 
geçen bir yıllık sürede devlet ve iktidar sendikaları ciddi bir yetki kavgasına 
girmiş ve çoğunlukla da bizim üyelerimizin istifa ettirilmesi üzerinden politika 
geliştirmişlerdir. Bir yıllık süreçte örgütümüz 10.247 üyelik kaydetmiş olmasına 
rağmen 2009 yetki sürecinde net üye artışımız 1.735 olmuştur. 38.500 civarı 
olan 2008 yetki üye sayımız 40.248 yükselmiştir. 1 MTK da hedef olarak 
belirlediğimiz 45.000 üye sayısının çok üzerinde üyelik yapılmış olmasına 
rağmen; emekliler, yoğun istifalar ve nakillerin yeterince takip edilememesi 
nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır.

2009 yetki süreci merkezi olarak illerden takip edilmiş, örgüte yeterli 
bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. İş yerlerinde mutabakat metinlerine 
konulan şerhler merkezi tutanaklara işletilmiş, çalışma Bakanlığına da 
ayrıca bilgi verilmiştir. Bu süreçte yaşanan olumsuzluklara ilişkin KESK’e 
bilgi verilmiş ve Çalışma Bakanlığı nezdinde girişim başlatılması istenmiştir. 
İllerden doğru neler yapılması gerektiğine dair de ayrıca çalışma devam 
etmektedir.

5. MTK ÖNCESİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI  
(05 Haziran–06 Ekim 2009) 

05 Haziran 2009 ve 6. dönem 4. MTK sonrası örgütlenme programı gönderen 
Manisa, Samsun, Diyarbakır, Kars İllerine maddi kaynak aktarılmıştır.

ALANIMIZDAKİ GELİŞMELER

Tam Gün ve Kamu Hastane Birlikleri 5-12 Haziran 2009 Tam Gün Yasasının 
ve Kamu Hastane Birliklerine dair tüm örgütlülüğümüzün katılımı üzerinden 
bir dizi eylem kararı alınmıştır. 
Bunlar;

	5 Haziran 2009 da Genel Merkez’de basın toplantısı
	5-9 Haziran 2009 arası örgüte gönderilen bildirinin işyerlerinde 

dağıtılması toplantılar ve eğitim çalışmaları yapılması, web sitesine 
konulan sunumdan yararlanılması

	8-9 Haziran 2009 olan plan ve bütçe komisyon üyelerine bilgilendirme 
ve protesto amaçlı faks çekme eylemi gerçekleştirildi. 

	10-11 Haziran 2009 arası iş yerleri önünde yaygın basın açıklamaları 
yapıldı. Aynı günlerde Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde merkez 
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olarak açıklama yapıldı. Bu tarihler arsında CHP ve DTP’nin Plan ve 
Bütçe ve Sağlık komisyonu üyelerine brifing verildi. Yasaya bakışımız 
aktarıldı.

	14 Haziran 2009 günü de TBMM Aile ve Sağlık Komisyonunun tüm 
üyelerinin katıldığı toplantıya 3 MYK üyemiz katılmış ve görüşlerimizi 
aktarmıştır.

 
İş Güvencesi (Güvencesizler Komisyonu) Çalışmaları: Alanımızda 
sözleşmeli, taşeron vb çalışanların sayısı gün gittikçe artmaktadır. Bu alana 
ilişkin öznel çalışma genel mücadelemizle birleştirme amaçlı MTK larımızda 
alınan karar gereği illerde güvencesizlere ilişkin komisyonların kurulması ve 
sonrasında da merkezi bir komisyon kararı doğrultunda çalışmalar yapıldı. 
Komisyonunu kuran iller içinde merkeze bildirilenler arasında yapılan seçimle 
oluşturulan komisyon 22 Ağustos 2009 da ilk toplantısı gerçekleştirmiş olup, 
mail grubunu kurmuş ve çalışmalarına devam etmektedir.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu: İşkolumuzda çalışan 
arkadaşlarımız KKKA, hepatit vb hastalıklara sık sık maruz kalmaktadır. 
Meslek hastalıkları riski yüksek olmasına rağmen alanımız açısından tanımı 
bile bu güne kadar yapılmamıştır. Bu konuda çalışma yapmak üzere genel 
eğitim sekreteri ve sendika uzmanız sorumluluğunda içinde akademisyen ve 
uzmanların olduğu bir komisyon kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Önlisans - Lisans Hakkı: Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK le yapılan 
anlaşma gereği bazı meslek grubuna ilişkin açılan lisans bölümlerinin 
herkesi kapsaması için YÖK ve Sağlık Bakanlığına yazılar yazılmış ayrıca 
imza kampanyası da merkezi olarak başlatılmıştır.

1 Ekim SSGSS Yıldönümü 4.MTK sonuçları ve mücadele programımız 
kapsamında yaz aylarında diğer sağlık emek ve meslek örgütleri ile 
çalışmaların ortaklaştırılması, halkın sağlık hakkı ve sağlık emekçilerinin 
haklarının korunmasına yönelik ortaklaşma çabaları sürdürülmüştür. 
Aynı doğrultuda MTK kararları gereği KESK ile de danışma meclislerinde 
ortaklaştırılmış ve KESK üzerinden sendika ve kitle örgütlerinin sürece 
müdahale edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda yapılan 08–09 Ağustos 
2009 tarihinde SES, TTB ve Dev. Sağlık-İş MYK ve uzmanları ile 2 günlük 
çalıştay tarzı bir toplantı yapılmıştır. Bu dönemde rutin olarak 3 örgütle birlikte 
TEB, THD, Diş Hekimleri derneği ile toplantılar yapılmıştır. Alınan kararlarla 1 
Ekim’e yönelik çalışmalar ortaklaştırılmış öncesinde bir yılın değerlendirildiği 
raporlar basın önünde birlikte açıklanmıştır.  1 Ekim de yaygın bir şekilde tüm 
örgütlü olduğumuz yerlerde iş yeri ve alan eylemleri gerçekleştirilmiş, halka 



203

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

ve çalışanlara bildiriler dağıtılmıştır. Bu kapsamda MYK üyelerimizde İzmir, 
Eskişehir, Diyarbakır, Ankara ve Adana illerine giderek eylemlere katılım 
göstermişlerdir.

TİS Mücadelesi 
19 Haziran 2009 Sağlık Bakanlığı TİS Eylemi: MTK ya katılmak üzere 
illerden önceden gelen yöneticilerimiz ve Ankara kitlemiz ile birlikte 2010 
yılı TİS taleplerimizi açıklayan ve Bakanlığı TİS imzalamaya çağıran eylem 
gerçekleştirdik. 1 hafta öncesinde de TİS taleplerimize ilişkin basılan bildiri 
örgüte gönderildi.
20 Haziran 2009 KESK Başbakanlığa Yürüyüş Eylemi: 20 Haziran 
eylemi KESK, TİS programı kapsamında alınan bir karar olmasına rağmen 
Konfederasyonumuza yönelik artan baskılar üzerine daha kitlesel geçme 
kararı alınmış ve Ankara dışından 100 araçlık kitle gelmesi için gerekli 
çalışmalar yapılmıştır. KESK’in tüm illerden kitle gelme talebi olmasına 
rağmen birçok şube/temsilciliğimizden katılım olmamıştır.

Ankara eylemine katılan ve talepte bulunan Adana, Adıyaman, Ağrı, Aydın, 
Batman, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul 4 
şubesi Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, 
Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tunceli, Tokat, Van, İzmir, Zonguldak, Samsun illerine 
maddi kaynak aktarılmıştır.
13–15 Ağustos TİS için Yürüyüş Kolları: KESK almış olduğu karar 
doğrultusunda İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 koldan Ankara’ya “Tis 
Yoksa Grev var” şiarı ile yapılan yürüyüş Başbakanlığa taleplerin iletilmesi 
ve toplu görüşme masasına KESK heyetinin gidip TİS imzalanması ile ilgili 
talebimizin iletilmesi ile sonlandı.
Kol yürüyüşlerine tüm şubelerden birer yöneticinin katılması kararı olmakla 
birlikte;
İstanbul Koluna Katılan İller: İst/Şisli, İst/Anadolu, İst/Aksaray, Bolu, Manisa, 
Denizli, Muğla, İzmit, Malatya, Eskişehir’den yöneticilerimiz katılmıştır.
Diyarbakır Koluna Katılan İller: Hatay, Gaziantep, Batman, Bitlis, Hakkari, 
Siirt, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Ağrı, Kayseri, Şanlıurfa, Tunceli, Adana 
şubelerinden yöneticilerimiz katılmıştır.
15-30 Ağustos Eylemleri: Bunların dışında KESK’in aldığı TG dönemindeki 
15 günlük eylem kararlarının tüm örgütümüze zamanında duyurusu 
yapılmış, basın açıklaması için metinler zamanında gönderilmeye çalışılmış, 
MYK olarak Ankara ve bulunduğumuz yerlerde yapılan eylemlere katılım 
sağlanmıştır.
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DEMOKRASİ MÜCADELESİ VE SENDİKAMIZA YÖNELİK BASKILAR
 
KESK ve Sendikamıza Yönelik Baskılar: Krizin gittikçe derinleştiği, ülkede 
emek ve demokrasi taleplerinin yükseldiği bir dönemde toplumsal muhalefete 
yönelik baskılardan Konfederasyonumuz ve sendikamızda payına düşeni 
almış baskılar gittikçe yoğunluk kazanmıştır. 

Haziran 2009 son haftasında İst/Şişli şube başkanı ve şube sekreterinin 
sürgününe ilişkin KESK bütünlüğü üzerinden ilgili yerlere protesto faksları 
göndertilmiş, PSI’a çağrıda bulunulmuş ve ILO’ya gerekli şikayetler 
yapılmıştır. Ayrıca İstanbul’da 23 Haziran’da arkadaşlarımızın işyeri önünde 
yapılan basın açıklamasına 4 MYK üyemiz katılmıştır. MYK üyemizin katılımı 
ile valilik le görüşme yapılmıştır. Yine yapılan protesto yürüyüşlerine katılım 
sağlanmıştır. KESK üzerinden Çalışma Bakanlığına dosya verilmiştir. 
Diyarbakır şube başkanımıza yönelik son zamanlarda artan keyfi idari 
soruşturmalara ilişkin 29 eylül de KESK genel sekreterinin de içinde yer 
aldığı heyetle ziyaret gerçekleştirildi.
28 Temmuz 2009 Ankara Şube Yöneticimiz Seher TÜMER’ in 
mahkemesine İstanbul KESK Şubeler Platformu, Bolu ve Diyarbakır 
şubemizden katılımlarla birlikte 100’den fazla kişi ile mahkeme izlenmiştir. 
Ayrıca mahkemede 30’a yakın avukat müdafi olmuştur. Mahkeme günü 
adliye önünde kitlesel açıklama yapılmıştır. Mahkeme sürecinden öncede 
çeşitli kez Ankara şube, Ankara kadın platformu ve dayanışma içinde olan 
kurum temsilcilerinin açıklamaları gerçekleşmiş olup katılım sağlanmıştır.
27 Ağustos 2009 Seher TÜMER’in 2. duruşması: 2. duruşma öncesindeki 
gün tüm şube/temsilciliklerimiz tarafından illerde basın açıklamaları yapılması 
kararı alınmış. Basın açıklaması metni merkezden hazırlanmıştır.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ
 
Kürt Sorunu: Emek ve demokrasi mücadelesini birlikte yürüten örgütümüz 
bu dönemde daha çok KESK bütünselliği içinde yürütülen faaliyetlere 
katılmakla birlikte alanımızdaki diğer örgütler, kadın örgütleri ve insan hakları 
konusunda duyarlı örgütlerle ortaklaşa çalışmalar yürütmüştür. Bu dönem 
içinde;

Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin KESK olarak sendika genel 
başkanlarının katılımı ile yapılan basın toplantısı, kadın örgütlerinin 
Hakkari’nin Berçelan yaylasında gerçekleştirdiği kadın buluşmasına katılım 
sağlandı.
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Hasta Tutuklular: Güler zere başta olmak üzere hasta tutuklulara ilişkin yapılan 
tüm eylem etkinliklere katılımın dışında sağlık örgütleri ile birlikte güler zere 
için İstanbul’da basın toplantısı, Adalet Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına 
mektup gönderme eylemleri yapıldı. Yine KESK’li ve hasta tutuklulara mektup 
gönderme eylemlerine katılım sağlandı. Genel Başkanlık düzeyinde koşullar 
olgunlaştıkça cezaevlerinde ziyaretler gerçekleştirildi.

1 Eylül 2009 Dünya Barış Günü: Örgütümüzün bu günde barış taleplerinin 
en üst seviyede dile getirilmesi için KESK bütünlüğü içinde çalışma 
yapması konusunda alınan kararlara ilişkin bilgilendirmeleri yapılmış, 
Diyarbakır, İstanbul ve Ankara illerinde yapılan mitinglere MYK üyeleri 
katılım göstermiştir. Ayrıca KESK’in kararı doğrultusunda Diyarbakır ve 
İstanbul illerinde yapılan mitinglere yakın illerin katılım sağlaması için gerekli 
çalışmalar yürütülmüştür. Bu yılın en önemli özelliği diğer yıllara göre daha 
yaygın ve kitlesel etkinliklerle kutlamaların yapılmasıydı. Bu kapsamda bölge 
mitinglerine katılan Siirt, Batman, Şanlıurfa, Tunceli, Bitlis ve Kocaeli illerine 
maddi katkı sağlanmış diğer yakın illerde olanakları ile katılmışlardır.

12 Eylül 2009 Darbeye Karşı Eylemler: 12 Eylül 1980 darbesinin 
yıldönümünde darbecilerin yargılanması ve demokratik bir anayasa talepli 
yapılan eylem etkinliklere KESK bütünselliği içinde örgütümüzün aktif 
katılımcısı ve düzenleyicisi olması için örgütümüz bilgilendirilmiş ve etkinlik 
yapılan tüm illerde örgütümüz aktif katılımcı olmuştur. MYK üyelerimizde 
çeşitli illerde yapılan etkinliklere katılmıştır.

ÜYE DURUMU
15 Mayıs 2009 yetki tutanakları üzerinden üye sayımız 40.350 olarak 
yansımıştır. Ancak 14 Mayıs 2009 tarihi ile elimize ulaşan ayrılmalar 
çıkarıldıktan sonra 45.000 üzerinde üye sayısı görünmekteydi. Bunun 
üzerine örgüte yapılacak çalışmalarla ilgili gerekli yazışmalar yapılmış, 
mali ve örgütlenmeye ilişkin illerden 1-2 kişinin katılımı ile Ankara’da eğitim 
yapılmıştır. 

15 Mayıs 2009 tarihinden bu yana Genel Merkeze ulaşan yeni üye 1.759 
olup, ayrılmalarda 1.166 dır. 15 Mayıs 2009 yetki sürecinden bu yana 593 
üye artışı görünmektedir.

SES ve KESK Bölge Toplantıları: 4.MTK’da alınan kararlar, Sağlık 
alanındaki emek ve meslek örgütleri ile yapılan çalışmalar ve KESK in de 
mücadele takvimi çerçevesinde mücadele yönelimlerimizi örgütümüzle 
paylaşmak için bölge toplantıları yapıldı. Ayrıca KESK, Kasım ayı grevini ve 
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mücadele yönelimlerini aktarmak amaçlı yapılan KESK bölge toplantılarına 
MYK üyelerimiz katılım sağlamışlardır. SES ve KESK bölge toplantılarına bazı 
şube/temsilciliklerimizin katılmamış olması eksiklik olarak değerlendirilmelidir.

SES BÖLGE TOPLANTILARI

TARİH TOPLANTI 
İLİ

KATILAN İLLER KATILAN MYK

30.08. 2009 Van Hakkari, Ağrı, Kars, 
Muş, Bitlis

M.Sıddık Akın 

12.09.2009 Antalya Burdur, Afyon Meryem Özsöğüt, 
Köksal Aydın

13.09.2009 İzmir Aydın, Manisa, 
Muğla, Denizli, Uşak

Meryem- Bedriye 
Yorgun

13.09.2009 İstanbul Edirne, Kocaeli, 
İstanbul 4 şube

Ümit Doğan- 
Köksal Aydın

26.09.2009 Diyarbakır Siirt, Mardin, Şırnak, 
Şanlıurfa, Adıyaman, 
Elazığ, Tunceli, 
Bingöl 

M. Sıddık Akın 

26.09.2009 Samsun Sinop Köksal Aydın
27.09.2009 Adana Mersin, Hatay, 

Maraş, Antep, Kilis
Şükran Doğan

27.09.2009 Trabzon Rize Köksal Aydın
03.10.2009 Zonguldak Karabük, Bolu, 

Düzce, Kastamonu, 
Sakarya

Meryem Özsöğüt

03.10.2009 Kayseri Sivas, Malatya, 
Nevşehir

Şükran Doğan

04.10.2009 Ankara Konya Kemal Yılmaz



207

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

KESK BÖLGE TOPLANTILARI

TARİH TOPLANTI 
İLİ KATILAN İLLER KATILAN MYK

26.09.2009 Diyarbakır
Siirt, Mardin, Şırnak, 
Şanlıurfa, Adıyaman, 
Elazığ, Tunceli, Bingöl 

M. Sıddık Akın 

26.09.2009 İzmir
Manisa, Balıkesir, 
Aydın, Denizli

Şükran Doğan

26.09.2009 Van Hakkari, Bitlis Bedriye Yorgun
26.09.2009 Antalya Afyon Ümit Doğan
26.09.2009 Samsun Sinop Köksal Aydın
27.09.2009 Trabzon Rize Köksal Aydın
27.09.2009 İstanbul İst 4 şube, Kocaeli Ümit Doğan

27.09.2009 Adana
Mersin, Hatay, Maraş, 
Antep, Kilis

Şükran Doğan

27.09.2009 Ağrı Erzurum, Kars Bedriye Yorgun

03.10.2009 Zonguldak
Karabük, Bolu, Düzce, 
Kastamonu, Sakarya

Meryem Özsöğüt

03.10.2009 Kayseri
Sivas, Malatya, 
Nevşehir

Şükran Doğan

04.10.2009 Ankara
Çankırı, Konya, Yozgat, 
Çorum, Aksaray, 
Eskişehir

Kemal Yılmaz

6. MTK ÖNCESİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI  
(08 Ekim 2009–15 Ocak 2010) 

08 Ekim 2009 ve 6. dönem 5. MTK sonrası örgütlenme programı gönderen 
Kayseri, Bitlis, Tunceli, Konya, Şırnak, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Bingöl, 
Kocaeli İllerine parasal katkı yapılmıştır.
 
ALANIMIZA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

İş Kolumuzdaki Örgütlerle İlişkiler: İş kolumuzda örgütlü olan 
kurumlarla  (dernekler, emek ve meslek örgütleri) birleşik bir mücadelenin 
örgütlenebilmesi için yoğun bir çaba içine giren örgütümüz 17 örgütü bir 
araya getirmeyi başarmış ve rutin olarak toplantılarına devam etmektedir. 17 
örgüt ilk olarak 27 Ekim 2009 tarihinde taleplerimize ilişkin birlikte mücadele 
edileceğine dair deklarasyon yayınlandı. Yine 20 Kasım 2009 tarihinde aynı 
örgütler; 25 Kasım grevine birlikte katılma iradesini ortaya koyan açıklama 
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yapmıştır. Bu örgütlerle sağlık alanında yaşanan gelişmelere ilişkin zaman 
zaman bir araya gelinmekte ve ortak görüşler kamuoyuna aktarılmaktadır. 
Bu örgütlerin tek başına yaptığı eylemlere, etkinliklere sendikamız ilkelerine 
ve genel politikalarımıza aykırı olmamak kaydı ile her türlü destek verilmeye 
çalışılmaktadır. Bu dönemde en çok Dev-Sağlık İş’in güvence talepli 
eylemlerine, Türk Eczacılar Birliğinin yaptığı eylemler ile TTB’nin etkinliklerine 
destek verilmiştir.

Tam Gün Ve Kamu Hastane Birlikleri: 2009 yılı içerisinde başta 
sendikamız olmak üzere sağlık örgütlerinin yürüttüğü mücadelenin etkisi 
ile bu yasalar meclis gündeminden düşürülmüştü. 2009 yılı sağlık raporunu 
açıklayan Sağlık Bakanlığı tam gün yasasının hemen meclise (Ocak 2010) 
getirileceğinin bilgisini vermişti. Bunun üzerine 7 Ocak 2010 günü toplanan 
örgütler 13 Ocak 2010’ da bu yasaların geri çekilmesi başta olmak üzere 
iş güvencesi, temel ücret ve sağlık hakkı talebi ile Ankara kitlelerimiz ile 
Hacettepe Tıp Fakültesinden yürüyüşle Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel 
basın açıklaması kararı aldı. 15 Ocak 2010 Cuma günü de direnişteki TEKEL 
işçileri ile ücret ve iş güvencesi üzerinden taleplerimizi birleştiren tüm illerde 
eylemler yapılması kararı alındı. 13 Ocak 2010 da Sağlık Bakanlığı önünde 
yaptığımız eylem günü Tam Gün Yasası mecliste görüşülmeye başlandı.

İş Güvencesi (Güvencesizler Komisyonu) Çalışmaları: 22 Ağustos 2009 
yılında ilk toplantısını gerçekleştiren komisyon; şube/temsilciliklere bağlı 
tüm illerde en geniş kesimleri kapsayacak tarzda komisyonlar kurulması, 
çalışan sayısının fazla olduğu iş yerleri başta olmak üzere tüm iş yerlerine 
komisyonlaşmanın yaygınlaştırılmasının Genel Merkez üzerinden tüm örgüte 
aktarılması kararını yaşamıştı. Aynı toplantıda 2009 yılı sonbaharına(25 kasım 
grevi sonrası) kadar şubelerinde komisyon kurulan ve buralardan seçilerek 
merkezi komisyona dahil olan temsilcilerin illerinde iş yerlerine komisyonları 
yaygınlaştırmaları, iş yerlerinde toplantılar alması ve toplantı sonuçlarının 
şubelerde ortaklaştırılarak genel merkeze gönderilmesi ile kurulan mail 
grubu üzerinden de düzenli bilgi paylaşımı kararı alınmıştı. Alınan kararın 
gereğini yapan çok az sayıda şubemiz bulunmaktadır. Ayrıca mail ortamında 
veri akışı ya da bilgilendirmeler yeterli düzeyde yapılmamaktadır. 

Komisyon üyelerinden ve şube/temsilciliklerimizden gelen öneriler ile 
MYK üyelerinin yaptığı il gezileri ve MTK’larda dile getirilenler üzerinden 
mücadelemizin her aşamasında iş güvencesi talebi öncelik haline gelmiştir. 
Yine güvencesiz çalışanların her türlü hak gasplarına karşı hukuksal 
mücadele yürütülmektedir. Önümüzdeki dönem demokratik mücadele ve 
hukuksal kazanımlarımızı da değerlendirerek vekiller, 4-C ve sözleşmeli 
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statüde çalışanları sendikamızda örgütleme faaliyetlerini hızlandırmamız 
gerekmektedir. Taşeronların örgütlenmesine ilişkin olarak ta 6. MTK’da ortak 
tutum alınabilmesi için tartışma yürütülmesi gerekmektedir.

Ön lisans, Lisans Hakkı, Laboratuar, Veterinerlik Bölümü: Lisans 
tamamlama ile ilgili yüksek oranda istenen harç paralarına karşı, ayrıca 
tüm sağlık emekçilerinin yararlandırılması için 09.10.2009 tarihinde genel 
merkezce basın açıklaması yapılmıştır. Yine merkezi bir programla faks, mail 
gönderme ve işyerlerinde protesto amaçlı etkinlikler yapılması için alınan 
karar örgüt tarafından hayata geçirildi. Bu dönemde 14.10.2009 tarihinde 
Ankara şube ile birlikte Numune Hastanesinden Sağlık Bakanlığına kadar 
yürüyüş yapılarak kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Yapılan eylem etkinliklerden sonra harç paraları için YÖK, Sağlık Bakanlığı 
ve Üniversiteler bir araya gelerek kararlarını gözden geçirmişlerdi. Yeni 
aldıkları kararla harç parasında çok cüzi bir indirim gerçekleştirildi. Bunun 
üzerinde 6. dönem 5. MTK’ mızda alınan karar üzerine 28.10.2009 tarihinde 
Genel Merkezimiz tekrar bir basın açıklaması yapmış, harç paralarına ilişkin 
Danıştay’a dava açmış ve yeniden illerde eylem(faks, basın açıklamaları, 
basın toplantıları vb.) yapılması kararlaştırılmıştır.

AÖF, Laboratuar ve Veterinerlik Sağlık Önlisans programının bir üst örgenim 
sayılmaması ile ilgili 04.11.2009 tarihli YÖK kararını protesto amaçlı merkezi 
imza kampanyası, basın açıklamaları yapıldı. YÖK’e talebimizi içeren yazılar 
yazıldı. Görüşmeler yapıldı. Danıştay’a dava açıldı. Maaşlarda kesinti 
yapılması halinde çalışanların verecekleri itiraz dilekçeleri illere gönderildi. 
Olumsuz yanıt verilmesi halinde de dava açılmasına karar verildi. Dava 
dilekçe örnekleri illere gönderildi. Konuya ilişkin talep yazımız YÖK tarafından 
üniversiteler arası kurula gönderilmiş durumda olup cevabını beklemekteyiz.

SSGSS Katkı Katılım Payı Eylemleri: Sağlıkta yıkım politikalarının halk 
üzerindeki olumsuz yansımaları katkı ve katılım payları üzerinden daha 
fazla hissedilen bir dönemi yaşadık. Bu dönem yaptığımız bütün eylem ve 
etkinliklerin temel taleplerinden biri katkı, katılım paylarının geri alınması 
olmuştur. Domuz gribi açıklamalarımızdan, 25 Kasım grevinin örgütlenmesine 
kadar sağlık hakkı mücadelesinin toplumsallaştırılmasının temel argümanı 
olarak kullanılmıştır. Genel taleplerimiz içinde bu talebin yer almasının yanı 
sıra tek başına bu talebe özgün aşağıda yazılı etkinlikte yapılmıştır.

18 Kasım İstanbul Bölge Mitingi: 18 Kasım 2009 da İstanbul’da; katkı 
katılım paylarına karşı alanımızdaki örgütlü emek ve sağlık örgütleri ile 
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birlikte “vatandaşın cebinden, sağlıkçının emeğinden tasarruf olmaz” isimli 
merkezi bölge mitinginin hazırlıkları ve çağrı amaçlı İstanbul’da 13.10.2009 
tarihinde genel başkanların katılımıyla basın toplantısı yapıldı.

Bölge mitingine Tekirdağ Edirne, Kırklareli, Bursa, İzmit, Yalova, Sakarya, 
Düzce, Bolu ve Çanakkale illerinden kitlesel katılım için genel merkez maddi 
olarak destekleme ve örgütleme kararı aldı. On bin’in üzerinde katılımla 
gerçekleşen mitinge bazı illerden katılım olmaması eksiklikti.

Domuz Gribi: Ülkemizde ve dünyada yaşanan domuz gribine karşı 
hükümetin yapması gereken çalışmalara ilişkin 26.10.2009 tarihinde basın 
toplantısı yapılmıştır. Ayrıca alınması gereken önlemlere ilişkin SES bilim 
Komisyonu üyemiz Doç. Dr. Önder ERGÖNÜL’ün hazırladığı rapor siteye 
konulmuş ve örgütle paylaşılmıştır. Konun ülke gündeminde olmasından 
kaynaklı, katkı, katılım paylarının geri alınması, yoksulluğun giderilmesi için 
istihdam yaratılması ve hijyen maddelerinin ücretsiz dağıtılması, ülkemizde 
aşı üretilmesi gibi talepler noktasında açıklamalar yapılmış ve basına 
demeçler verilmiştir.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ VE SENDİKAMIZA YÖNELİK BASKILAR

KESK ve Sendikamıza Yönelik Baskılar: İzmir’de tutuklu bulunan KESK üye 
ve yöneticileri ile MYK’mız adına Örgütlenme ve Hukuk Sekreterlerimiz açık 
görüş gerçekleşmiştir. 19-20 Kasım 2009 tarihinde yapılan duruşmaya KESK; 
tüm şube başkanlarının (danışma kurulu üyeleri) 2 gün, yakın şubelerden de 
ilk gün için kitlesel olarak duruşmalara katılım kararı almıştı. Alınan kararın 
iş kolumuzdan doğru hayata geçmesi için Genel Merkezimiz kararı biraz 
daha esnekleştirerek 2 gün sürecek duruşmalara şube başkanlarının uygun 
olmaması halinde bir yöneticinin mutlaka katılması hususunda yazı yazmıştı. 
Bu karara rağmen bazı şubelerimizden hiçbir yöneticinin katılmaması 
ve yakın illerden de kitlesel katılımların yeterli olmaması eksiklik olarak 
değerlendirilebilir.

23.10.2009 Seher Tümer’in 3. Duruşması: Duruşma öncesi adliye önünde 
MTK’ya erken gelen üyelerimiz ve Ankara demokrasi güçleri ile birlikte kitlesel 
basın açıklaması yapıldı. Ardından duruşma izlendi. PSI’dan gönderilen 
dayanışma mesajı da basın açıklamasında okundu.

18.12.2009 Seher Tümer’in 4. Duruşması: Duruşma öncesi kitlesel basın 
açıklaması yapıldı ve duruşmaya katılım sağlandı. Mahkeme tutukluluk halinin 
devam kararı ile birlikte Mart ayına duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası 
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MYK’mızda yapılan değerlendirmede 5. duruşmanın karar duruşması olacağı 
ve yaklaşık 1 yıllık hukuksuz bir tutuklama süresinin dolacağı üzerinden 
hareketle yöneticimizin serbest bırakılması talebiyle bir dizi etkinlik yapma 
kararı alınıp örgüte gönderildi. Bunlar;

Şube/temsilciliklerimiz 3’e ayrılarak ve 20’şer günlük süreler içinde Seher 
Tümer ve aylardır tutuklu olmasına rağmen iddianamesi bile hazırlanmayan 
eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş’la dayanışma amaçlı postaneler 
önünden kitlesel basın açıklamaları yaparak kart gönderme etkinliklerinin 
düzenlenmesi kararı yanında ulusal ve uluslar arası imza kampanyaları 
ve uluslar arası örgütlerden mahkemelere katılım çağrısı kararı alınmıştır. 
Yine tutuklu üyelerimizin durumu ve duruşmaları öncesinde yapılması 
gerekenlere ilişkin 6. MTK’mızın tartışma yürütmesi gerektiği hususunda 
MYK’mız ortaklaşmıştır. 

Kürt Sorunu: Bu dönem bir yandan açılım adı altında toplumun beklentiye 
sokulmaya çalışıldığı diğer yandan da antidemokratik uygulamaların 
gittikçe yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde halklar arası çatışma 
zeminlerinin yaratılması için linç isterisi yükseltilmeye çalışılmıştır. Yine 
DTP’nin seçilmişlerine yönelik operasyonlar ve ardından partinin katılması 
gündeme gelmiştir. 

Bu dönemde KESK, DİSK, TMMOB ve TTB ülkede gelişen linç isterisine 
karşı demokrasi ve kardeşlik talepli tüm illerde 19 Aralık 2009 tarihinde 
oturma eylemi kararının örgütümüz tarafından hayata geçirilmesi için 
gerekli bilgilendirilmeler yapılmıştır. Alınan eylem kararının yaygın olarak 
hayata geçip geçirilmediğine dair Genel Merkezimize birkaç il dışında bilgi 
gönderilmemiştir. Yine yaşanan toplumsal gerilime ilişkin olarak ta Genel 
merkezimiz adına 26 Aralık 2009’da basına bir açıklama faks edilmiştir.

KESK İL GEZİLERİ:
25 Kasım uyarı grevinin hazırlıkları kapsamında KESK bütünlüğünde Ekim-
Kasım 2009 tarihleri arasında yapılan il gezilerine MYK üyelerimiz katılım 
noktasında azami gayret göstermişlerdir. MYK’mızın katıldığı gezi takvimi 
aşağıdaki gibidir.
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TARİH KATILIMCI İLLER
13-16 Ekim 2009 Meryem 

ÖZSÖĞÜT
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

13-16 Ekim  2009 Şükran DOĞAN Bursa, Balıkesir
20-23 Ekim 2009 Ümit DOĞAN Trabzon, Rize
20-23 Ekim 2009 Köksal AYDIN Kocaeli, Zonguldak
27-28 Ekim 2009 Şükran DOĞAN Antalya
27-28 Ekim 2009 Meryem 

ÖZSÖĞÜT
Konya

27-28 Ekim 2009 Bedriye YORGUN Hatay
  3-6 Kasım 2009 Köksal AYDIN Adana, Mersin
  3-6 Kasım 2009 Şükran DOĞAN Kayseri, Sivas
  3-6 Kasım 2009 Meryem 

ÖZSÖĞÜT
Diyarbakır, Mardin, Batman

10-13 Kasım 2009 Bedriye YORGUN Van, Bitlis, Siirt, Şırnak
10-13 Kasım 2009 M. Sıddık AKIN Muğla
10-13 Kasım 2009 Ümit DOĞAN Aydın
17-18 Kasım 2009 Köksal AYDIN, 

Meryem 
ÖZSÖĞÜT

İzmir

17-18 Kasım 2009 Bedriye YORGUN Manisa
17-18 Kasım 2009 Şükran DOĞAN Denizli, Uşak

SES İL GEZİLERİ: 2010 yılı Ocak-Mayıs dönemi için merkezi örgütlenme 
programı çıkarılmıştır. Bu program; 2008 ve 2009 yıllarında gezi yapılmayan 
iller, şube ve temsilciliğinin korunması gereken iller, şube ve temsilciliğe üye 
sayısı yakın olan iller ile örgütlülüğümüzün olmadığı illeri kapsayacaktır. 
Oluşturulan takvim örgüte gönderilmiş ve çalışmalar başlamıştır. Programın 
ilk haftasındaki dört ilden birinin uygun olmaması, iki ile de MYK’nın yoğunluğu 
nedeniyle gidilememiştir. İlk hafta sadece bir ile gidilebilmiştir. Kırşehir: 14–
15 Ocak 2010 Meryem ÖZSÖĞÜT

25 KASIM UYARI GREVİ: 25 Kasım uyarı grevinin örgütlendirilmesi için 
MYK’mız KESK il gezileri programına katılım sağlamıştır. İşkolumuz talepleri 
üzerinden grevin örgütlendirilmesi için ayrı materyal bastırılmıştır. Ayrıca iş 
kolumuzda grevin güçlü geçmesi ve birleşik bir mücadelenin sağlanması için 
grev öncesi işkolumuzdaki örgütlerle ilişkiler geliştirilmiş ortak açıklamalar ve 
bildiriler çıkarılmıştır. 

25 Kasım uyarı grevinde iş kolumuzdaki katılım yurt genelinde yüksek 
oranda gerçekleşmiş ve alan eylemlerinde de en kitlesel katılım sağlayan 
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örgütlerden biri olmuştur. İş kolumuz açısından bu grevde toplu sözleşmeli 
sendika hakkı, iş güvencesi, temel ücret ve sağlık hakkı öne çıkarılan talepler 
olmuştur. Şube/temsilciliklerimizden aldığımız dönütler grevimize halkın 
desteğinin de yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

ÜYE DURUMU: 2009 Mayıs yetki tutanaklarına 40.248 üye ile imzaladık. 
Yetki süreci sonrası 15 Ocak 2010 kadar 2.890 yeni üyelik kaydı yapılmıştır. 
Bu dönemde genel merkeze ulaşan ayrılanların sayısı ise 2.088.  15 Ocak 
2010 tarihi itibari ile görünen üye sayımız 41.050 

7. MTK ÖNCESİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI  
(15 Ocak 2010- 31 Mayıs 2010) 

Bu dönem (Ocak-Mayıs 2010 arası) yeni bir örgütlenme programı çıkarılmıştır. 
Bu programın kapsamı şubeliğinin veya temsilciliğinin korunması gereken iller, 
şubeliğe veya temsilciliğe üye sayısı yakın olan yerler ile örgütlülüğümüzün 
olmadığı ya da zayıf olduğu illere MYK üyelerinin geziler yapmasını 
içermiş ve hayata geçirilmeye çalışılmıştır. TEKEL işçilerinin Ankara’daki, 
KESK’in 26 Mayıs grevi ve yetki süreci öncesi il gezileri programlarına 
katılım sağlamamızdan kaynaklı il gezi programlarımızda değişiklikler 
yapılmıştır. Örgütümüzün yürüttüğü mücadeleye denk düşen bir üyelik artışı 
sağlanamadığı için aynı program dahilinde 1 Mart–1 Mayıs arası ise ülke 
genelinde üyeleme seferberliği kararı alınmıştır. Bu kapsamda merkezden 
afiş, bildiri vb. materyaller hazırlanarak örgüte gönderilmiştir.

15 Ocak 2010 sonrası ve 6. dönem 6. MTK sonrası örgütlenme programı 
gönderen Hatay, Çanakkale, Kırşehir, Kırklareli, Malatya, Kütahya, Niğde, 
Afyon, Bitlis, Bolu, Dersim, Trabzon, Nevşehir, Konya, Kırıkkale, Bingöl, 
Elazığ, Ordu, Sivas, Afyon, Bartın, Şanlıurfa, Giresun, Mardin, Kayseri, 
Muğla, Manisa, Siirt, Ağrı, Iğdır, Trabzon, Ardahan, Konya, Rize, Muş, Dersim, 
Batman, Erzurum, Şırnak, Kocaeli İllerine maddi kaynak aktarılmıştır.

ALANIMIZA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

İŞ KOLUMUZDAKİ ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLER: İş kolumuzda örgütlü 
kurumlarla bu dönemde de birlikteliğimiz devam etmiş ortak eylem ve 
etkinlikler örgütlenmiştir. KHB yasasına karşı başta olmak üzere temel 
taleplerimiz üzerinden ortak mücadele yürütülmeye çalışılmıştır. Bu 
kapsamda ortak alınan eylem kararlarına ilişkin bildiriler çıkarılmış ve ortak 
deklarasyonlar yayınlanmıştır.
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TAM GÜN VE 19 OCAK İŞ BIRAKMA: 13 Ocak 2010 tarihinden itibaren 
meclis gündemine gelen tam gün yasasına karşı aynı gün Hacette Tıp 
Fakültesinden Sağlık Bakanlığına yürünmüş işkolumuzda örgütlü kurumlarla 
birlikte ortak basın açıklaması yapılmıştır. Eylem sonrası girişimlerimiz 
sonucu aynı örgütlerle görüşmeler yapılmış ve 16 Ocak 2010 günü TTB 
genel merkezinde bir araya gelinerek basın toplantısı düzenlenmiş 19 Ocak 
2010 da iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği kamuoyuna deklere edilmiştir.

19 Ocak 2010 da gerçekleştirilen iş bırakma eylemi TTB’ye bağlı 36 odanın 
destek vermemesi, sürenin kısıtlı olması ve benzeri sebeplerle istediğimiz 
düzeyde gerçekleşmemiş olsa bile yarattığı etki açısından önemlidir. 
Özellikle sendikamızın ve TTB nin güçlü olduğu illerde, bazı illerin ise 
belirli hastanelerinde iş bırakma eylemine katılımlar çok yüksek seviyede 
gerçekleşmiştir. Yine ülkenin çok büyük bir kısmında iş yerleri önünde ve 
alanlarda kitlesel eylemler gerçekleştirilmiştir. 

İŞ GÜVENCESİ VE TEKEL EYLEMLERİ: İş güvencesi alanımızdaki en 
temel sorunlarından biri haline gelmiştir. Buna karşı SES olarak tüm eylem 
etkinliklerimizin iş güvenceli çalışma başat talep haline getirilmiştir. SES 
olarak ya da sağlık örgütleri ile birlikte yürüttüğümüz eylem ve etkinliklerin 
iş güvencesi konusunda yeterli olamayacağı, birleşik bir mücadelenin 
örgütlenmesi konusunda MTK kararlarımız doğrultusunda konu danışma 
meclislerine taşınmış KESK’in ortak kararı haline getirilmiş ve KESK 
üzerinden diğer konfederasyonlarla da ortaklaştırılmıştır. Yürüttüğümüz 
çalışmalar meyvesini vermiş ilk olarak 7-8 Mayıs 2010 tarihinde KESK ve 
DİSK olarak güvencesizlik sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyum ve 
atölye çalışmalarına sendikamız adına katılım sağlanmış ve ortak görüşlerimiz 
ifade edilmiştir. Sempozyum sonuçlarında sendikaların yapması gerekenlere 
ilişkin öneriler konfederasyonlara iletilecek ve mücadele programı haline 
getirilecektir. Yine TEKEL işçilerinin yürüttüğü mücadeleye iş güvencesi 
taleplerimiz üzerinden her türlü destek verilmiş ve eylemler ortaklaştırılmaya 
çalışılmıştır. TEKEL işçilerinin mücadelesi ve taleplerimiz birleştirilerek 
eylemler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;

4 Şubat 2010 Dayanışma Grevi: konfederasyonların aldığı karar gereği 
işkolumuzda örgütlü diğer kurumlarla birlikte bir günlük grev uygulanmaya 
çalışılmıştır. Ancak işkolumuzdaki diğer sendikaların bu eyleme duyarsızlığı, 
TTB ye bağlı odaların bir kısmının etkin olarak sürece hazırlanmaması ile 
eylem tarihinin çok kısa bir süre kala değiştirilmesi istenilen düzeyde bir 
başarıyı beraberinde getirememiştir. Tüm olumsuzluklara rağmen üyelerimiz 
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iş bırakmış, bazı illerde ve hastanelerde grev tam uygulanmıştır. Alan 
eylemleri ise tüm illerde çok güçlü bir katılımla gerçekleşmiştir.

17 Şubat 2010 günü Tekel direnişini alanımızdaki iş güvencesi talebi ile 
ortaklaştırarak öğlen arasında işyerleri önünde basın açıklaması ve yarım 
saatlik oturma eylemi gerçekleştirilmiştir. 

19 Şubat 2010: Tüm illerde KESK’in kararı doğrultusunda işyerleri önünde 
oturma eylemleri gerçekleştirilmiştir.

20-21 Şubat 2010: Konfederasyonların aldığı karar gereği sendikamız üyeleri 
tüm illerden Ankara’ya gelmiş ve on binlerce kişi ile Sakarya meydanında 
gecelemiştir. Bu eylemde diğer konfederasyonlar aldığı kararı yeterince 
uygulamamıştır. En kitlesel ve yaygın katılım KESK tarafından sağlanmış, 
KESK içinde de en görünür ve disiplinli bir şekilde eylemi gerçekleştiren 
sendika SES olmuştur.

24-25-26 Şubat 2010: Güvencesizliğe karşı duyarlılık yaratılması için kokart 
takma eylemleri

25 Şubat 2010 KESK bütünlüğü içinde tüm il ve ilçe merkezlerinde meşaleli 
yürüyüşler ve kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilmiş ve sendikamız aktif 
katılmıştır.

27 Şubat 2010 KESK bütünlüğü içinde 12.00’de tüm il merkezlerinde 2 
saatlik oturma eylemi ve kitlesel basın açıklamalarına sendikamız kitlesel 
katılmıştır.

27-28 Şubat-1 Mart 2010: TEKEL işçilerinin çadırlarına müdahale olabileceği 
ve 2,5 ay boyunca yapılan oturma eylemlerinin sonu olabilme ihtimaline 
karşın KESK Danışma Meclisinin aldığı karar gereği Ankara Şube üyeleri ve 
KESK Danışma Meclisi üyeleri olarak geceli gündüzlü 3 gün boyunca TEKEL 
işçileri ile birlikte çadırlarda oturma eylemleri gerçekleştirilmiştir.

1 Nisan 2010: TEKEL işçilerinin taleplerini dile getirmek için Ankara’ya bir 
günlüğüne geldikleri gün KESK bütünlüğünde eyleme destek kararı alınmış 
gece ve gündüz işçilerle birlikte eylemde olunmuş, 1 Nisan günü Ziya Gökalp 
toplanarak ortak eylem alanına gitmeye çalışmış KESK üyeleri ve güvenlik 
güçleri arasında çatışma çıkmıştır. KESK danışma meclisi ve Ankara üyeleri 
çatışmalara rağmen direngen bir tutum geliştirmiş ve TEKEL işçileri ile önemli 
bir dayanışma örneği gerçekleştirilmiştir. 

SAĞLIK HAFTASI ve KHB EYLEMLERİ: Bu yıl sağlık haftası eylemleri 
alanımızdaki ve birlikte çalışma yürüttüğümüz emek ve meslek örgütleri 
ile ortaklaştırılmıştır. 4 Mart 2010 tarihinde KHB yasasının TBMM Plan 
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ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanması eylemlerin ivmesini 
yükseltmiştir. Sağlık haftası eylemelerinin startı 25 Şubat 2010 tarihinde 
sağlık örgütlerinin ortak açıklamasıyla başlamıştır. Bu kapsamda; 

26 Şubat 2010 tarihinde Dev. Sağlık-İş tarafından Başbakanlık önünde 
yapılan “iş güvencesi” talepli eylem ortaklaştırılmış ve sağlık örgütlerinin 
Ankara üyelerinin katılımı ile güçlendirilmiştir.

4 Mart 2010 günü Kamu hastane birlikleri yasası TBMM Plan ve Bütçe 
komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır. Aynı gün sağlık örgütleri ile 
birlikte meclis önünde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi.

10 Mart 2010 Sağlık örgütleri ile birlikte iş yerleri önünde yaygın basın 
açıklamaları hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.

12 Mart 2010 sağlık örgütleri ile birlikte illerde il sağlık müdürlüklerine ve 
çeşitli alanlara yürüyerek taleplerimiz basın açıklamaları ile iletildi.

14 Mart 2010 Sağlık hakkı yürüyüşleri gerçekleştirildi. Ankara’da 
işkolumuzdaki emek meslek örgütleri ile TTB’ye bağlı kol ve odalar adına 
Sağlık Bakanlığına siyah çelenkler konuldu. Diğer illerde ise (AKP il 
binaları, SGK önleri, meydanlar) sağlık hakkı yürüyüşleri gerçekleştirildi. 
Ülkenin içinde bulunduğu yoğun gündemlere karşı sağlık ve sosyal hizmet 
emekçilerinin birleşik yürüttükleri mücadele Türkiye gündemine yerleşmesi 
açısından başarılıydı.

Bu dönemde yasa tasarısı hakkında mecliste grubu bulunan partiler, plan 
ve bütçe komisyon üyeleri, emek ve demokrasi güçleri bilgilendirilmiş illerde 
de aynı faaliyetler yürütülmüştür. KESK eylem kararlarımızı bütünlüklü 
olarak KESK’in eylemleri olarak değerlendirilmiş ve bağlı genel merkezlere 
eylemlerimizin güçlendirilmesi hususunda aldığı kararları iletmiştir.

16 Mart 2010 Salı günü sağlık örgütleri ile tekrar bir araya gelinmiş 
önümüzdeki dönemin eylem etkinlik programını netleştirmeye çalışmış 
ve 24 Mart 2010 Çarşamba günü bir basın toplantısı ile KHB’ye karşı 
“olağanüstü hal” ilan edilerek eylem ve etkinlik programı kamuoyuna 
deklare edilmiştir. Bu kapsamda;

3 Nisan 2010: Ankara’daki emek ve meslek örgütleri, DKÖ, siyasi 
partiler, STK’ların genel merkez yöneticilerine KHB’ye ilişkin brifing verme, 
görüşlerini almak için konferans, forum düzenlenmiştir.

1-4 Nisan 2010 İller: Aynı kapsamda tüm illerde 1-4 Nisan arasında 
bilgilendirme ve kamuoyu yaratma amaçlı DKÖ, STK, Siyasi partiler emek 



217

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

meslek örgütleri vb. kurumların yöneticilerine merkezdeki çalışmaya benzer 
toplantılar alınarak çalışmalar yürütüldü.

5-9 Nisan 2010 Referandum: KHB yasa tasarısına karşı sağlık 
emekçilerinin ve halkın tepkisini ölçmek için hastaneler önünde ve merkezi 
yerlerde referandum sandıkları kurulmuştur. Bazı şube/temsilciliklerimizden 
gelen talepler doğrultusunda referandumun süresi 13 Nisan Salı gününe 
kadar uzatılmıştır. Referandum öncesi ve referandum sırasında SES 
adına ve sağlık örgütleri ile ortak olmak üzere hazırlanan materyaller illere 
gönderilmiştir.

14 Nisan 2010: Tüm illerde yaygın bir şekilde hastaneler önünde oturma 
eylemi gerçekleştirildi. Bu oturma eylemlerinde birçok il referandum 
sonuçlarını açıkladı.

16 Nisan 2010: Sağlık Bakanlığı önüne Ankara kitlelerimizle ile birlikte 
saat 17.30- 19.30 saatleri arası kürsü kurulmuş ve referandum sonuçları 
kamuoyuna açıklanmıştır. Emek ve meslek örgütleri “sağlıkta dönüşüme” 
karşı söz kullanmışlardır. Referandumda % 99.3 hayır oyu kullanılmıştır.

Aynı kapsamda şube/temsilciliklerimiz tarafından birçok eylem ve etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunu ve emekçileri bilgilendirme amaçlı SES ve 
sağlık örgütlerinin birlikte çıkardıkları ortak materyaller dağıtılmış, birçok 
toplantı, seminer ve vb. gerçekleştirilmiştir.

26 MAYIS 2010 GREVİ: KESK, DİSK, TÜRK-İŞ ve Kamu SEN’in 
aldığı bir günlük grev kararını sağlık örgütleri olarak kendi taleplerimiz 
üzerinden örgütlenmeye çalışılmıştır. Yine Grev’in örgütlenmesi için KESK 
bütünlüğünde yaklaşık 50 ilde yapılan örgütlenme çalışmalarına katılım 
sağlanmıştır. Grevdeki taleplerimizin başında KHB yasasının geri çekilmesi 
olmuştur. Ayrıca sağlık örgütleri ile daha önce ortaklaştığımız;
a) insanca yaşamaya yetecek ve emekliliğe yansıyacak temel ücret,
b) sözleşmeli ve taşeron çalışmaya son verilmesi iş güvenceli istihdam,
c) sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları, meslek tanımlarının yapılması. 
Meslek hastalıkları ve iş kazalarının kabul edilmesi,
d) eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir kamusal sağlık ve sosyal hizmet talebi 
kapsamında öncelikli olarak katkı, katılım payları ve her türlü ilave ücretin 
kaldırılması

Talepleri esas alınarak grev örgütlenmiştir. KESK’in dışındaki diğer 
konfederasyonların grev yapmama isteği kendilerini geri çekme durumuna 
rağmen MYK mız yaptığı değerlendirmede grev yapılmaması için koşulların 
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değişmediğinde ortaklaşmış ve grevin mutlaka yapılması gerektiğine ilişkin 
iradesini illerle paylaşmıştır. Yine diğer sendikaların tutumlarına karşın; 
KESK danışma meclisi grev kararlılığındaki iradesini ortaklaştırmış ve 
kamuoyu ile paylaşmıştır. KESK ve sendikamız gücü oranında tam gün grev 
gerçekleştirmiştir.

İşkolumuzdan doğru grevin güçlü geçmesi için diğer sağlık örgütleri ile 
ortaklaşmış ve 24 Mayıs günü Ankara’da Dışkapı hastanesi önünde basın 
açıklaması yaparak iradesini tekrar kamuoyu ile paylaşmıştır. Diğer sendika 
ve konfederasyonların tüm olumsuz tutumları ve emekçilerde yaşatılan bilinç 
karışıklığına rağmen alanımızda iş bırakma ve alan eylemleri başarılı olarak 
değerlendirilebilir.

8 MART ETKİNLİKLERİ: Bu yıl 8 Mart’ın içeriğinin 100 yıllık kadın mücadele 
tarihinin yanı sıra, kriz sonucunda kadın emeğine yönelik saldırılara dikkat 
çekmenin, ırkçılığa ve militarizme karşı durmanın ve kadına yönelik her türlü 
şiddetle mücadele etmenin ihtiyacı öne çıkmıştır. Bu doğrultuda bu yılki 8 
Mart’ın TEKEL işçisi kadınların mücadelesi, Ceylan Önkol ve Hemşire Dilek 
Daştanoğlu’nun öldürülmesine atfedilmesi uygun görülmüştür. 

Bu dönem ki eylem etkinlikler daha çok KESK ve kadın örgütlerinin ortak 
programı ile gerçekleştirilmiştir. KESK ve SES tarafından hazırlanan 
materyaller şube/temsilciliklere ulaştırılmıştır.

26 MAYIS EBELER GÜNÜ- 12 MAYIS HEMŞİRELİK HAFTASI: 26 Mayıs 
ebeler gününde ebelerin çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarına 
ilişkin basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda o gün ebe olan 
eski MYK üyemiz ve Ankara şube yöneticilerimize dayanışma amaçlı kart 
gönderme etkinlikleri yapılma kararı bazı illerde hayata geçirildi.

Bu yıl genel kurul kararlarımız doğrultusunda 17-18 Mayıs 2010 tarihinde 
Hemşirelik Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyum ve sorunlarla ile ilgili 
hazırlanan materyal hemşirelik haftası kapsamında illere gönderildi. Ankara’da 
12 Mayıs’ta Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Ayrıca birçok şube/temsilciliğimiz tarafından basın açıklamaları, çeşitli eylem 
etkinlikler gerçekleşmiştir.

TUTUKLU ÜYELERİMİZ: Bir yılı aşkındır tutuklu bulunan eski MYK üyemiz 
Olcay Kanlıbaş hakkında henüz iddianame hazırlanmamış ve mahkeme 
önüne çıkarılamamıştır. Ankara şube yöneticimiz Seher Tümer ise bir yıllık 
tutukluluk süresi ardından 9 Mart 2010 tarihinde görülen son duruşmasında 
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7 yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Bu karara karşı Yargıtay’a 
gerekli itirazlar yapılmıştır. 

Tutuklu arkadaşlarımız için 2010 yılı içerisinde uluslararası imza kampanyası 
başlatılmış SES ve KESK örgütlülüğü üzerinden kampanyanın güçlü geçmesi 
için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Ocak 2010 içinde başlatılan ve yaklaşık 
2 ay devam ettirilen kampanyaya örgütümüzden ve KESK örgütlülüğünden 
doğru yeterince ilgi gösterilmemiştir. Uluslararası toplanan imzalar yurt 
içinden toplanan imzalardan daha fazla olmuştur. Toplanan imzalar Adalet 
Bakanlığına ve Başbakanlığa 4 Mart 2010 tarihinde gönderilmiştir. 

Yine bu dönemde (Ocak-Mart 2010 arası 15’er günlük periyotlar arasında iller 
4’e bölünerek) kart gönderme, basın açıklamaları vb. eylemler merkezi olarak 
kararlaşmış ve istenildiği düzeyde olmasa bile illerde hayata geçirilmiştir.
9 Mart 2010 Seher Tümer karar duruşması Ankara’daki emek demokrasi 
güçleri başta olmak üzere Ankara şube üyelerimizin kitlesel katılımının 
sağlanması, şube/temsilciliklerimizden yakın illerden (5-6 saatlik mesafe) 
kitlesel katılım, uzak illerden birer kişi ile katılım sağlanması kararı alınmıştı. 
Ancak mahkemeye katılımda istenilen düzeyde olmamış birçok ilden temsili 
anlamda bile katılım gerçekleşmemesi eksiklik olarak değerlendirilmiştir. 

21 MART NEWROZ: 21 Mart Newroz etkinlikleri bu yıl demokratik açılım 
adı altında yapılmak istenen tasfiye, siyasetçilerin tutuklanması, baskı ve 
operasyonların yoğun yaşandığı bir döneme denk gelmiştir. Tüm baskı 
politikalarına karşı bu yıl Newroz etkinlikleri diğer yıllardan daha görkemli 
kutlamalarla geçmiştir. KESK bütünlüğü içinde alınan kararlar gereği tüm 
illerde yapılan kutlamalara etkin katılma kararı alınmıştır. Kutlama yapılmayan 
illerde ise KESK bütünlüğü içerisinde kutlama yapılma kararı alınmış ve 
yaşama geçirilmiştir. 

1 MAYIS: 2010 yılı emek ve demokrasi güçlerinin yıllarca yürüttüğü mücadele 
ile kazanıma dönüştürülmüş ve Taksim meydanının kutlamalara açılmasını 
sağlamıştır. KESK ve diğer konfederasyonların ortak kararı ile Taksim Mitingi 
bölge mitingi haline getirilmiş ve görkemli bir kutlama gerçekleştirilmiştir. 

Taksim dışında diğer illerde de geçmiş yıllara nazaran çok daha kitlesel ve 
yaygın 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirilmiştir. SES tarafından hangi taleplerle 
1 Mayısa katılacağımıza dair bildiri basılmış ve açıklamalar yapılmıştır.

SES İL GEZİLERİ: 2010 yılı Ocak-Mayıs dönemi için çıkarılan merkezi 
örgütlenme programı kapsamında aşağıdaki illere geziler düzenlenmiştir. 
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KESK il gezilerinin başlaması ile birlikte SES programı iptal edilip KESK’in 
planladığı gezilere katılım sağlanmıştır.

TARİH İL KATILIMCI
14-15 Ocak 2010 Kırşehir Meryem Özsöğüt
21-22 Ocak 2010 Karabük, Bartın Köksal Aydın
25-26 Mart 2010 Çanakkale Köksal Aydın
09/04/10 Bayburt Köksal Aydın

KESK İL GEZİLERİ: 26 Mayıs Grevinin hazırlıkları ve bütünlüklü bir 
örgütlenme programı gerçekleştirilmesi için KESK bütünlüğünde il gezileri 
planlanmıştır. MYK’mızın gezi yaptığı iller aşağıdaki gibidir.

TARİH İL KATILIMCI
   6-9 Nisan 2010 Eskişehir, Bursa Meryem Özsöğüt
   6-9 Nisan 2010 Yalova Ümit Doğan
   6-9 Nisan 2010 Balıkesir Şükran Doğan
   6-9 Nisan 2010 Antalya, Isparta, Burdur Bedriye Yorgun
   6-9 Nisan 2010 Sivas, Erzincan, Erzurum Köksal Aydın
13-15 Nisan 2010 Adana, Mersin M. Sıddık Akın
13-15 Nisan 2010 Samsun, Ordu Bedriye Yorgun
20-21 Nisan 2010 Zonguldak, Karabük Meryem Özsöğüt
20-21 Nisan 2010 Kocaeli Ümit Doğan
20-21 Nisan 2010 İzmir Köksal Aydın
27-30 Nisan 2010 İstanbul Köksal Aydın, 

Şükran Doğan, 
Meryem Özsöğüt,  

   4-7 Mayıs 2010 Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Köksal Aydın
   4-7 Mayıs 2010 Bolu Ümit Doğan
   4-7 Mayıs 2010 Düzce, Sakarya Şükran Doğan
13-14 Mayıs 2010 Nevşehir, Niğde Ümit Doğan

YETKİ SÜRECİ VE ÜYE DURUMU: 2009 yılı yetki sonrası yapılan MTK’da 
alınan karar gereği şube/temsilciliklerin mali sekreterleri, örgütlenme 
sekreterleri yada çalışanların katılımıyla toplantı düzenlenmiş üye kayıt 
programı ve üyelik işlemlerinde (tayin, istifa, emekli vb.) yaşanan sıkıntılara 
ilişkin eğitim yapılmıştır.

Üye kayıplarımızın büyük bir kısmi nakillerin ilgili yerlere iletilememesi ve 
takipsizlikten yaşanmaktadır. Ayrıca üye kayıt programlarımız düzenli takipler 
yapılmadığı için aktif üye sayısı netleştirilememektir. Tüm tespitler üzerine 
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2009 yılında üye kayıt programı kullanmayan illere CD’ler hazırlanmış ve 
sadeleştirilmesi istenmiştir. Aynı kapsamda üye kayıt programı kullanan 
illerin ise program üzerinden sadeleştirme yapması istenmiştir. Fakat illerden 
geriye bildirim olmadığından 2010 yılı içerisinde bu işlem tekrarlanmıştır. 2. 
kez CD’ler gönderilmesine ve gerekli yazışmalar yapılmasına rağmen üye 
kayıt programı kullanmayan Ardahan, Konya, Muş, Tokat, Uşak illerinden 
listeler gönderilmiştir. Üye kayıt programı kullanan Ankara, Hatay, İstanbul 
Şişli, Kayseri, Kırklareli, Malatya ve Manisa illeri güncelleme yaptıklarına dair 
bilgi vermişlerdir.

Bu dönem yetki sürecine gitmeden dikkat edilmesi gerekenler, yönetmelikler 
ile ilgili kurumların görüşleri zamanında örgüte gönderilmeye çalışılmış, 
yaşanan sıkıntılara karşı çalışma genel müdürü ile görüşülerek talepler 
iletilmiştir. Yine kurumlar arası görüş farklılıkların giderilmesi için ilgili 
kurumlara görüşlerimiz ve taleplerimiz aktarılmıştır.

2009 – 2010 yetki arası örgütümüz tarafından 8 bin civarı yeni üye kaydı 
gerçekleştirilmiştir. 14 Mayıs 2010 tarihi itibari ile genel merkeze 3.500 ayrılma 
ulaşmıştır. Bu rakamlar değerlendirildiğinde 2010 yetki sürecinde ulaşmayan 
istifalarda düşünülerek genel üye sayımızın 42.500 civarı olması tahmin 
edilmekteydi. Ancak yetki tutanaklarının sonuçları alınmaya başlanınca 
üye sayımızın geçen yılın altında olduğu görülmüştür. Bu durum diğer 
sendikaların birbirleriyle yetki mücadelesi, üyelerimiz üzerindeki baskılar 
vb. tutumların etkisi olsa bile asıl olarak sorunun şube/temsilciliklerimiz 
tarafından yeterince üye takiplerinin yapılmaması ile de ilgilidir. 2009 yetki 
tutanaklarına göre 40.248 olan üye sayımız 2.010 yetki tutanaklarına göre 
38.752’ye gerilemiştir.

2009 yetki sürecinden bu yana örgütlülüğümüzün olmadığı Kilis, Erzurum, 
Kırıkkale, Bayburt İllerine temsilcilik kurmak için ilişkilendiğimiz üyelerimize 
yetki verilmiştir.

8. MTK ÖNCESİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI   
(01 Haziran- 05 Ekim 2010 )

Bu dönemin yetki süreci sonrası ve yaz aylarında olmasından kaynaklı; 
özellikle şube/temsilciliklerimizin üye kayıtlarını sadeleştirmesi, nakil giden 
üyelerin ilgili illere bildirilmesi için MTK da ortak duyarlılık oluşturulması ifade 
edilmişti. Yine sendikaların yetki kavgasından dolayı istifa eden üyelerimizin 
geri alınması için bütünlüklü bir örgütlenme faaliyeti yürütülmesi gerektiği ortak 
irade olarak netleşmişti. Örgütlenme programı çıkaran ve MYK’nın katılımını 
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talep eden illere destek sağlandı. Kilis ve Bayburt illerindeki üyelerimizden 
3’er kişiye çalışma yapmak, Denizli’ye ise üye sayısını arttırdığı için şube 
olması yetkisi verildi.

01 Haziran 2010 ve 6. dönem 7. MTK (12-13 Haziran) sonrası örgütlenme 
programı gönderen Kırklareli, Tekirdağ, Niğde, Kırklareli, Kayseri, Erzurum, 
Konya, Adana (Osmaniye ili için) illerine maddi kaynak aktarılmıştır.

ALANIMIZA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Ses İl Gezileri: 
TARİH İL KATILIMCI

7-8 Temmuz 2010 Kırklareli Köksal Aydın
09/07/10 Tekirdağ Köksal Aydın

Üye Durumu: 2010 yetki dönemi üye sayımız 39.083 olarak netleşmişti. 
Yetki sonrası 05 Ekim 2010 tarihine kadar 2.142 yeni üyelik yapılmış, 1.042 
de istifa genel merkeze ulaşmıştır. 5 Ekim 2010 itibari ile üye sayımız 40.183 
olarak görünmektedir.

Tutuklu Üyelerimiz, Sendikal Baskılar: 15.06.2010 tarihinde sabah 
saatlerinde KESK MYK üyesi Akman Şimşek ve MYK üyemiz Meryem 
Özsöğüt çok sayıda kişi ile birlikte gözaltına alınmıştır. Yine aynı operasyon 
kapsamında Manisa’dan üyemiz Dr. Özcan Sakıncı gözaltına alınmış 4 gün 
süren gözaltı süreleri sonrası tutuklanmışlardır.

MYK üyelerimizin gözaltına alındıkları gün; önceden alınmış olan Kamu 
Personel Rejim Yasasını protesto eylemleri, göz altıları protesto eylemlerine 
dönüşmüştür. Gözaltı süresi boyunca alan eylemleri gerçekleştirilmiş, 
mahkeme günü adliye önünde kitlesel bekleme ve açıklama yapılmıştır. Gözaltı 
sonrası üyelerimiz; Özcan Sakıncı ve Meryem Özsöğüt tutuklanmışlardır. 
MYK Üyemiz Meryem Özsöğüt 1,5 ay sonra mahkemenin ara incelemesi 
sonucu serbest bırakılmıştır.

KESK bütünlüğü içinde tutuklularla dayanışma amaçlı her ayın son cumartesi 
günü alınan eylem kararlarının güçlü geçmesi için örgütümüz zaman zaman 
bilgilendirilmiştir. 

Başhemşire Özlem Hoşnam: Başhekim yardımcısı tarafından Ulucanlar 
göz hastanesinde görevli üyemize yapılan fiziki saldırıyı protesto etmek 
ve sorumluların cezalandırılmasına yönelik eylemler sonuç vermeyince 4 
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Haziran 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir. Aynı kapsamda 7 Haziran  2010 itibaren bir hafta 
boyunca üyemizin çalıştığı hastane önünde “şiddete karşı nöbetteyiz” eylemi 
gerçekleştirilmiştir.

Cezaevleri, Tutuklu Çocuklar: 6. Dönem 6. ve 7. MTK kararlarımız gereği 
“taş attıkları gerekçesiyle” tutuklu bulunan çocukların durumuna dikkat 
çekmek ve yasal düzenlemenin bir an önce yapılması için alanımızdan 
doğru bakışımızı ortaya koyan basın açıklaması 6 Temmuz 2010 Salı günü 
Başbakanlık önünde gerçekleştirildi.

SHÇEK: 29.06.2010 tarihinde SHCEK’ te yaşanan baskı uygulamaları 
protesto amaçlı Genel Müdürlük önünde Ankara Şube ile birlikte açıklama 
gerçekleştirilmiştir.

Dünya Kadın Yürüyüşü: 30 Haziran’da gerçekleştirilen Dünya Kadın 
Yürüyüşüne şubelerden 2, temsilciliklerden 1 kadın üyemizin katılma 
kararı örgüte bildirilmiştir. Ancak tüm şube/temsilciliklerimizden katılım 
gerçekleşmemiştir.

Toplu Görüşme Dönemi: KESK’in girişim ve ısrarı ve 12 Eylül’de referanduma 
sunulacak anayasa değişiklik paketinde kamu emekçilerine yönelik toplu 
sözleşme maddesine rağmen AKP hükümeti 15 Ağustos 2010 Pazar günü 
saat 11.00’de toplu görüşmeleri başlatacağını bildirmiştir. Bundan dolayı 
KESK’in, TG dönemine ilişkin aldığı eylem kararlarının sendikamız tarafından 
da güçlü geçmesi için çaba harcanmıştır. KESK eylem takvimi çerçevesinde 
işkolumuzun talepleri 18 Ağustos 2010 tarihinde Ankara’da Sağlık Bakanlığı, 
illerde Sağlık Müdürlükleri ve işyerleri önünde açıklanmıştır.

Yine işkolumuzdan doğru eylemlerin güçlendirilmesi için hazırlanan 
materyaller örgütümüzle paylaşılmış, talepler işkolumuz talepleri ile 
birleştirilerek eylemler hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

9 Saat Mesai Uygulaması: Bilindiği gibi 30 Ocak 2010 tarihinde TBMM’den 
geçen Tam Gün Yasası’nın bazı maddeleri Resmi Gazete de yayımlandığı 
gün uygulanmaya başlanmış, bazı maddeleri ise belirli bir takvime 
bağlanmıştı. Buna göre 1 Ağustos 2010 tarihi itibari ile mesai saatlerinin 
8 saate düşürülmesi gerekirken Sağlık Bakanlığı tarafından 03.08.2010 
tarih ve 31259 sayılı ile yayınlanan genelge ile mesai saatleri fiili olarak 9 
saate çıkarılmıştır. Uygulamanın kanuna aykırı olduğuna dair ilk tepkimizi 
merkezden basın açıklaması ile kamuoyuna duyurduktan sonra Sağlık 
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Bakanlığı’na genelgenin düzeltilmesi ile ilgili yazı yazılmış ve dava süreci 
başlatılmıştır. 

Yine Tam Gün Yasası kapsamında fiziki mekânlar düzenlenmeden ve iş 
yükü azaltılmadan, radyoloji çalışanlarının mesai saatleri günlük 7 saate 
çıkarılmıştır. Sağlık personeli arasında yapılan bir diğer ayırımda sadece 
hekimlerin ek ödemelerinin bir kısmının sabit hale getirilmesi ve emekliliğe 
yansıtılmasıdır. Tüm bunlara ilişkin; 

	8 saatlik kesintisiz mesai uygulansın, 

	Radyoloji birimlerinde 7 saat uygulamasına başlamadan önce tüm 
birimler kanun ve yönetmeliklerde yazılan standartlara getirilerek, 
çekim sayısı azaltılsın. Personel açığı giderilsin,

	Temel ücretimiz insanca yaşanacak düzeye çıkarılıncaya kadar; her 
türlü ek ödemenin (döner sermaye, nöbet vb.) aynı işi yapanlara eşit 
dağıtılsın ve emekliliğe yansıtılsın talepleriyle; 

12.08.2010 Perşembe: Öğle arası tüm iş yerleri önünde basın açıklamaları 
yapılmıştır. 

18.08.2010 Çarşamba: Ankara’da Sağlık Bakanlığı ve illerde de sağlık 
müdürlükleri, işyerleri, alanlarda TİS taleplerimizi duyuracağımız eylemlerde 
bu talepler de dile getirilmiştir.
25.08.2010 Çarşamba:  Aynı taleplerle işyerlerinde yaygın olarak saat 
16.00’da mesaiden çıkıp iş yerlerinin önünde açıklama ve oturma eylemleri 
yapılmıştır.

Merkezi bir planlama dahilinde ivmesi artan eylem süreci başlatılmıştır. 
Yapılan eylem etkinlikler üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir genelge 
yayınlanmışsa da sorunlar henüz bitmemiştir. Bazı şube/temsilciliklerimiz 
tarafından bu eylemler Çarşamba eylemleri olarak devam ettirilmiştir. Ancak 
MTK’da merkezi bir eylem programı çıkarılmasına yeniden ihtiyaç vardır. 

8. MTK SONRASI, GENEL KURUL ÖNCESİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 
(5 Ekim 2010- 1 Nisan 2011)

Bu dönemin öne çıkan çalışmaları genel kurullar sürecine hazırlık ve torba 
yasaya karşı mücadele olmuştur. 15 Kasım 2010 itibari ile genel kurul 
sürecine esas olmak üzere üye kayıtları dondurulmuştur. 15 Kasım 2010 
itibari ile kayıtlarımıza göre net üye sayımız 41.600 olarak görünmekteydi. 
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Ancak genel kurula esas üye sayımız 39015 olarak kabul edilmiştir. Aradaki 
farkın nedeni; ücretsiz izinde olanların yansıtılamaması, özellikle kadın 
üyelerimizin soy isim değişikliği, tayin olanların üyelerin gittikleri yerde 
kayıtlara yazılmaması ve bazı üyelerinde 15 Kasım 2010 aidat kesinti 
listelerinin zamanında gönderilmemesi etkili olmuştur. Birçok kişi aidat 
kesinti listelerinde ismi varken kayıtlarda görünmeme (sendika yasası öncesi 
devam eden üyelikler, soy isim değişiklikleri vb), yine birçok üyemizin iş 
yerlerinden kesinti listeleri alınamamıştır. Genel merkez olarak bu dönemde 
esas aldığımız işlem üyelerin tümünün görünmesinden çok üye kayıtlarımızın 
sadeleştirilmesi, tayin vb üyelerimize ulaşılması olmuştur. 20 Şubat 2011 
itibari ile tüm şube/temsilcilik kongrelerimiz sonuçlanmıştır. Bu dönem ilk kez 
uygulanan “iki dönemden fazla aynı organa aday olunmaz” kuralı başarılı 
bir şekilde uygulanmış ve yöneticilerimizin büyük bir çoğunluğu yenilenmiştir.

Bu dönem örgütlenme amaçlı destek isteyen Batman, Dersim, Nevşehir, 
Afyon, Manisa, Bitlis, Elazığ ve Adıyaman, Kocaeli, Muş, Rize, Siirt, Konya, 
Giresun illerine maddi kaynak aktarılmıştır.

İŞKOLUMUZA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

12 Aralık 2010 Muğla Mitingi: Antalya, Isparta, Burdur, Aydın, Denizli ve 
Uşak illerinin katılımı ile aile hekimliği ve “sağlıkta dönüşüme” karşı eylem 
gerçekleştirilmiştir. Yoğun hava muhalefetine rağmen 1000’i aşkın kişinin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Miting öncesi çalışma yapmak üzere genel 
mali sekreterimiz Muğla ve yakın illerde çalışma yürütmüş genel merkezce 
bildiri ve afiş basılmıştır.

Torba Yasa Eylemleri: Aralık 2010 itibaren Mart 2011 tarihine KESK bütünlüğü 
içinde torba yasaya karşı eylemlerin ivmesi yükseltilmeye başlanmıştır. KESK 
bütünlüğünde ve diğer emek örgütleri ile yürütülen mücadelenin içinde SES 
aktif olarak yol almıştır. Bu dönemde ortak eylemlerin dışında işyerlerimizi 
esas alan bilgilendirme ve duyarlılık amaçlı özgün eylemlerde geliştirilmiştir.

Torbaya yasaya karşı AKP il binalarına yürüyüşler, meclise yürüyüşler ve 
meşaleli eylemler ile çeşitli tarzlarda basın açıklamaları, halkı bilgilendirme 
amaçlı eylemler vb geliştirilmiştir. Torba yasanın mecliste görüşülmesi 
dönemi KESK olağanüstü kongre dönemine denk gelmesi kısmide olsa 
birleşik mücadeleyi olumsuz yönde etkilemiştir. Olağanüstü kongre sonrası 
bu durum hemen toparlanmış ve 4 koldan Ankara yürüyüşü ile daha etkili 
eylemler örgütlenmeye başlanmıştır. Ancak bu dönem KESK, DİSK,TTB 
ve TMMOB ortak eylemler örgütlemiş TÜRK-İŞ sürece destek vermemiştir. 
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4 örgütün yürüttüğü etkinliklere TÜRK-İŞ merkezine rağmen birçok bağlı 
sendikası destek vermiştir. Torba yasaya karşı özellikle Memur-Sen sendikası 
destek veren hatta hakkımız olan göz boyama amaçlı bazı düzenlemeleri 
kazanım olarak göstermeye çalışmıştır. KESK ve emek örgütlerinin yürüttüğü 
mücadeleye rağmen Torba yasada ancak küçük değişiklikler yapılarak 
meclisten geçmiştir. Meclisten yasa geçtikten sonrada eylemlerimiz KESK 
bütünlüğü içerisinde devam etmiştir. Bu dönemin öne çıkan eylemi kol 
yürüyüşleri sonrası meclise yapılmak istenen yürüyüş olmuştur.

1-3 Şubat 2011 Torba Yasaya Karşı Kol Yürüyüşleri: KESK, DİSK, 
TMMOB ve TTB tarafından İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon’dan kol 
yürüyüşleri gerçekleştirilmiştir. MYK üyelerimizden İstanbul koluna Meryem 
Özsöğüt, Diyarbakır Koluna Şükran Doğan, Trabzon koluna Köksal Aydın, 
İzmir koluna Bedriye Yorgun katılım göstermişlerdir. 3 Şubat Perşembe günü 
tüm illerden gelen KESK üyeleri ve kol yürüyüşünden gelen üyelerimizle 
buluşmuş ve TBMM etrafında insan zinciri oluşturmak için meclise yürümek 
istemiştir. Ancak Ziya Gökalp Caddesinde polis binlerce emekçinin önünü 
kesmiş ve son yılların en büyük saldırılarından birini gerçekleştirilmiştir. Bu 
saldırıda çok sayıda emekçi yaralanmış ve gazdan etkilenmiştir. Bu eyleme 
yapılan müdahale sonrası birçok ilde protesto gösterileri düzenlenmiştir.

17 Şubat 2011 Güvencesizlik Eylemi: Şube Genel kurul süreçlerimiz 
olduğu bir örgütümüzün sadece kongre süreçlerine endekslenmemesi 
için MTK kararı doğrultusunda iş yerlerini esas alan kitlesel eylemler tüm 
illerde yapılmıştır. MYK üyelerimizde Adana’da direnişte olan taşeron işçileri 
ile birlikte Adana Şubemizin düzenlediği eyleme katılım göstermişlerdir. 
Ankara’da kalan MYK üyeleri de Ankara Şubenin öncülüğünde organize 
edilen eyleme katılım göstermiştir.

24 Şubat 2011 Temel Ücret Talepli eylemler: Bu dönemde temel ücret 
yerine gittikçe artan performans ücretlendirilmesine karşı iş yerlerinde 
“insanca yaşanacak temel ücret” talebi ile merkezi planlananmış ve birçok 
şube/temsilciliğimiz tarafından hayata geçirilmiştir.
 
27 Şubat 2011 Diyarbakır Sağlık Mitingi: SES ve TTB öncülüğünde 
sağlıktaki bölgeler arası eşitsizlikler, anadilinde sağlık hizmeti talebi ve sağlık 
emekçilerinin taleplerini dile getiren merkezi bölgesel mitinge Adıyaman, 
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, 
Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden 10.000 civarı 
sağlık emekçisi ve halk katılım göstermiştir. Miting hazırlıkları için örgütlenme 
ve basın yayın sekreterimiz önceden çalışma yapmak üzere bölgeye gitmiştir. 
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Büyük coşkuyla başlayan mitingin programı şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle 
kısa kesilmek zorunda kalındı. Bu mitingin en önemli yönü bölge illerinde 
örgütlülüğümüzün kış şartlarına rağmen çok yoğun katılım göstermesiydi. 
Diğer önemli bir yönü de halkın katılımıydı.

13 Mart Ankara “Çok SES Tek Yürek Mitingi”: SES ve TTB öncülüğünde 
sağlık işkolunda örgütlü emek ve meslek örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği 
mitinge 25-30 bin civarı kişi katılım göstermiştir. Bu mitingin temel talepleri; 
performans yerine temel ücret, katkı katılım paylarının kaldırılması, iş 
güvencesi, sağlıklı çalışma koşullarıydı. 
SES olarak bu mitinge; Ankara, Adana, Afyon, Amasya, Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, 
Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul (Anadolu, Bakırköy, Şişli, Aksaray), 
İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, 
Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, 
Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce 
illerinin kitlesel katılım göstereceği yazıyla bildirilmişti. 

İsmi geçen iller dışındaki diğer illerdeki TTB ve sağlık örgütlerinin Ankara’ya 
araç çıkarmaları halinde üyelerimiz kitlesel destek vermeleri istenmişti. 

Bugüne kadar merkezi olarak yaptığımız mitingler içerisinde, tüm Türkiye’den 
kitlesel katılım istenmemesine rağmen en kitlesel geçen gecen mitingdi. 
Merkezi olarak kitlesel katılım kararı alınmayan Urfa, Mardin ve Adıyaman 
illeri de birer otobüsle katılım göstermişlerdir. İl dışından SES organizasyonu 
ile il dışından katılım gösteren kişi 2200-2400 arasıydı. Bu rakama Ankara 
üyelerimiz, SES Ankara öğrenci kolu da dahil edildiğinde 3000 civarı üyemiz 
kortejde yürümüştür. Kitlesel katılım istemediğimiz diğer illerin hepsinden 
de SES üyesi hekimler TTB’ne bağlı odaların kortejinde yürümüştür. SES 
açısından; KESK bütünlüğünde ve Sağlık Örgütleri ile birlikte bu güne yapılan 
Ankara mitinglerine en yüksek katılım gerçekleşmiştir.

Bu mitingin diğer önemli bir yönü, özellikle sağlık öğrencileri ve asistan 
katılımının çok yoğun olmasıydı. Diğer bir önemli hususta her kesimden 
sağlık emekçisinin ortak talepler etrafında bir araya getirilmesiydi.

3 Nisan Güvencesizliğe Karşı Ankara Mitingi ve Grev Hazırlıkları: Türk-
İş, DİSK ve KESK’ e bağlı sendikaların düzenleyicisi olduğu güvencesizliğe 
karşı mitingin tertip komitesine girilmiş, şube/temsilciliklerimizin bir kısmına 
kitlesel katılım için çağrıda bulunulmuş ve çalışmalar devam etmektedir. Yine 
13 Mart Ankara’da gerçekleştirilen “Çok SES, Tek Yürek” mitinginde alınan 
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grev kararının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve sağlık 
örgütleri ile birlikte çalışmaları devam etmektedir.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ, TUTUKLU ÜYELERİMİZ, SENDİKAL 
BASKILAR:

KESK’li tutuklularla ilgili her ayın son cumartesi gününde yapılan oturma 
eylemleri ve basın açıklamalarına bu dönemde devam edildi. Eylemlerin 
katılımlı geçmesi ve duyarlılığın arttırılması için eylem önceleri örgüte 
bilgilendirilme yazıları gönderildi. Fakat bu eylem şeklinin sıradanlaşması ve 
katılımın gittikçe azalması üzerine olağan üstü genel kurul sonrası yapılan 
ilk KESK danışma meclisinde baskı tutuklama ve sürgünlere ilişkin etkin 
bütünlüklü eylemlerin yapılması MYK’mızca önerilmiştir. 

Bu dönemde;

Eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş’ın davasının görüşüldüğü dönemde 
MYK’da aldığımız kararla Diyarbakır şube kitlesi ile birlikte 1 Kasım 2010 
tarihinde Diyarbakır çocuk hastanesinden adliyeye kadar yürüyüş yapılmış 
ve ardından basın açıklaması yapılarak duruşmaya katılım gösterilmiştir.  

Dersim Şube; Pertek 70. Yıl Cumhuriyet İlçe Hastanesinde çalışan işyeri 
temsilcimiz Şemsi Engin ile üyelerimiz Gürsele Kurt ve Nursen Berk Okçu; 
Pertek Anadolu lisesinde öğrenim gören ve yurtta kalan S.A. adlı kız 
öğrencinin, M.B. adlı öğretmeni tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasının 
duyulması sonucu Dersim KESK Şubeler Platformu tarafından yapılan basın 
açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile Yozgat, Aksaray ve Gümüşhane’ye 
sürgün edilmişlerdir. Bu sürgünü protesto etmek amaçlı 21 Ocak 2011 
tarihinde sağlık bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yapılmış ve 
sürgünlerin durdurulması talep edilmiştir. Gerek Dersim’de yapılan eylemler 
gerekse merkezi olarak yapılan çalışmalar sonucu sürgünler şimdilik durmuş 
görünmektedir. Süreç takip edilmektedir. 

19 Ocak 2011 günü Bitlis Şube Başkanımız gayrı ciddi gerekçelerle 
gözaltına alınmış 22 Ocak 2011 tarihinde yapılan mahkemede tutuklanmıştır. 
Gözaltı sürecinde yapılan basın açıklamalarına ve ilk duruşmasına genel 
merkezden katılım sağlanmıştır.

Bu dönemde üye ve aktivistlerimize yönelik yapılan baskı ve sürgün 
gibi uygulamalara merkezi olarak protesto faksları örgütleme, ilgililerle 
görüşmeler yapma, sorunun yaşandığı yerlerdeki basın açıklamalarına 
katılma ve hukuksal mücadele ile müdahale edilmeye çalışılmıştır. 



229

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

18 Mart 2011 “Susmayacağız” Eylemleri: DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB olarak AKP’nin emekçilere, gençlere, gazetecilere yönelik saldırı, 
baskı ve sindirme politikalarına karşı Ankara, İstanbul ve İzmir’de emek ve 
demokrasi güçlerinin de katılımıyla kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir.

ÜYE DURUMU: 2010 yetki tutanaklarına üye sayımız 39.083 olarak 
yansımıştır. 15 Mayıs 2010 yetki sürecinden 1 Nisan 2011’ e kadar 7.797 
yeni üye kaydı yapılmıştır. Bu dönemde sendikamızdan 3.068 adet 
ayrılma yaşanmıştır. 1Nisan 2011 itibari ile toplam üyemiz 43.812 olarak 
görünmektedir.

İŞKOLUMUZDA ÇALIŞAN SAYISI

Sağlık Bakanlığı :335.000  (4-B: 50.000, Vekil: 3.000,  
  4924:15.000, 4-C:2.500)
SHÇEK : 10.000 
Üniversiteler : 90.000
Hudut ve Sahiller : 600
Adli Tıp : 115
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü : 56
Hıfzısıhha : 1513
Özürlüler İdaresi Genel Müdürlüğü : 1.086
TOPLAM : 438.000

TAŞERON ÇALIŞAN SAYISI
Sağlık Bakanlığı : 110.000
SHÇEK : 13.000
Üniversiteler : 30.000 olarak değerlendirilirse
Özel Hastaneler : 180.000
Tüm Toplam : 760.000 olarak kabul edilebilir. 

NOT: Haziran 2010 Sağlık Bakanlığı verilerine göre hazırlanmıştır. 
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER
NO ŞUBE 

MERKEZİ

İL TEMSİLCİLİĞİ İL İLÇELER

1. . ADANA OSMANİYE -
2.  AĞRI ARDAHAN, KARS IĞDIR -
3. 3 ANKARA - - -
4. 4 ANTALYA BURDUR, 

ISPARTA

ALANYA

5. 5 AYDIN - - SÖKE, NAZİLLİ
6. 6 BALIKESİR - - BANDIRMA, EDREMİT
7. 7 BATMAN - - -

BİTLİS
BOLU SAKARYA – 

DÜZCE
8. 8 BURSA YALOVA - İNEGÖL 
9. 9 ÇANAKKALE - - -

ÇORUM TOKAT, AMASYA ÇANKIRI, 

KIRIKKALE, YOZGAT
DENİZLİ - - -

10. 1 DİYARBAKIR - - -
11. 1 EDİRNE TEKİRDAĞ - -
12. 1 ESKİŞEHİR KÜTAHYA BİLECİK -
13. 1 GAZİANTEP K.MARAŞ KİLİS -
14. 1 HATAY
15. 1 HAKKÂRİ ŞIRNAK - YÜKSEKOVA 
16. 1 İÇEL - KARAMAN SİLİFKE, TARSUS
17. 1 İST-AKSARAY - - -
18. 9 İST-ANADOLU - - -
19. 2 İST-

BAKIRKÖY

- - -

20. 2 İST-ŞİŞLİ - - -
21. 2 İZMİR - -
22. 2 KARABÜK BARTIN – SİNOP KASTAMONU -
23. 4 KAYSERİ NİĞDE - -
24. 2 KIRKLARELİ - - -
25. 2 KOCAELİ

KONYA NEVŞEHİR, 

KIRŞEHİR

AKSARAY -

26. 2 MALATYA ELAZIĞ - -
27. 2 MANİSA -
28. . MARDİN - - -
29. 1 MUĞLA - FETHİYE
30. 3 MUŞ BİNGÖL - -
31. 3 ORDU GİRESUN -
32. 3 SAMSUN - ÇARŞAMBA
33. 3 SİVAS - - -

SİİRT
34. 5 ŞANLIURFA ADIYAMAN - SİVEREK
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35. 36 TRABZON ARTVİN, 

ERZURUM, RİZE

GÜMÜŞHANE, 

BAYBURT

-

36. 3 TUNCELİ ERZİNCAN - -
37. 3 UŞAK AFYON
38. 3 VAN -
39. 4 ZONGULDAK - -

ÖRGÜTLENME İÇİN GÖNDERİLEN MADDİ DESTEK

İL 
ADI

2008 Genel 
Kurulundan
2008 Yıl 
Sonuna  TL

2009
Yılı
TL

2010
Yılı
TL

 Ocak
1 Nisan
2011 
arası
    TL

TOPLAM

     TL

Adana
Adıyaman 800 500 750 2050
Afyon 500 1250 750 2500
Ağrı 750 750 1500
Amasya 300 300
Antalya 500 500
Artvin 300 300
Bingöl 500 1000 750 750 3000
Bitlis 500 500 1250 2250
Bolu 500 500 1000
Çanakkale 500 750 1250
Denizli 500 500
Diyarbakır 1500 1500
Elazığ 500 750 750 2000
Erzurum 1000 1000
Giresun 1.000 600 750 2350
Hakkari 700 750 1450
Hatay 750 500 750 750 2750
Mersin 750 750
Kars 500 500
Kayseri 500 1000 1500
Kırklareli 500 750 1500 2750
Kırşehir 400 400
Kocaeli 1000 750 750 2500
Konya 750 900 1500 750 3900
Kütahya 500 500 1000
Malatya 300 1200 750 2250
Manisa 1600 1250 2850
K.Maraş 300 300
Mardin 1.000 500 750 2250
Muğla 500 500
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Muş 500 750 750 2000
Nevşehir 500 1100 1600
Niğde 300 1000 1300
Ordu 1000 500 750 2250
Rize 500 500 500 750 2250
Samsun 750 750 1500
Siirt 800 500 1000 750 3050
Sivas 500 750 1250
Tekirdağ 500 500
Trabzon 500 700 1200
Tunceli 750 1000 1500 750 4000
Şanlıurfa 500 1000 1000 2500
Van 500 500 1000
Kırıkkale 300 300
Batman 750 500 1250 750 3250
Şırnak 1000 750 1750
Bartın 500 500
Ardahan 750 750
Iğdır 500 500
Osmaniye 500 500

2010 YILI YETKİSİ ÜYE SAYILARI

İL SB SHÇEK ÜNV DİĞER TOPLAM
ADANA 603 33 484 18 1138
ADIYAMAN 251 9 0 0 260
AFYON 86 0 5 0 91
AĞRI 396 8 0 0 404
AMASYA 84 8 0 0 92
ANKARA 1645 298 1944 26 3913
ANTALYA 510 55 350 3 918
ARTVİN 69 0 0 0 69
AYDIN 252 49 48 0 349
BALIKESİR 384 29 0 0 413
BİLECİK 5 6 0 0 11
BİNGÖL 121 4 0 0 125
BİTLİS 378 11 0 0 389
BOLU 115 3 104 0 222
BURDUR 15 6 1 0 22
BURSA 641 47 388 0 1076
ÇANAKKALE 241 34 20 0 295
ÇANKIRI 1 2 0 0 3
ÇORUM 78 16 0 0 94
DENİZLİ 190 33 177 0 400
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DİYARBAKIR 2299 95 477 29 2900
EDİRNE 160 36 131 0 327
ELAZIĞ 192 6 31 0 229
ERZİNCAN 28 9 0 0 37
ERZURUM 9 0 0 0 9
ESKİŞEHİR 221 24 297 0 542
GAZİANTEP 328 26 40 0 394
GİRESUN 85 7 0 0 92
GÜMÜŞHANE 2 0 0 0 2
HAKKARİ 511 3 0 0 514
HATAY 487 40 31 0 558
ISPARTA 24 37 4 0 65
MERSİN 664 62 349 0 1075
İSTANBUL 3951 186 1687 0 5824
İZMİR 2656 98 1204 60 4018
KARS 40 1 0 0 41
KASTAMONU 5 4 1 0 10
KAYSERİ 230 11 26 0 267
KIRKLARELİ 242 24 0 0 266
KIRŞEHİR 21 17 0 0 38
KOCAELİ 386 41 224 0 651
KONYA 135 18 10 0 163
KÜTAHYA 57 4 0 0 61
MALATYA 688 34 329 13 1064
MANİSA 313 12 60 0 385
K.MARAŞ 48 6 6 0 60
MARDİN 650 6 0 0 656
MUĞLA 915 27 0 1 943
MUŞ 314 9 0 0 323
NEVŞEHİR 36 1 0 0 37
NİĞDE 69 9 0 0 78
ORDU 183 9 4 0 196
RİZE 63 0 0 0 63
SAKARYA 104 10 0 0 114
SAMSUN 450 68 227 9 754
SİİRT 249 2 0 0 251
SİNOP 106 4 0 0 110
SİVAS 126 3 237 0 366
TEKİRDAĞ 75 8 0 0 83
TOKAT 95 11 10 0 116
TRABZON 129 5 11 0 145
TUNCELİ 352 33 0 0 385
ŞANLIURFA 633 20 97 0 750
UŞAK 65 7 0 0 72
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VAN 902 27 151 0 1080
YOZGAT 5 0 0 0 5
ZONGULDAK 434 14 53 0 501
AKSARAY 4 2 0 0 6
BAYBURT 2 0 0 0 2
KARAMAN 13 0 0 0 13
KIRIKKALE 10 6 2 0 18
BATMAN 758 20 1 0 779
ŞIRNAK 329 0 0 0 329
BARTIN 78 17 0 0 95
ARDAHAN 137 3 0 0 140
IĞDIR 9 1 0 0 10
YALOVA 105 13 0 0 118
KARABÜK 115 6 0 0 121
KİLİS 9 1 0 0 10
OSMANİYE 17 0 0 0 17
DÜZCE 45 0 109 0 154
TOPLAM 27433 1794 9330 159 38716

TOPLAM ÜYE  İSTANBUL ŞB. 2009
HUDUT VE SAH. 8 İST/ANADOLU 1743
ADLİ TIP 34 İST/AKSARAY 2084
DİĞER TOPLAM 38716 İST/BAKIRKÖY 973
GENEL TOPLAM 38758 İST/ŞİŞLİ 1423
NOT: Hudut Sahiller  ve Adli Tıp’taki tutanaklar merkezi olduğu için şubelere göre 
dağılımı yapılamamştır. 

Geçen yıla göre net üye kaybımız 1490 olark tespit edilmiştir. 
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YILLARA GÖRE DAĞILIM

İL
2005 

 YETKİ

2005 
G. 

KURUL

2006  
YETKİ

2007 
 YETKİ

2008 
G. 

KURUL

2008 
 

YETKİ

2009 
 YETKİ

2010 
 YETKİ

2011  
G.KURUL

ADANA 1388 1529 1261 1265 1351 1260 1172 1138 1.217
ADIYAMAN 226 198 225 242 229 250 254 260 295
AFYON 111 112 104 103 100 87 86 91 73
AĞRI 246 282 290 332 331 354 445 404 442
AMASYA 123 140 112 114 105 101 97 92 95
ANKARA 2920 3140 2705 2727 2926 3326 4060 3913 3.747
ANTALYA 1187 1302 1004 976 1153 1142 1059 918 896
ARTVİN 133 148 110 103 91 104 84 69 72
AYDIN 433 480 474 395 370 362 326 349 365
BALIKESİR 590 642 553 536 526 499 458 413 438
BİLECİK 17 28 17 20 0 14 11 11 10
BİNGÖL 118 113 90 103 119 133 124 125 138
BİTLİS 433 409 263 275 392 420 345 389 344
BOLU 166 177 192 188 214 214 229 222 245
BURDUR 28 74 25 47 48 48 33 22 16
BURSA 1185 1285 1033 1043 1045 1145 1113 1076 1.139
ÇANAKKALE 305 347 318 361 376 361 318 295 242
ÇANKIRI 2 8 1 3 0 7 0 3 3
ÇORUM 176 214 142 143 162 181 121 94 99
DENİZLİ 226 260 194 236 252 222 323 400 417
DİYARBAKIR 2242 2193 2103 2396 2696 2783 2816 2900 2.940
EDİRNE 353 340 333 330 313 290 335 327 318
ELAZIĞ 198 219 183 194 217 205 228 229 227
ERZİNCAN 78 98 59 52 51 53 41 37 41
ERZURUM 22 34 10 23 15 12 7 9 40
ESKİŞEHİR 625 665 523 515 528 533 619 542 542
GAZİANTEP 422 430 388 429 397 414 393 394 415
GİRESUN 208 236 172 144 143 124 111 92 85
GÜMÜŞHANE 0 3 0 0 0 0 1 2 2
HAKKARİ 430 503 425 415 404 416 527 514 513
HATAY 441 438 412 464 518 511 567 558 583
ISPARTA 93 86 64 70 71 64 73 65 64
MERSİN 1068 1087 947 934 1130 1096 1090 1075 1.070
İSTANBUL 6065 6368 5320 5233 5467 5668 6055 5824 6.199
İZMİR 4246 4397 3661 3752 3615 3623 4115 4018 3.873
KARS 81 106 60 47 48 53 47 41 30
KASTAMONU 6 18 16 19 0 6 8 10 14
KAYSERİ 297 271 270 316 324 341 321 267 335
KIRKLARELİ 420 444 386 386 403 345 306 266 271
KIRŞEHİR 95 123 63 68 63 51 42 38 33
KOCAELİ 1025 1070 832 770 792 836 776 651 592
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KONYA 222 217 231 212 204 173 179 163 170
KÜTAHYA 117 119 86 99 114 101 73 61 53
MALATYA 768 863 755 834 920 879 1004 1064 1.046
MANİSA 526 522 483 458 470 467 457 385 417
K.MARAŞ 90 88 80 103 91 82 77 60 59
MARDİN 483 502 524 563 528 555 640 656 663
MUĞLA 1031 1022 989 1177 1096 1184 1109 943 852
MUŞ 223 248 256 213 193 210 293 323 342
NEVŞEHİR 97 90 80 70 60 49 48 37 36
NİĞDE 95 124 74 76 75 89 79 78 78
ORDU 356 379 302 271 268 248 230 196 244
RİZE 146 151 182 166 158 136 89 63 44
SAKARYA 130 123 116 125 125 126 120 114 103
SAMSUN 1104 1112 1014 1012 948 1004 854 754 733
SİİRT 273 362 204 159 175 235 317 251 237
SİNOP 164 185 147 141 131 147 120 110 103
SİVAS 474 500 433 446 429 517 417 366 351
TEKİRDAĞ 139 159 122 120 109 97 85 83 94
TOKAT 179 193 178 161 161 155 137 116 118
TRABZON 322 419 234 228 190 172 172 145 137
TUNCELİ 394 403 374 359 339 367 377 385 410
ŞANLIURFA 694 758 679 628 680 736 735 750 763
UŞAK 200 282 173 156 117 112 97 72 77
VAN 599 594 559 594 732 817 999 1080 1.158
YOZGAT 1 10 1 4 0 5 3 5 5
ZONGULDAK 737 891 674 618 578 623 546 501 478
AKSARAY 4 20 3 4 0 5 7 6 5
BAYBURT 0 0 0 0 0 0 1 2 0
KARAMAN 28 41 21 20 0 15 12 13 14
KIRIKKALE 1 30 4 11 0 12 10 18 17
BATMAN 473 487 425 489 602 622 852 779 737
ŞIRNAK 222 196 275 312 198 293 285 329 302
BARTIN 213 248 154 123 118 110 97 95 98
ARDAHAN 124 109 127 136 121 125 137 140 122
IĞDIR 11 55 9 11 0 18 13 10 6
YALOVA 137 116 117 115 116 118 113 118 136
KARABÜK 148 160 128 119 116 121 102 121 126
KİLİS 12 12 9 7 0 9 8 10 10
OSMANİYE 20 18 20 26 0 18 17 17 39
DÜZCE 116 110 47 85 81 107 193 154 152
TOPLAM 39.501 41.935 35.646 36.220 37.228 38.513 40.240 38.716 39.015
TOPLAM ÜYE

HUDUT VE SAH. 8
ADLİ TIP 34
DİĞER TOPLAM 38716
GENEL TOPLAM 38758
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GENEL KURULLAR ÜYE ve DELEGE DAĞILIMI

İL

2005 
Genel 
Kurul
Üye

2005  
Delege
Sayısı

2008 
Genel 
Kurul 
Üye

2008  
Delege
Sayısı

2011  
Genel 
Kurul
Üye

2011  
Delege
Sayısı

Adana 1.529 18 1.351 18 1.217 16
Adıyaman 198 2 229 3 295 4
Afyon 112 1 100 1 73 1
Ağrı 282 4 331 4 442 6
Amasya 140 2 105 1 95 1
Ankara 3.140 37 2.926 38 3.747 47
Antalya 1.302 16 1.153 15 896 11
Artvin 148 2 91 1 72 1
Aydın 480 6 370 5 365 5
Balıkesir 642 8 526 7 438 6
Bilecik 28 0 0 0 10 0
Bingöl 113 1 119 2 138 2
Bitlis 409 5 392 5 344 4
Bolu 177 2 214 3 245 3
Burdur 74 0 48 1 16 0
Bursa 1.285 15 1.045 14 1.139 14
Çanakkale 347 4 376 5 242 3
Çankırı 8 0 0 0 3 0
Çorum 214 3 162 2 99 2
Denizli 260 3 252 3 417 5
Diyarbakır 2.193 26 2.696 35 2.940 37
Edirne 340 4 313 4 318 4
Elazığ 219 3 217 3 227 3
Erzincan 98 1 51 1 41 1
Erzurum 34 0 15 0 40 1
Eskişehir 665 8 528 7 542 7
Gaziantep 430 5 397 5 415 5
Giresun 236 3 143 2 85 1
Gümüşhane 3 0 0 0 2 0
Hakkari 503 6 404 5 513 6
Hatay 438 5 518 7 583 7
Isparta 86 1 71 1 64 1
Mersin 1.087 13 1.130 15 1.070 14
İst/Anadolu 1.763 21 1.731 23 1.621 20
İst/Aksaray 2.350 27 1.746 23 2.173 27
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İst/Bakırköy 922 11 777 10 1.123 14
İst/Şişli 1.333 16 1.213 16 1.282 16
İzmir 4.397 51 3.615 47 3.873 48
Kars 106 1 48 1 30 0
Kastamonu 18 0 0 0 14 0
Kayseri 271 3 324 4 335 4
Kırklareli 444 5 403 5 271 3
Kırşehir 123 2 63 1 33 0
Kocaeli 1.070 12 792 10 592 7
Konya 217 3 204 3 170 2
Kütahya 119 1 114 1 53 1
Malatya 863 10 920 12 1.046 13
Manisa 522 6 470 6 417 5
K.Maraş 88 1 91 1 59 1
Mardin 502 6 528 7 663 8
Muğla 1.022 12 1.096 14 852 11
Muş 248 3 193 3 342 4
Nevşehir 90 1 60 1 36 0
Niğde 124 1 75 1 78 1
Ordu 379 4 268 2 244 3
Rize 151 2 158 2 44 1
Sakarya 123 1 125 2 103 1
Samsun 1.112 13 948 12 733 9
Siirt 362 4 175 2 237 3
Sinop 185 2 131 2 103 1
Sivas 500 6 429 6 351 4
Tekirdağ 159 2 109 1 94 1
Tokat 193 2 161 2 118 1
Trabzon 419 5 190 2 137 2
Tunceli 403 5 339 4 410 5
Şanlıurfa 758 9 680 9 763 10
Uşak 282 3 117 2 77 1
Van 594 7 732 10 1.158 15
Yozgat 10 0 0 0 5 0
Zonguldak 891 10 578 8 478 6
Aksaray 20 0 0 0 5 0
Bayburt 0 0 0 0 0 0
Karaman 41 0 0 0 14 0
Kırıkkale 30 0 0 0 17 0
Batman 487 6 602 8 737 9
Şırnak 196 2 198 3 302 4
Bartın 248 3 118 2 98 1



239

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

Ardahan 109 1 121 2 122 2
Iğdır 55 0 0 0 6 0
Yalova 116 1 116 2 136 2
Karabük 160 2 116 2 126 2
Kilis 12 0 0 0 10 0
Osmaniye 18 0 0 0 39 0
Düzce 110 1 81 1 152 2
TOPLAM 41.935 488 37.228 488 39.015 488

ÖRGÜTLENME RAPORU 
15.05.2010 - 31.03.2011 

Ş/T YETKİ 2010
YETKİ  

SONRASI ÜYE AYRILANLAR KALAN
ÜYE 
FARKI

ADANA 1.138 282 14 1.406 268
ADIYAMAN 260 63 6 317 57
AFYON 91 14 11 94 3
AĞRI 404 153 19 538 134
AMASYA 92 28 0 120 28
ANKARA 3.913 581 527 3.967 54
ANTALYA 918 43 70 891 -27
ARTVİN 69 17 3 83 14
AYDIN 349 77 1 425 76
BALIKESİR 413 70 17 466 53
BİLECİK 11 0 4 7 -4
BİNGÖL 125 56 3 178 53
BİTLİS 389 98 0 487 98
BOLU 222 59 26 255 33
BURDUR 22 2 2 22 0
BURSA 1.076 164 71 1.169 93
ÇANAKKALE 295 21 1 315 20
ÇANKIRI 3 0 1 2 -1
ÇORUM 94 68 0 162 68
DENİZLİ 400 81 16 465 65
DİYARBAKIR 2.900 752 417 3.235 335
EDİRNE 327 28 15 340 13
ELAZIĞ 229 35 8 256 27
ERZİNCAN 37 8 0 45 8
ERZURUM 9 28 6 31 22
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ESKİŞEHİR 542 66 55 553 11
GAZİANTEP 394 72 1 465 71
GİRESUN 92 15 7 100 8
GÜMÜŞHANE 2 1 1 2 0
HAKKARİ 514 171 22 663 149
HATAY 558 138 6 690 132
ISPARTA 65 6 1 70 5
MERSİN 1.075 165 55 1.185 110
İST/ANADOLU 1.828 239 215 1.852 24
İST/AKSARAY 2.148 610 102 2.656 508
İST/BAKIRKÖY 913 363 63 1.213 300
İST/ŞİŞLİ 1.302 169 152 1.319 17
İZMİR 4.018 667 408 4.277 259
KARS 41 5 17 29 -12
KASTAMONU 10 1 0 11 1
KAYSERİ 267 115 19 363 96
KIRKLARELİ 266 39 32 273 7
KIRŞEHİR 38 0 2 36 -2
KOCAELİ 651 47 1 697 46
KONYA 163 54 20 197 34
KÜTAHYA 61 2 4 59 -2
MALATYA 1.064 147 95 1.116 52
MANİSA 385 156 19 522 137
K.MARAŞ 60 22 6 76 16
MARDİN 656 90 1 745 89
MUĞLA 943 61 124 880 -63
MUŞ 323 157 0 480 157
NEVŞEHİR 37 14 8 43 6
NİĞDE 78 11 5 84 6
ORDU 196 70 21 245 49
RİZE 63 6 8 61 -2
SAKARYA 114 6 9 111 -3
SAMSUN 754 61 15 800 46
SİİRT 251 71 0 322 71
SİNOP 110 20 1 129 19
SİVAS 366 26 25 367 1
TEKİRDAĞ 83 11 2 92 9
TOKAT 116 34 7 143 27
TRABZON 145 44 2 187 42
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TUNCELİ 385 77 1 461 76
ŞANLIURFA 750 203 114 839 89
UŞAK 72 12 2 82 10
VAN 1.080 248 85 1.243 163
YOZGAT 5 0 0 5 0
ZONGULDAK 501 75 32 544 43
AKSARAY 6 0 0 6 0
BAYBURT 2 4 10 -4 -6
KARAMAN 13 1 0 14 1
KIRIKKALE 18 18 0 36 18
BATMAN 779 173 14 938 159
ŞIRNAK 329 114 1 442 113
BARTIN 95 12 0 107 12
ARDAHAN 140 11 4 147 7
IĞDIR 10 5 1 14 4
YALOVA 118 68 9 177 59
KARABÜK 121 39 24 136 15
KİLİS 10 11 1 20 10
OSMANİYE 17 23 0 40 23
DÜZCE 154 23 1 176 22
TOPLAM 39.083 7.797 3.068 43.812 4.729

KESK GENEL KURULLARI ÜYE ve DELEGE KARŞILAŞTIRMASI

SENDİKALAR

2005  
Genel 

Kurul üye 
Sayısı

2005  
Delege
Sayısı

2008  
Genel
Kurul
Üye

Sayısı

2008  
Delege
Sayısı

2011  
Genel 
Kurul
Üye

Sayısı

2011  
Delege
Sayısı

EĞİTİM SEN 150.860 239 111.768 237 109.053 234
SES 41.936 67 37.228 80 39.015 84
TÜM. BEL-SEN 33.538 54 25.918 56 28.163 61
BES 32.988 53 23.337 50 22.761 50
T.ORKAM SEN 10.254 17 5.662 13 3.250 8
ESM 9.513 16 5.654 13 4.331 10
YAPI YOL SEN 8.033 14 4.860 11 4.946 12
HABER SEN 7.356 13 4.816 11 4.386 10
K. SANAT SEN 4.100 7 3.250 8 3.547 9
BTS 3.300 6 2.831 7 3.072 8
DİVES 1.000 2 380 2 542 2
TOPLAM 302.878 488 225.704 488 223.066 488
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ÜNİVERSİTE KARŞILAŞTIRMA

2010 YETKİ

İL ÜNİVERSİTE ADI SES TSS SAĞLIK-
SEN 2010

Adana Çukurova  484 5 11 Yetkili

Afyon Kocatepe  5

Ankara

Hacettepe 1214 944 10 Yetkili

Ankara  693 220 151 Yetkili

Gazi  37 971 93

Antalya Akdeniz  350 365 11

Aydın Adnan Menderes 48 13 43

Bolu İzzet Baysal 104 131 64

Burdur Mehmet Akif Ersoy 1 0 0 Yetkili

Bursa Uludağ 388 98 56 Yetkili

Çanakkale 18 Mart  Ünv. 20 2 25

Denizli Pamukkale  177 256 88

Diyarbakır Dicle  477 10 93 Yetkili

Düzce Düzce 109 53 153

Edirne Trakya 131 394 31

Elazığ Fırat 31 10 175

Erzurum Atatürk 

Eskişehir
Osmangazi  235 378 10

Anadolu  62 43 1 Yetkili

Gaziantep Gaziantep  40 169 307

Hatay M.Kemal . 31 12 30 Yetkili

Isparta Süleyman Demirel  4

Mersin Mersin  349 267 5 Yetkili

İst/Anadolu Marmara  148 15 2 Yetkili
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İst/Aksaray İstanbul . 1539 313 17 Yetkili

İzmir
Dokuz Eylül  463 163 6 Yetkili

Ege  741 899 15

K.Maraş Sütçü İmam  6 11 166

Kastamonu Kastamonu 1 0 1

Kayseri Erciyes  26 0 0 Yetkili

Kırıkkale Kırıkkale 2 28 11

Kocaeli Kocaeli  224 129 422

Konya Selçuk  10 186 106

Kütahya Dumlupınar 

Malatya İnönü  329 365 119

Manisa Celal Bayar  60 158 80

Ordu Ordu 4 0 1 Yetkili

Samsun 19 Mayıs  Ünv. 227 112 373

Sivas Cumhuriyet . 237 91 343

Şanlıurfa Harran  97 4 185

Tokat Gaziosmanpaşa 10 16 175

Trabzon K.T.Ü 11 214 50

Van Yüzüncü Yıl  151 124 164

Zonguldak Karaelmas  53 252 183

Batman Batman 1 0 0 Yetkili

TOPLAM  9330 7421 3776
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Bu dönemde yapılan çalışmaları beş başlık altında toplayabiliriz. 
Bunlar:

1- Yönetim organlarına yönelik hazırlanan eğitim programı
2- İşyeri temsilcilerine yönelik merkezi eğitim çalışmaları
3- Şubelerden gelen talepler üzerine gerçekleştirilen eğitim çalışmaları
4- PSI çalışmalarına paralel yürütülen eğitimler
5- Sağlık çalışanlarının sağlığı komisyon çalışmaları

1) YÖNETİM ORGANLARINA YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI
2008 yılında yapılan şube/temsilcilik genel kurulları ile yenilenen yönetim 
organlarına ilişkin olarak  6. Olağan Genel Kurul ve MYK’ nın önerisi ile 
2008 yılı 1. MTK da yaşanan kararlaşma üzerine örgütte kurumsal işleyişin 
oturtulması ve genel sağlık ve sosyal hizmet politikalarına yönelik olarak 
ortak dilin oluşturulması için tüm şube/temsilcilik yöneticileri ile disiplin ve 
denetleme kurullarının katıldığı eğitim programları planlanmıştır. Bu eğitimler 
birkaç ilin bir bölgede toplanması suretiyle gerçekleştirilmiştir. İzmir’de 
(Manisa, Aydın, Uşak, Muğla) gerçekleştirilecek olan eğitimin tarihi daha 
sonra şube ile birlikte tekrar belirlenmesi kararlaştırılmış fakat şubelerimizin 
ihtiyacın kalktığı yönündeki görüşü üzerine iptal edilmiştir.

Eylül 2008 tarihinde başlatmış olduğumuz yönetici eğitimleri 23 Kasım 2008 
tarihinde Ankara merkezli eğitim çalışması ile sonuçlandırılmıştır.

Eğitim Programının konuları:
1- Kurumsal işleyişimizle ilgili Yönetmelikler, 
2- Sağlıkta Dönüşüm Yasaları Çalışanlara ve Halka Neler getirdi, Nasıl Bir 

Sağlık Nasıl Bir Sosyal Hizmet?
3- Küreselleşme, Sendikal Hareket, Örgütlenme Sorunları
 Eylül –Kasım 2008 tarihleri arası için hazırlanan program kapsamında 

12 bölgede 341 yöneticimizle yönetici eğitim çalışmamızı gerçekleştirdik.
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TARİH İLİ KATILIMCI İLLER
KATILAN MYK 
ÜYESİ

SAYI

20 Eylül 2008 Antalya
Burdur, Isparta, 
Afyon, Denizli

M. Sıddık AKIN,
 Şükran DOĞAN 33

11 Ekim 2008 Diyarbakır
Batman, Mardin, 
Şırnak, Urfa, 
Adıyaman

Bedriye YORGUN, 
Şükran DOĞAN 39

11 Ekim 2008 Adana
Mersin, Hatay, Kilis 
Gaziantep, K.Maraş, 
Karaman, 

 M.Sıddık AKIN,
 Kemal YILMAZ 32

12 Ekim 2008 Elazığ
Malatya, Tunceli, 
Bingöl, Erzincan

Bedriye YORGUN,
Şükran DOĞAN 28

12 Ekim 2008 Kayseri
Niğde, Sivas, 
Nevşehir

M.Sıddık AKIN, 
Kemal YILMAZ 

20

25 Ekim 2008 Zonguldak
Düzce, Karabük, 
Bartın, Kastamonu

Şükran DOĞAN, 
Cahide SARI 
(Uzman) 

31

25 Ekim 2008 Edirne Tekirdağ, Kırklareli
Ümit DOĞAN, 
Köksal AYDIN

16

26 Ekim 2008 Bursa
Yalova, Kütahya, 
Eskişehir, Balıkesir, 
Çanakkale

Şükran DOĞAN, 
Cahide SARI 
(Uzman)

25

26 Ekim 2008 İstanbul
4 şube, Kocaeli, 
Sakarya

Ümit DOĞAN, 
Köksal AYDIN

31

23 Kasım 
2008

Samsun
Amasya, Çorum, 
Tokat, Sinop, Ordu

Kemal YILMAZ, 
Cahide SARI 
(Uzman) 

35

23 Kasım 
2008

Van
Bitlis, Muş, Ağrı, 
Ardahan, Kars, 
Hakkari, Siirt

M. Sıddık AKIN 33

23 Kasım 
2008

Ankara
Bolu, Kırşehir, 
Konya, Aksaray

Bedriye YORGUN, 
Meryem 
ÖZSÖĞÜT

18

2) İŞYERİ TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK MERKEZİ EĞİTİM ÇALIŞMASI

Merkez Yürütme Kurulunun önerisi ve Merkez Temsilciler Kurulunun onayı ile 
sendikamızın altıncı döneminde Şube/Temsilcilik temsilcileri ve aktivistlerine 
yönelik merkezi bir eğitim programı hazırlanması kararlaştırılmıştır. Alınan 
karar doğrultusunda örgütle paylaşılan program şöyleydi;
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EĞİTİM PROGRAMI
2008 2. MTK’mızda da alınan karar doğrultusunda 2009 yılında merkezi olarak 
planlanan eğitim çalışmalarında şubelerimizin tamamı bağlı temsilciliklerle 
birlikte yılsonuna kadar eğitimlerinin tamamlanması planlanmaktadır. 
Sendikamızda yerellerde yaşanan ve temel politik tavrımıza uygun olmayan 
tartışmaların ana nedeni çalışanlara üye formu doldurduktan sonra ne 
yazık ki örgütlülüğümüzü nicelle sınırlandırıp nitel değişimi (iç örgütlenme) 
göz ardı etmemizden kaynaklanmaktadır. Sendikaların aynı zamanda birer 
okul olduğu gerçeğinden hareketle bu dönemde yapılacak olan merkezi 
eğitim programı aslında bundan sonra sistematik hale gelecek eğitimin 
bir başlangıcı niteliğinde olacaktır. Bunun sonrasında yapılacak eğitimler 
yerellerin ihtiyaçları doğrultusunda genel merkezle koordineli, şube merkezli 
olarak devam edecektir.

Sendikal eğitim; sendika üyelerine ve diğer emekçilere sınıf bilincinin 
kazandırılmasını, ekonomik, sosyal ve siyasal konularda daha donanımlı 
hale getirilmelerini amaçlayan etkinlikler olarak tanımlanabilir. Emekçilerin 
örgütlenme ve mücadele etkinliğinin artırılması da eğitim çalışmalarının 
önemli bir ayağıdır. Sendikal örgütlenme ekonomik gelişmeler ve siyasal 
düzenlemeler konusunda bilgilendirmelerini amaçlayan etkinlikler olarak 
tanımlanabilir. Eğitimin birey ya da gruplarda belirli bir düşünüş ve davranış 
değişikliğini amaçlayan sistemli faaliyetler bütünü olduğu tanımı göz önüne 
alındığında; sendikal eğitimlerde değiştirici, dönüştürücü etkinin ne derece 
gerçekleştirildiği, önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. 

Eğitimin en önemli eylem olduğu, aynı zamanda her eylemselliğin de 
bir eğitim olduğu gerçeği ile emekçileri kendi yaşamları ve gelecekleri 
üzerinde karar sahibi kılabilmek için;
Üyelerin söz, karar ve yetki sahibi olduğu kurumsal yapıların hayata 
geçirilmesinde, en önemli etmenlerden biri de bilinçlenmektir. Sendikaların 
güç ve etkinliği neden örgütlendiğini bilen üye ile artar. Sendikalara üye 
kaydetmek gerekli ancak yeterli değildir. Kağıt üzerinde ve sadece aidat 
ödemekle sınırlı kalan bir üye sendika ilişkisi sendikal faaliyetlerin etkinliğini 
zayıflatır. Üyelerin sendikaları iyi tanıması sendikalarının amaçları, ilkeleri 
doğrultusunda yürüttükleri politikaları bilmeleri hem sendikaların üyeleriyle 
bağını sağlamlaştırır, hem de sınıf hareketine, sendikal mücadeleye ve 
demokratikleşme mücadelesine katkıda bulunur.  Emekçi kitlelerin egemen 
sınıf üzerinde baskı gücü oluşturabilmesi de, ancak sınıf bilincinin 
üyelere aktarılması ile mümkündür. Bütün bunlardan hareketle, sendikalar 
evrensel terminolojide “Demokrasinin okulları” olarak tanımlanmaktadır. Tam 
da bu nedenle sendikal eğitim, sendikaların olmazsa olmazıdır. 
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Biliyoruz ki kapitalist sistem çeşitli ve güçlü medya iletişim araçlarına ve en 
gelişmiş teknolojik imkânlara sahiptir. 

Emekçileri yoğun bir bombardıman altında tutmak için her türlü aracı 
ustaca kullanarak kendi sınıf çıkarlarına yabancılaştırıp, sistemin birer 
parçası nesnesi haline getirmeye çalışırlar. Her gün sınıf mücadelesinin 
son bulduğunu, artık sendikaların önemini yitirdiğini, toplumsal dönüşüm 
süreçlerinin kapandığının propagandasını yaparak bireyciliği ön plana 
çıkarırlar. Toplumsal dayanışma, örgütlü mücadele fikrine sistemli bir biçimde 
saldırarak bireysel kurtuluş reçeteleri sunmaya çalışırlar. Görsel öğelerle 
yaşamı magazinleştirerek gazete boyalı basın, radyo ve televizyonlarda 
yozlaştırılmış yayınlarla, yaşamdan ve güncel sorunlardan kopuk yoz 
programlarla, emekçilerin yaşamını ve sistemi sorgulaması engellenerek 
toplumsal çelişkiler, yoksulluk ve eşitsizliğin gizlenmesi hedeflenir.

Planlamış olduğumuz merkezi eğitim programı ile birlikte eğitim çalışmalarına 
yönelik kullanacağımız teknik detaylarda atlanmaması gereken önemli 
konulardan biridir. Bu nedenle eğitim çalışmalarımızla ilişkin olarak bazı 
teknik konuların açıklanması gerekmektedir.  

Amaç: Merkezi Eğitim çalışmalarımızdaki temel amacımız, demokratik 
katılımcılığı ve sendikal kurumsallaşmayı hayata geçirmektir. Şubelerimiz 
düzeyinde eğitimci kadrolarını oluşturarak eğitimi yerellerde sürekli kılmak ve 
işyerlerine taşımak. Yeni seçilen işyeri temsilcilerimiz ve şube yöneticilerimiz 
ile örgütümüz arasında sosyal-siyasal düzlemde buluşarak, politik bir alt yapı 
oluşturarak mücadele birliği sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu 
eğitim programıyla, örgütün tamamında ortak bir dil yaratmak, kurumsal bilgi 
akışını sağlamak ve kolektif çalışmayı esas alarak örgütümüzü hem nicel, 
hem de nitel olarak büyütmeyi amaçlıyoruz. Yine farklı yerlerde çalışan 
temsilcilerin bir araya gelerek tanışması gündelik yaşamda, işyerlerinde 
karşılaştıkları basit sorunlarla baş edebilecekleri bilgi ve deneyim paylaşımı 
sağlanacaktır 

Kullanılacak Materyaller: Eğitim çalışmalarımızda projeksiyon aleti 
bilgisayar, perde ve eğitimlerimize destek amaçlı olarak eğitim konularına 
ilişkin bilgilendirme kitapçığı ve sunum yapacak eğitimcilerin dağıtabileceği 
fotokopi teksirler kullanılacaktır. Ayrıca katılımcılara eğitim çalışmalarına 
katıldıklarına dair birer katılım belgesi verilecektir. 
      
Katılımcıların Belirlenmesi: Eğitim çalışmalarına katılımcıların 
belirlenmesinde işyeri merkezli çalışmalar yürütülmesi, örgütlülük 
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durumunun ve farklı meslek gruplarının göz önünde bulundurulması özel 
bir önem ve anlam taşımaktadır. Özellikle yeni seçilmiş ve politik olarak da 
bu eğitime ihtiyaç duyacak temsilcilerimizin katılımı noktasında tüm şartlar 
zorlanmalıdır. İşkolumuzda çalışan emekçilerin %50’sinden fazlasının kadın 
olması toplumsal cinsiyet bakışının derinlikli olarak işyerinde sokakta ve 
yaşamın her alanında yaşanması nedeni ile kadın katılımı önemsenmelidir. 
Örneğin kadın temsilcilerimizin çocuk nedeniyle bu eğitime katılamaması 
mazeret olmamalı şubelerimiz bu konuda çözüm yollarını zorlamalıdır. 
Kadınlara yönelik özel zaman dilimli eğitimler düzenlenebilir. Kadınların 
sendikal mücadelenin her düzeyinde yerini alabilmesi ve kadınlara yönelik 
özgün politikaların geliştirilmesi, kadınların sorunlarına yönelik mücadele 
yürütmek ihtiyacı zorunludur.  Bu amaçla kadın komisyonlarının kadın bilincini 
geliştirecek şekilde organize edilmesi ve sendikal eğitim çalışmalarında kadın 
komisyonun aktif rol üstlenmesi uygun olacaktır. Eğitime katılanların ortak 
bir dili tutturma noktasında atacakları her adım sendikal kazanımlarımızı 
mümkün kılacaktır.

Başlangıçta katılımcıların; sorgulayan, araştıran, gelişmelere açık ve aktif 
olması, işyerlerinde saygı duyulan, güvenilen ve çevresiyle en azından insani 
ilişki temelinde iyi iletişim kurabilen kişilerden oluşması önemsenmelidir. 
Ancak eğitim çalışmalarının zamanla istekli tüm üyeleri kapsayacak şekilde 
geliştirilmesi esas alınmalıdır.

Metodoloji: Katılımcı yöntemlerin,araç ve gereçlerin duyu organlarını 
harekete geçirdiğinden eğitimin kalıcılığını ve etkinliğini arttırdığından 
sunumun yanı sıra soru cevap, sohbet, beyin fırtınası v.b. yöntemlerin 
kullanımına özen gösterilecektir. Etkin katılımı ve üretkenliği artırmak 
amacıyla grup ve atölye çalışmalarına önem verilecektir. 
Eğitim öncesi konulara ilişkin kaynakların katılımcılara ulaşılması 
sağlanacaktır.. 

Ölçme ve Değerlendirme: Yapılan eğitimlerin değerlendirilmesine ilişkin 
olarak hazırlanan anketler katılımcılar tarafından doldurulacak ve elde 
edilen sonuçlar üzerinden daha sonraki eğitimlerde o zamana dek yaşanan 
sorunların telafi edilmesi hedeflenecektir. 

Eğitimin Yeri, Süresi ve Maliyeti: Eğitim çalışmalarımız iki gün ve yatılı 
olacak şekilde planlanmıştır. Bu nedenle yerellerde eğitimin yapılacağı 
mekanlarla ilgili araştırma yapılarak uygun koşularda salon ve kalacak yer 
temin edilmelidir.  
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Hedef: Bu eğitim çalışmasıyla ana hedefimiz eğitimlerimize bir süreklilik 
kazandırarak ‘’Sendika Okullarını’’ işler hale getirmek

•	 Sorunları bireysel çözme yerine örgütsel çözmeye yönelme
•	 Farklı bakış açılarına yönelik önyargılardan kurtulma
•	 Özgüven oluşturma, katılımcı ve kolektif çalışmaya yöneltme
•	 Toplumsal olaylara ilgi ve analiz yeteneğinde artış
•	 Sendikal faaliyetlerde sorumluluk almayı sağlamak
•	 Eğitime katılan tüm emekçilerin bilgi, beceri,ve bilinçlerinin gelişmesini 

sağlayarak, kendi sınıf çıkarlarına uygun tutarlı düşünce, davranış 
değişikliği yaratmak

KONULAR:
•	 Örgütlenme
•	 Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki gelişmeler
•	 Kapitalizm (emek, sermaye, artı-değer ...)  kriz ve emekçilere 

yansımaları
•	 Sınıf ve Sendikal Mücadele Tarihi - Sendika Siyaset İlişkisi
•	 Kadın Sorununa Sınıfsal Yaklaşım
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 EĞİTİM TAKVİMİ

  24-25 Ocak 2009 Aydın
    7-8 Şubat 2009 Mardin
    7-8 Şubat 2009 Van
21-22 Şubat 2009 Kocaeli
21-22 Şubat 2009 Kırklareli
   4-5 Nisan 2009 İstanbul Şubeleri 
14-15 Mart 2009 Eskişehir 
11-12 Nisan 2009 Bolu
11-12 Nisan 2009 Sivas
25-26 Nisan 2009 Malatya 
25-26 Nisan 2009 Zonguldak
  9-10 Mayıs 2009 Çorum
  9-10 Mayıs 2009 Muş
16-17 Mayıs 2009 Tunceli
16-17 Mayıs 2009 Manisa
23-24 Mayıs 2009 Diyarbakır
23-24 Mayıs 2009 Ağrı
   6-7 Haziran 2009 Şanlıurfa
  6-7 Haziran 2009 Balıkesir
20-21 Haziran 2009 Gaziantep
20-21 Haziran 2009 Trabzon
   4-5 Temmuz 2009 Hakkari
   4-5 Temmuz  2009 Çanakkale
    5-6 Eylül 2009 Ankara
    5-6 Eylül 2009 Edirne
     3-4 Ekim 2009 Samsun
     3-4 Ekim 2009 İzmir
 17-18 Ekim 2009 Adana
 17-18 Ekim 2009 Uşak
   31 Ekim – 1 Kasım 2009 Konya
   31 Ekim – 1 Kasım 2009 Muğla
   14-15 Kasım 2009 Ordu

NOT:
1-Eğitim programına 2008 yılı içinde yapılan eğitimler (Bursa, Hatay, Mersin, 
Antalya, Karabük, Batman, Siirt, Bitlis) şube yönetimleri ile görüşülerek 
merkezi eğitime dahil edildiğinden oluşturulan eğitim programına 
eklenmemiştir.
2- Yukarıda belirtilen tarihler Genel Merkezimizin ve şube/temsilciliklerimizin 
karşılıklı diyalog ile alanımızdaki ve Türkiye’deki güncel gelişmelere bağlı 
olarak zorunlu değişiklikler yapılabilecektir. Bunun dışında programın 
pratikleştirilmesi esas alınacaktır.
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Program devam ederken gerek merkezi gerekse de yerellerin talebi doğrultusunda 
bazı değişiklikler yapılmıştır. Hayata geçirilen merkezi eğitimlerin tablosu şöyledir:

TARİH EĞİTİM 
BÖLGESİ  KATILIMCILAR KATILIMCI 

SAYISI

    5-6 Temmuz 2008 Hatay 
Ümit Doğan – M. Sıddık 
Akın 

50

   18-19 Ekim 20008 Mersin 
Ümit Doğan - Meryem 
Özsöğüt 

55

  15-16 Kasım 2008 Antalya Ümit Doğan 60
   20-21 Aralık 2008 Bursa Ümit Doğan 43
   27-28 Aralık 2008 Karabük Meryem Özsöğüt 34

    27-28 Aralık 2008 
Batman 
(Siirt -Bitlis) 

Bedriye Yorgun 
Ümit Doğan – Cahide Sarı 

107

    24-25 Ocak 2009 Aydın 
Ümit Doğan – M. Sıddık 
Akın 

47

       7-8 Şubat 2009 Mardin Ümit Doğan - Şükran Doğan   45

      7-8 Şubat 2009 Van 
Bedriye Yorgun - Cahide 
Sarı 

60

 21-22 Şubat 2009 Kocaeli Ümit Doğan – Köksal Aydın 40

 21-22 Şubat 2009 Kırklareli 
M. Sıddık Akın - Şükran 
Doğan 

30

11-12 Nisan 2009 İstanbul 
Ümit Doğan - Meryem 
Özsöğüt 

140

11-12 Nisan 2009 Bolu Kemal Yılmaz 40
11-12 Nisan 2009 Sivas M. Sıddık Akın 35
25-26 Nisan 2009 Zonguldak Ümit Doğan - Şükran Doğan 42
02-03 Mayıs 2009 Kayseri Şükran Doğan 30
16-17 Mayıs 2009 Manisa Şükran Doğan 36

23-24 Mayıs 2009 Diyarbakır 
Kemal Yılmaz - M. Sıddık 
Akın 

42

23-24 Mayıs 2009 Ağrı Ümit Doğan 50

06-07 Haziran 2009 Şanlıurfa 
Ümit Doğan – Şükran 
Doğan 

65

20-21 Haziran 2009 Gaziantep 
Köksal Aydın – M. Sıddık 
Akın  

22

04-05 Temmuz 2009 Hakkâri Ümit Doğan - Şükran Doğan 37
10-11 Ekim 2009 Malatya M. Sıddık Akın 40
10-11 Ekim 2009 Eskişehir Şükran Doğan 47
17 Ekim 2009 Edirne Meryem Özsöğüt 28
31 Ekim -1 Kasım 2009 Ankara Ümit Doğan – M.Sıddık Akın 50
31 Ekim -1 Kasım 2009 Konya Köksal Aydın 25

31 Ekim -1 Kasım 2009 Muş 
Bedriye Yorgun - Meryem 
Özsöğüt 

63

07-08 Kasım 2009 Adana Ümit Doğan – Köksal Aydın 48
07-08 Kasım 2009 Çanakkale Şükran Doğan 18

14-15 Kasım 2009 Trabzon 
Köksal Aydın - Meryem 
Özsöğüt 

27

05-06 Aralık 2009 Muğla 
Kemal Yılmaz - Köksal 
Aydın 

55

05-06 Aralık 2009 Ordu Şükran Doğan 30

19-20 Aralık 2009 Balıkesir 
M. Sıddık Akın - Kemal 
Yılmaz 

42
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Eğitim programı Samsun, İzmir, Uşak, Tunceli ve Çorum şubeleri dışında 
tüm şubelerimizde hayata geçirilmiştir. Yapılamayan illerde şubelerimizin 
mazereti üzerine ileriki bir tarihe ertelenmiş fakat şubeler den eğitime ilişkin 
talep olmadığından iptal edilmiştir.

Eğitim programı dışında Erzurum Temsilcilik çalışmalarına ve Erzurum’a 
yakın olup örgütsel sorunların yaşandığı illere yönelik olarak Erzurum da 
17-18 Temmuz 2010 tarihinde Erzurum, Erzincan Kars, Bayburt illerinden 
yönetici ve aktivistlerin katılımı ile bir eğitim çalışması yürütülmüştür. Genel 
merkezimiz adına çalışmaya Köksal Aydın katılmıştır.  Eğitim çalışmasında 
Sağlıkta dönüşümün çalışanlara ve halka getirdikleri, örgütlenme, iletişim 
konularında sunum yapılmıştır.

10 Ocak 2009: İstanbul Tabip Odasının düzenlediği “Sağlıkta Özelleştirmeler” 
paneline Ümit Doğan katıldı.

Uzun süredir birlikte mücadeleyi örgütlemeye çalıştığımız SES, TTB, Dev-
Sağlık-İş MYK ve uzmanlarının katıldığı önümüzdeki dönem sağlık iş 
kolundaki gelişmeler ve Türkiye’nin diğer gündemlerinin tartışıldığı 2 günlük 
bir çalışma yapıldı. 

3)ŞUBELERİN TALEPLERİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM 
ÇALIŞMALARI 

Merkezi eğitim programı dışında şubelerimizin yerel ihtiyaçları göz önüne 
alıp konularını seçtikleri ve talepleri doğrultusunda çeşitli eğitimler hayata 
geçirilmiştir. Bu eğitimlere zaman zaman şubelerimizin talebi doğrultusunda 
MYK üyeleri katılmış zaman zaman da ilgili konulara ilişkin olarak sunum 
yapacak hocaların ayarlanmasında destek olunmuştur. 

İllerde yapılan ihtiyaç eğitimlerinde işlenen konular: Sendika nedir? 
İletişim teknikleri. Dünya sendikal mücadeleler tarihi. SSGSS, Aile hekimliği, 
Kamu hastane birlikleri yasa tasarısı, Tam gün yasası. Sağlıkta dönüşümün 
çalışanlara ve halka etkileri. Krizin emekçilere yansımaları. Kriz sürecinde 
ne yapmalı, nasıl yapmalı? Krizin kadın çalışanlara etkileri. Hukuksal 
kazanlarımız. Sosyal hizmet politikalarımız. Sendika siyaset ilişkisi. Sendikal 
hareketin sınıfsal ve demokratik görevleri çerçevesinde Kürt Sorunu. 
Örgütlenme sorunları ve yöntemleri. 4B li çalışanların yaşadığı sorunlar. 
Esnek çalışma ve taşeronlaşma. Sağlığın ekonomi politiği. SES ve KESK’in 
ilkeleri ve amaçları. Ücret, Fiyat, Artıdeğer. Üretim süreçlerinin değişiminin 
sağlık ve sosyal hizmet alanına yansımaları.
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İhtiyaç eğitimlerinin yapıldığı bölgeler ve MYK katılımı

TARİH EĞİTİM BÖLGESİ  KATILIMCILAR 
KATILIMCI 

SAYISI

14 Haziran 2008 Kayseri Şükran Doğan                    70

15 Eylül 2008 Düzce Şükran Doğan                    65
15-16 Kasım 2008 Muğla 55
22-23 Kasım 2008 İzmir Ümit Doğan 35
27 Aralık 2008 Adana 40
27 Aralık 2008 Ordu – Giresun Köksal Aydın 100
21 Ocak 2009 Düzce Şükran Doğan 55
5 Şubat 2009 Antalya Şükran Doğan 35
11 Mart 2009 Adana Şükran Doğan
16 Ekim 2009 Şanlıurfa 60
9 Aralık 2009 Çorum 100
12-13 Aralık Ankara 45
18-19 Aralık Ordu Şükran Doğan 35
26 Aralık 2009 Adana 40
26-27- Aralık 2009 Batman 60
26-27- Aralık 2009 Antalya 40
16-17 Ocak 2010 İst/ Anadolu M. Sıddık Akın 65
28 Şubat 2010 Ankara M. Sıddık Akın 40

3 Mart 2010 Bolu
Kemal Yılmaz- 
Ümit Doğan

43

25 Nisan 2010 Kırıkkale
Şükran Doğan-  
Köksal Aydın

45

16-17 Ekim 2010 Diyarbakır M. Sıddık Akın 50
31 Ekim 2010
1 Kasım 2010

Van 60

6 Kasım 2010 Mersin Köksal Aydın 75
6-7 Kasım 2010 İst/Aksaray Şükran Doğan 45
6-7 Kasım 2010 Şanlıurfa Kemal Yılmaz 48
21-22 Kasım 2010 İst/Şişli 35
18-19 Aralık 2010 Adana Köksal Aydın 40
26-27 Aralık 2010 Bursa 45

4) PSI ÇALIŞMALARINA PARALEL YÜRÜTÜLEN EĞİTİMLER

Üyesi olduğumuz PSI sendikaları ile birlikte planlanan program dahilinde 
sendikamızın almış olduğu görevle Edirne’de 16 Kasım 2008 tarihinde PSI 
üyesi sendikaların üyelerinin katıldığı ‘’SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
‘’ Konulu panel düzenlenmiştir. Panele 42 kişi katılım sağlamıştır. MYK ‘dan 
Meryem Özsöğüt katılmıştır.
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PSI 2009 programı dahilinde planladığımız “Sendikal hak ve özgürlükler” 
konulu çalışma 26.12.2009 tarihinde Gaziantep ilinde İrfan Kaygısız’ın 
sunumu ve MYK üyemiz Şükran Doğan’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  
Panele 150 kişi katılmıştır.  

16–17–18 Haziran 2010 tarihlerinde  PSI üyesi sendikalarla birlikte 2010–
2012 yılları arasında yapılacak olan projeye yönelik olarak değerlendirme ve 
planlama toplantısı ile güvencesizlik konusun da akademisyenlerin katıldığı 
eğitim çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaya MYK adına Şükran Doğan ve Ümit 
Doğan katıldılar. Toplantıda projeye yönelik çalışmaların yürütülmesi için 
Kadın, Gençlik ve Güvencesizler komisyonu oluşturuldu ve bu komisyonlar 
farklı tarihlerde ilk toplantılarını yaparak çalışmalarına başladı.                    

5) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Tarihsel Süreç: 14-15 Ekim 2000 tarihinde SES 3. Olağan Genel Kurulu’nda, 
kamu sağlık kurumlarındaki sağlık çalışanlarına yönelik karar önergesi kabul 
edilmiştir. 

Bu önerge: 

a) sağlık çalışanlarının maruz kaldığı meslek hastalıklarının, iş kazalarının ve 
riskli uygulamalarının ülke koşulları içinde tanımlanması ve saptanması 

b) tanımlanan meslek hastalıkları ve iş kazaları için bildirim sisteminin 
oluşturulması 

c) bildirim sisteminden elde edilen verilerden merkezi bir veri tabanının 
oluşturulması 

d) başta hastaneler olmak üzere, tüm sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanları 
için birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmesi, sendikal ve mesleki 
örgütlenmenin sağlanması için işyeri örgütlenme birimlerinin kurulması 

e) SES Genel Merkezi ve şubelerinde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma 
Komisyonları’nın kurulmasıdır. 

Şubat 2001 tarihinden itibaren, SES Genel Merkezi’nde sağlık meslek örgütü 
temsilcilerinden oluşan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Komisyonu 
faaliyetlerine başlamıştır. Bu komisyon tarafından hastanelerde kurulması 
hedeflenen işyeri sağlık biriminin hizmet alanları ve ilkeleri belirlenmiştir. 

Hizmetin ilkeleri:

a) sağlık çalışanlarının sağlığını geliştiren, koruyan, hastalıklarını önleyen 
ve ayaktan tedavi edici sağlık hizmetlerini yerine getiren birinci basamak 
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sağlık hizmeti b) sağlık hizmetin planlanmasından uygulanmasına kadar 
olan üretim sürecinde, çalışanlara mesleki risk faktörler konusunda her türlü 
bilgiye ulaşma, araştırma yapma ve sonuçlarını açıklama hakkına sahip olan 

c) katılımlı 

d) ulusal sağlık sistemi örgütlenmesi içinde 

e) genel bütçeden finanse edilen 

f) sağlık hizmetleri üretimini durdurma konusunda inisiyatifli 

g) sağlık hizmeti üretimi alanlarında istihdam edilen tüm emek gücünü 
kapsamasıdır.

SES Genel Merkezi’nde sağlık meslek örgütü temsilcilerinden oluşan Sağlık 
Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Komisyonu üyelerinden Özlem Özkan 
tarafından 2003 yılında “Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ile ilgili Sağlık 
Çalışanlarının Sağlığı Bibliyografyası (1985-2001)” kitabı yayımlanmıştır. 

SES Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Komisyonu meslek hastalığı 
ve iş kazası bildirim formu hazırlanmıştır. Ayrıca, hastane işyeri biriminin 
ön uygulaması Ankara Numune Hastanesi’nde yürütülmüştür. İki ay süren 
ön uygulamada konu ile ilgili çalışanlara yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir. 
Hastanenin yönetiminin değişimi nedeniyle, sağlık çalışanlarının meslek 
hastalığı ve iş kazası bildirim formu ve işyeri birimi uygulamaları yapılamamıştır. 
Bu çalışmaların da katkısıyla bazı üniversitelerin hastanelerinde sağlık 
çalışanlarının sağlığı birimleri kurulmaya başlamıştır. 

2009’dan Bugüne: SES Genel Merkez’de Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 
Komisyonu 2009 yılının ikinci yarısından itibaren Ümit Doğan (SES Genel 
Eğitim Sekreteri), Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu (Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi), Doç. Dr. Özlem Özkan (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık 
Yüksekokulu), Dr. Celal Emiroğlu (Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi) ve sendika çalışanı Cahide Sarı ile aktif olarak çalışmaya tekrar 
başlamıştır. 

Komisyon öncelikli olarak bu çalışmanın amacı ve hedeflerini gözden 
geçirerek, çalışma yöntemine dair bir planlama yapmıştır. İlk olarak, sağlık 
emekçilerinde meslek hastalıkları ve iş kazaları konusunda farkındalıklarını 
oluşturmak ya da arttırmak, nedenlerini bireysel değil,  toplumsal etkene 
dayandırmak için “İş Kazalarımızı ve Nedenlerini Birlikte Belirleyelim!” 
başlıklı el ilanı hazırlanmıştır. 
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Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı meslek hastalıkları ve iş kazalarını 
bildiğimiz ve her gün tanığı ya da mağduru olduğumuz halde, genelleme 
yapabileceğiz bir bilimsel veri setine sahip değiliz. Sınırlı sayıdaki verilerin 
kaynağı ise olaylar ya da yerel düzeyde yürütülmüş bilimsel çalışmalardır. 
Oysa bu verilerin merkezi bir düzeyde birikmesi, bu veri akışının sürekliliğinin 
sağlanması bu sorunların görünür olmasında ve emek mücadelesinde çok 
önemli bir kaynaktır. Bu nedenle, başlangıç olarak bu Komisyon, sağlık 
çalışanlarının maruz kaldığı iş kazalarının tanımlanması, nedenlerinin 
ve sonuçlarının belirlenmesi için daha önce aynı Komisyon tarafından 
geliştirilen “İş Kazası Bildirim Formu” güncelleştirilmiştir. Bu form ile ileriye 
dönük olarak üç aylık izlem yapılması amaçlanmıştır. Uygulama için illerdeki 
sağlık kurumlarının dağılımı ve sendikamızın örgütlülük durumu göz önüne 
alınarak, pilot olarak 14 il (Ankara, Samsun, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, 
Muğla, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Malatya, Batman) 
olmasına karar verilmiştir. Komisyon bu il temsilcilerinin katılımıyla 12 Aralık 
2009 tarihinde Ankara’da bir toplantı yürütmüştür. Pilot illerden Samsun 
ve İzmir il temsilcileri katılmamıştır. Fakat İzmir şubenin bu çalışmalara 
dahil olmayı istemesinden dolayı yürütülecek çalışmalara dahil edilmiştir. 
Yirmi kişinin katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda, ülkemizin sağlık sistemi 
üzerine genel bir değerlendirme yapılmış, ardından meslek hastalıklarıyla 
ilgili olarak var olan hukuki durum değerlendirilmiş, yerel çalışmaların nasıl 
yürütüleceğine dair bilgilendirme yapılmıştır. Temsilciler, ilerinde yürütecekleri 
bu çalışmanın programını oluşturmuştur. Bu çalışmanın yürütülebilmesi için, 
her il temsilcisinin kendi ilindeki her bir sağlık kurumundan kurum temsilcisi, 
o kurum temsilcisinin de birim temsilcilerini belirleyip, bu çalışmanın önemi, 
sağlık çalışanlarının özellikle iş kazaları konusunda dikkatlerinin çekilmesi 
gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu temcilerin sağlık kurumunda sorumlu oldukları 
birimleri üç ay boyunca, haftada  2-3 kez gidip, iş kazasına maruz kalan 
kişilere formu doldurması şeklinde bir plan yapılmıştır. Bu çalışma sonunda 
elde edilen veriler şu anda analiz aşamasındadır. Ancak elde edilmesi 
düşünülen veriler beklenilen düzeyde olamamıştır. Komisyonumuz, çalışmayı 
yürütülen illerden bu çalışmaya yönelik bir rapor istemiş ve gelen raporlar 
üzerinden değerlendirme yaptıktan sonra, Haziran 2011 tarihinde pilot 
illerde ki temsilciler ve daha önceki yıllarda SÇS çalışması yürüten illerdeki 
aktivistlerle toplantı planlamıştır.  

Yine sağlık çalışanlarının sağlığı komisyonu olarak MYK’ya yapılan öneri 
üzerine MYK onayıyla TTB ve Dev-Sağlık İş ile görüşülmüş ve üç örgüt 
ile birlikte Mart ayı içinde Sağlık çalışanlarının Sağlığı konulu bir çalıştay 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Tarih belirlemede yaşanan sorunlar ve diğer 
çalışmalarla çakışması nedeni ile ertelenmiştir. Daha sonra sendikamız 
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da dahil beş emek örgütünün yürütmesiyle 27 Kasım 2010 tarihinde (Dev 
Sağlık İş, SES, THD, TMRT-DER ve TTB) İstanbul da “Sağlık Hizmeti 
Üretim Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” düzenlenmiştir. 
Çalıştaya yaklaşık 200 kişi katılmıştır. Örgütümüz SÇS çalışması için 
belirlediği 14 pilot ilin il temsilcileri de toplantıya katılım göstermiştir. 
Çalıştay’ın birinci oturumunda;

	Sağlık hizmeti üretim sürecindeki tehlike ve risklerle onların ortaya 
çıkmasını sağlayan koşullar, 

	Dünyada sağlık çalışanlarının meslek hastalıkları ve iş kazaları 
sınıflamaları ve öneriler 

	Türkiye de sağlık hizmeti üretim sürecindeki mevcut durum, 

başlıklarındaki konferanslarla sağlık emekçilerinin sağlığı, sağlık 
sorunlarının ele alınışındaki yöntemlerle ilgili Dünya ve Türkiye’deki durum 
katılımcılarla paylaşıldı.

İkinci oturumda ise katılımcılar: 

	Sağlık emekçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik hukuksal 
mücadele koşullarının belirlenmesi

	Sağlık emekçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik emek 
mücadele koşullarının belirlenmesi konularını iki ayrı grup çalışması 
olarak değerlendirdiler. Her iki çalışma grubunca gerçekleştirilen 
tartışmaların ardından hazırlanan grup raporları tüm katılımcılarla 
ortak gerçekleştirilen oturumda paylaşılarak tartışmaya açılmış ve 
aşağıda sunulan çalıştay sonuç kararları oybirliği ile alınmıştır.

Ardından, sendikamızın da içinde bulunduğu dokuz emek örgütü 
temsilcileriyle  (Dev. Sağlık İş, SES, TDHB, Türk Ebeler Derneği, TEB, THD, 
TMRTDER, TTB, Türkiye Diyetisyenler Derneği) başta Sağlık Çalışanlarının 
Sağlığı 3. Ulusal Kongresi olmak üzere bu konuda çalışmaları sürdürmek 
için bir araya gelindi. 
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26 Şubat 2011 tarihinde aşağıdaki basın açıklaması yapıldı. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE 
EDİYORUZ

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetini üretenlerin, sağlık 
emekçilerinin sağlığı çalışma yaşamından kaynaklanan bildik tehlike ve 
risklerle tehdit altında. 

Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllardan itibaren çalışma yaşamında tüm 
emekçilerin aleyhine olan düzenlemeler ve hak gaspları sağlık emekçilerini 
de olumsuz olarak etkilemiştir. 

Önceden büyük çoğunluğu kamuya ait sağlık kurumlarındaki istihdam 
yerini artarak özel sektöre bırakmıştır. Özel sektörün kar hedefi ve hırsı 
vahşi rekabeti de birlikte getirmiş, yaygınlaşan rekabet sağlık emekçilerinin 
daha düşük ücretle, güvencesiz ve daha kötü koşullarda çalıştırılmasını 
koşullamıştır. 

Yaygın işsizlik ve örgütsüzlük hak aramayı güçleştirmekte, sağlık emekçilerini 
olumsuzluklara boyun eğmeye zorlamaktadır.

Çalışma yaşamının zaman içinde daha da sorunlu hale gelmesi iş kazaları 
nedeniyle sakatlanan hatta yaşamını yitiren, meslek hastalığına yakalanan 
meslektaşlarımızın sayılarının yıllar içerisinde artmasına neden olmaktadır. 

Örneğin; Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde Hemşire A.Ö. ve 19 Mayıs 
Üniversitesi Hastanesi’nde öğrenci taşeron işçisi K. Y. Adlı arkadaşlarımızı 
KKKA nedeni ile, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde taşeron 
işçisi M. G. ve Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde taşeron 
işçisi D.İ. arkadaşlarımızı domuz gribi nedeni ile kaybettik.

Yaşananların görünür hale getirilmesi, nedenleriyle birlikte çözüm 
önerilerimizin de saptanması, hem sağlık emekçileri hem de kamuoyunda 
konunun bilinmesinin sağlanmasına yönelik olarak sağlık alanındaki 
demokratik kitle örgütleri yıllardır çalışmaktadır. Birincisi 1999 yılında, ikincisi 
2001 yılında gerçekleştirilen “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” kongrelerinde 
olduğu gibi bu çalışmalar zaman zaman söz konusu örgütlerin birlikte 
yürüttükleri faaliyetler olmuştur.
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Son olarak beş sağlık emek örgütü (DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ, SES, THD, TMRT-
DER, TTB), 27 Kasım 2010 tarihinde, İstanbul’da “Sağlık Hizmeti Üretim 
Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” düzenlemiş ve sağlık 
hizmeti üretim alanlarında çalışanların da emek sürecinden kaynaklanan, 
önlenebilir olduğu için de kabul edilemez olan sağlık sorunları yaşamakta 
oldukları saptamasının ardından;

1. Bu alanlarda da işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yapılanmalara 
gidilmesi ve konu ile ilgili hukuksal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için 
sağlık emek örgütleri başta olmak üzere diğer emek örgütleri ile ortak bir 
program çerçevesinde mücadelelerini birleştirmeleri, 

2. Eğitim ortamları ve koşulları nedeni ile sağlık meslek gruplarının 
öğrencilerinin de benzer tehlike ve risklerle karşı karşıya oldukları, bu 
nedenle sağlık emekçilerinin sağlığı kapsamına öğrencilerimizin de dahil 
edilmesi ve mücadeleye aktif katılımlarının sağlanması,

3. Sağlık emekçilerinin meslek hastalıkları ve iş kazalarının hukuksal olarak 
da tanınması için çalışmalar yürütülmesi, 

4. Sağlık iş kolunun ağır ve tehlikeli işler iş kolunda yer almasının sağlanması

5. Sağlık emek örgütlerinin tümünün katılımı ile 11-13 Kasım 2011 tarihinde 
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi’nin düzenlenmesi,

6. Kongre tarihine kadar: 

a.  Meslek hastalığı şüphesi olan tüm sağlık emekçilerinin mevzuata 
uygun süreç takip edilerek tanı almalarının sağlanması ve 
hukuksal girişimlerin yaygınlaştırılması,

b.  Sağlık emekçilerinin meslek hastalıkları ve iş kazalarının 
belirlenmesi ve izlenmesi için sağlık emek örgütlerince ortak bir 
veri tabanının oluşturulması,

c.  Sağlık hizmeti üretim alanlarında birim temelli olarak tehlike ve 
risklerinin belirlenmesinin yaygınlaştırılması,

d.  Kamu ve özel sektörde istihdam edilmekte olan sağlık 
emekçilerinin iş güvenceli istihdamlarını sağlayabilmek için 
örgütlenme ve sendikalaşma faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
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yaygınlaştırılması çabalarına aktif olarak katkıda bulunulması,

e.  Sağlık hizmeti üretim alanlarında kamusal finansmanlı, birinci 
basamak sağlık hizmeti kapsamında ve ekip hizmeti ile 
yürütülmesi güvence altına alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği 
örgütlenmesi için model ve mevzuat çalışmalarının geliştirilerek 
sürdürülmesi kararları alınmıştır.

Biz aşağıda adları bulunan sağlık emek örgütleri bütün sağlık emekçilerini 
örgütlü yapılarımız çatısında kongreye katılmaya, Kongre sürecinde yukarıda 
tanımlanmış kararları hayata geçirmek için kolektif üretme inisiyatifinde 
bulunmaya ve tüm sağlık çalışanlarını birlikte sürdürülecek olan mücadeleye 
katılmaya davet ediyoruz.

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI (DEV SAĞLIK İŞ), SAĞLIK VE 
SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES), TÜRK DİŞHEKİMLERİ 
BİRLİĞİ (TDB), TÜRK EBELER DERNEĞİ (TED), TÜRK ECZACILARI 
BİRLİĞİ (TEB), TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ (THD), TÜRK MEDİKAL 
RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ (TMRT-DER), TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
(TTB), TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ (TDD)
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HUKUK, TİS VE KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI

KESK BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR:

2008-2010 yılları arasında aylık periyotlarda yapılan KESK ve KESK’e bağlı 
sendikaların Hukuk ve TİS Sekreterleri ile ortak yapılan toplantılara sendika 
avukatımızla birlikte düzenli olarak katılınmıştır. Toplantılarda işkolumuzdaki 
yasal gelişmeler, baskı ve engellemeler, açılan davalarla ilgili bilgilendirme 
yapılmış, gündemdeki konularla ilgili görüşler dile getirilmiştir. Şubelerden 
gelen bilgiler ve Hukuk Büromuzun kayıtları esas alınarak hak ihlalleri ile ilgili 
formlar doldurularak 3 aylık periyotlarda KESK’e gönderilmiştir. KESK’e bağlı 
sendikalar arasında hukuksal girişimler, açılan davaların seyri ve sonuçları 
hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla kurulan web paylaşım ağına, sendika-
mız üzerinden açılan davaların bilgileri gönderilmiştir.

26.09.2008 ve 11.10.2008 tarihlerinde KESK ve KESK’e bağlı sendikaların 
Hukuk ve TİS Sekreterleri ile ortak yapılan toplantıya katılındı. İlk toplantıda 
“faili meçhul” cinayetlerde yaşamını yitirmiş kamu emekçileri hakkında bilgi 
toplamak amacıyla komisyon kurulmuş, bu komisyonda sendikamız adına 
yer alınmıştır. Katledilen sağlık emekçileriyle ilgili bilgiler güncellenerek ko-
misyona sunulmuştur. Toplantılarda “faili meçhul” cinayetlerin açığa çıkarıl-
ması, cinayetlerin arkasındaki güçlerin teşhir edilmesi amacıyla yapılacak 
çalışmalar ve eylemler hakkında görüş bildirilmiştir. KESK tarafından gönde-
rilen eylem/etkinlik kararları şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

ÜST ÖĞRENİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

Sağlık Bakanlığı, YÖK, Atatürk Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve İnönü 
Üniversitesi arasında yapılan protokol ile ebelik, hemşirelik ve sağlık eği-
timi enstitüsü bölümleri önlisans mezunlarına lisans tamamlama hakkının 
sağlanması üzerine; lisans tamamlama programının diğer meslek grupları-
nı kapsayacak biçimde genişletilmesi için Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e imza 
kampanyası başlatıldı. Ancak şube/temsilciliklerimizin imza kampanyasına 
katılımı sınırlı düzeyde kaldı.
 
Lisans tamamlama programlarında, ilgili üniversitelerin harç tutarlarını çok 
yüksek meblağlarda belirlemesi üzerine, merkezi düzeyde harç tutarlarının 
aşağıya çekilmesini talep eden fax kampanyası, basın açıklaması vb. eylem/
etkinlikler hayata geçirilmiştir. Harç tutarlarıyla ilgili Genel Merkez tarafından 
Danıştay’a dava açılmıştır.
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AÖF Laboratuar ve Veterinerlik Sağlık Önlisans programının bir üst örgenim 
sayılmaması ile ilgili 04.11.2009 tarihli YÖK kararını protesto amaçlı merkezi 
imza kampanyası, basın açıklamaları yapıldı. YÖK’e talebimizi içeren yazı-
lar yazıldı ve görüşmeler yapıldı. Kararın iptali için Danıştay’a dava açıldı. 
Maaşlarda kesinti yapılması halinde çalışanların verecekleri itiraz dilekçeleri 
illere gönderildi. Dilekçelere olumsuz yanıt verilmesi veya maaş ve döner 
sermaye ödemelerinden kesinti yapılacağına dair tebligat yapılması duru-
munda açılacak davaların dilekçeleri şube/temsilciliklerimize gönderildi. Ko-
nuya ilişkin talep yazımız YÖK tarafından üniversiteler arası kurula gönde-
rilmiştir. Yaptığımız eylem ve yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda YÖK; en 
son 2009-2010 eğitim dönemi mezunlarını kapsamak üzere AÖF Laboratuar 
ve Veterinerlik Sağlık Önlisans programının sağlık çalışanları açısından bir 
üst örgenim sayılmasına karar vermiştir.

GENEL EYLEMLİLİKLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

Konfederasyonumuzun aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2009 tarihinde, 
Dört Konfederasyonun aldığı karar doğrultusunda 26 Mayıs 2010 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz uyarı grevleri nedeniyle açılabilecek soruşturmalarda 
kullanılmak üzere üye olan ve olmayanlar için örnek savunma hazırlanarak 
eylem öncesi illere gönderilmiştir. İdari soruşturma sonucunda verilecek ce-
zalarda izlenmesi gereken hukuksal süreçle ilgili bilgilendirme yazısı şube/
temsilciliklere gönderildi. Verilen cezalar için dosya oluşturularak, Uyarı ve 
Kınama cezaları için AHİM’e ( iç hukuk yolu kapalı olması nedeniyle), diğer 
disiplin cezaları için idari mahkemelere dava açılmıştır.4 Şubat 2010 tarihin-
de Tekel İşçileriyle dayanışmak amacıyla yapılan eylem üzerine açılabilecek 
soruşturmayla ilgili ifade örneği şube / temsilciliklere gönderilmiştir. 1 Mayıs 
2008 tarihinde illerde gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları için savunma is-
tenen üyelerimize savunma hazırlanarak gönderilmiştir.

YÖNETMELİKLER:

Örgütlenme ve Seçim Yönetmeliklerinin; ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt ver-
mesi ve bazı maddelerinin daha belirgin ve anlaşılır hale getirilmesi için Ge-
nel Örgütlenme Sekreteri ile birlikte çalışma yapılmıştır. Öneriler MYK da 
tartışılarak ortaklaştırılmış ve 7.MTK’na sunulmuştur. MTK’da kabul edilen 
değişikliklerle Örgütlenme ve Seçim Yönetmeliği örgüte gönderilmiştir. 
Taşınmaz Edinme, Kiralama, Kullanma ve Devir Yönetmeliği taslağı hazırla-
narak görüş ve önerilerin bildirilmesi için örgüte gönderilmiştir. 
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TİS VE KİK ÇALIŞMALARI:

İşkolumuza yönelik yeni bir TİS taslağı hazırlamak için çalışma başlatılmıştır. 
KESK’e bağlı sendikaların hazırladığı TİS taslakları ve işçi sendikalarının 
yaptığı Toplu İş Sözleşmeleri derlendi. Birleşik Metal-İş Sendikası TİS uzma-
nı İrfan Kapusuz ile MYK olarak ücret politikası ve TİS konulu toplantı yapıldı. 
2010 yılında TİS taslağı hazırlanarak örgüte gönderilmiştir.

2008–2009–2010 yılları toplu görüşme öncesi işkolumuza yönelik talepler 
güncellenerek KESK’e bildirilmiştir. Bu yıllarda KESK toplu görüşmelere ka-
tılmamış, diğer sendikaların toplu görüşmedeki tavırları ve talepleriyle ilgili 
bilgiler ve tutanaklar, TİS eylem programları örgüte gönderilmiştir. TİS ile ilgili 
bildiriler çıkartılmıştır.

Yetkili sendika konumunda olduğumuz SHÇEK 2008 yılı 1. KİK görüşmeleri-
nin ilk oturumuna genel Mali Sekreterimiz Köksal Aydın başkanlığında oluş-
turulan heyetle katılım sağlandı. 
Nisan 2009 Kurum İdari Kuruluna aynı heyetle katılım sağlanmıştır. KİK tuta-
nağı örgüte gönderilmiştir.   
Kocaeli Şube’ye KİK’nda talep edilebilecek konularla ilgili bilgilendirme yazı-
sı gönderildi.

İşkolumuza Yönelik Temel TİS Taleplerimiz:

1)Toplu sözleşme ve grev hakkımızın ve örgütlenmemizin önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.

2)Temel ücretimiz yoksulluk sınırının üzerine, insanca yaşayacak düzeye 
yükseltilmelidir. 

3)Performansa dayalı döner sermaye uygulamasına son verilerek, emekliliğe 
yansıyacak şekilde temel ücret içinde yer alacak ücretlendirme yapılmalıdır.

4)SHÇEK çalışanlarının Başbakanlık Tazminatının katsayıya bağlanması 
veya “sosyal hizmet tazminatı” ödenmesi için düzenleme yapılmalıdır.

5)Personel eksikliğinin giderilmesi, 4/B, 4/C, 4924 ve vekillerin kadroya alın-
ması ve güvencesiz istihdama son verilerek, iş güvenceli ve aynı statüde 
eleman çalıştırılması, eşit işe eşit ücret uygulanması sağlanmalıdır.

6)Taşeronlaştırmaya ve taşeron çalıştırmaya son verilmelidir.
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7)Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin fiili hizmet süresi zammından 
yararlandırılmalıdır.

8)Kadınların çalışma yaşamındaki sorunlarının giderilmesine yönelik düzen-
lemeler yapılmalı, her 50 çalışanın olduğu işyeri veya bölgelerde kreşler açıl-
malıdır.

9)Nöbet usulü çalışma nedeniyle 24 saat hizmet veren kreşler açılmalıdır.

10)Cins ayrımcı politikalara son verilerek, istihdamda ve çalışma yaşamının 
her alanında eşitlik sağlanmalıdır.

11)İş sağlığımız, iş güvenliğimiz ve meslek hastalıkları ile ilgili çalışma ve 
araştırmaların yürütülmesi için düzenleme yapılmalıdır.

12)Tüm sağlık çalışanlarının yemek, servis vb. sorunları ücretsiz çözülme-
lidir.

13)Yöneticilerin sendikalar arasında taraf tutma, sendika üyelerine baskı uy-
gulama gibi tutumlarına karşı ciddi yaptırım uygulanmalıdır.

14)Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları yılda en az bir kez ya-
pılmalıdır.

15)SSGSS yasası geri çekilmelidir.

16)Sağlıkta Yıkım yaratan politikalardan vazgeçilmeli; herkese eşit, ücretsiz, 
nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti verilmesi için çalışma yapılmalıdır.

KADIN ÇALIŞMALARI:

6. Kongremizde kabul edilen önerge doğrultusunda tüzüğümüzde yer alan 
Kadın Sekreterliği, önergedeki eksiklikten dolayı şube sekreterliklerine yan-
sıtılamamıştır. Bu nedenle şubelerde kadın sekreterliği, gönüllülük temelinde 
diğer sekreterlikler tarafından yürütülmüştür. 
Merkezi kadın komisyonu Ankara Şube üyeleriyle kurulmuş ve kadınların 
örgütlü mücadeleye katılımlarını artırmak, sendikal mücadelede, karar me-
kanizmalarında daha aktif yer almaları için program oluşturmak üzere çalış-
malar yürütmüştür. Genel Merkez bünyesinde kurulan kadın komisyonlarının 
izdüşümlerinin yerellerde, görevli sekreterliğe bağlı kurularak daha etkin hale 
gelmesi ve Genel Merkez ile koordineli çalışması örgütten istenmiştir. Ancak 
bu konuda yeterince başarıya ulaşılamamıştır.
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KESK Kadın Sekreterleri ve KESK kadın MYK üyeleriyle yapılan toplantılara 
düzenli olarak katılınmıştır. KESK Kadın Sekreterliğinden gelen eylem/etkin-
lik kararları ve bilgilendirme yazıları zamanında örgüte gönderilmiştir.

31.01.2009 tarihinde şube/temsilciliklerimizde kadın sekreterliği çalışmalarını 
yürüten yönetici ve üyelerimizin katılımıyla toplantı yapılmıştır. Toplantıya İst/
Bakırköy, İst./Aksaray, İst./Şişli, İst/Anadolu, Afyon, Antalya, Şanlıurfa, Anka-
ra, Siirt, Mersin, Batman, Mardin, Niğde, Amasya, Çorum, Ordu, Aydın, Bolu, 
İzmir şube/temsilciliklerimizden 24 kişi ve 3 MYK üyesi katılmıştır. Sabah 
“Kadın Sorununun Ortaya Çıkışı, Tarihsel Süreci ve Mücadelede Kadınlar” 
(Meryem ÖZSÖĞÜT), “Kriz ve İşkolumuzda Kadına Yansımaları” (Cahide 
SARI) başlıklarında sunumlar yapılmıştır. Öğleden sonra alanımızda kadın-
ların yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri, kadınların siyasal, sendikal bilinçle-
rinin yükseltilerek sendikal mücadeleye aktif katılımlarını sağlamak amacıyla 
yürütülecek çalışmalara dair serbest tartışma yapılmıştır. 01.02.2009 tarihin-
de KESK Kadın Sekreterliği tarafından düzenlenen “Kriz ve Kadın” forumuna 
katılınmıştır. SES toplantısında ortaya çıkan görüş ve öneriler forumda su-
nulmuştur. SES kadın toplantısı sonuç raporu örgüte gönderilmiştir.

2009 yılı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yapılacak eylem/
etkinlikler hakkında DİSK merkezi kadın komisyonu ile toplantılar düzenlen-
miş, ortak yürütülebilecek çalışmalar değerlendirilmiştir.

İşkolumuzda çalışanların büyük çoğunluğunun kadın olması ve çocuk bakı-
mının kadınların mücadele içinde aktif yer alması önündeki en büyük engel-
lerden biri olması nedeniyle 24 saat açık kreşlerin açılması için imza kam-
panyası, basın açıklaması vb. eylemler yapılmıştır. Doğum öncesi- sonrası 
ve süt izinlerinin kullandırılması, işyerlerine kreşin olup-olmadığına dair rapor 
şube/temsilciliklerden gelen bilgilerden yararlanılarak KESK’e gönderilmiştir.

Ankara Şube üyelerimizden kurulan Kadın Komisyonu ile 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nün 100. yılında özel sayı çıkartıldı. Etkinliklerde gös-
terilmek üzere “Gözlerimi de Al, Demir Çeneli Melekler, O da Bir Ana, Grev” 
filmleri çoğaltılarak şube/temsilciliklere gönderildi. KESK’in 8 Mart’ın 100. yılı 
için çıkarttığı özel sayıya “Vardık, Varız, Varolacağız” başlıklı yazı gönderildi.

30 Haziran 2010’da İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Kadın Yürüyüşüyle 
ilgili bilgilendirme yazıları zamanında şube/temsilciliklere gönderildi. Yürü-
yüşe şubelerden 2, temsilciliklerden 1 kadın üyemizin katılma kararı örgüte 
bildirilmiştir. Ancak tüm şube/temsilciliklerimizden katılım gerçekleşmemiştir. 
2 kadın MYK üyesi yürüyüşe katılmıştır.
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KESK’in katılımcısı olduğu 9-12 Kasım 2010 tarihleri arasında ki kol yürü-
yüşüne 2 MYK üyemiz katıldı. “Kimliğimizin, bedenimizin ve emeğimizin 
sömürülmesine karşı mücadele ediyor, barış için yürüyoruz” pankartıy-
la İstanbul ve Hakkari’den 9 Kasım günü yola çıkan yürüyüş kollarımız 12 
Kasım’da Ankara’da buluştu. Kendilerini karşılamaya gelen kitleyle birlikte 
Demirtepe’den Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçen kadınlara karşı polis ba-
rikat kurdu. Bunun üzerine oturma eylemine geçilerek bir süre cadde trafiğe 
kapatıldı, daha sonra basın açıklaması yapılarak eylem sonlandırıldı.
2009-2010-2011 yıllarında KESK bütünlüğünde gerçekleştirilecek 8 Mart ey-
lem/etkinlik kararları ve bilgilendirmeler örgüte gönderilmiştir.

ŞUBE HUKUK BÜROLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

Bu dönem Adana ve Şanlıurfa şubelerine avukat tutma yetki belgesi veril-
miştir. 
Şube Hukuk Bürolarımız ve Bağlı İller: Ankara, İzmir, Antalya, İst/Aksaray, 
İst/Şişli, İst/Anadolu (Bakırköy), Diyarbakır (Mardin, Siirt), Kocaeli, Mersin, 
Kayseri, samsun ( Sinop, Amasya, Çorum), Bursa (Yalova), Malatya ( Tun-
celi, Bingöl, Elazığ), Van (Hakkari, Bitlis), Eskişehir (Kütahya, Bilecik), Şan-
lıurfa, Adana

Hukuk Dayanışma ve Grev Fonu Çerçevesinde yapılan Çalışmalar:

Tüzüğümüz gereği Hukuk Yardım Yönetmeliği uyarınca; bazı hukuksal gider-
ler Genel Merkezimiz tarafından karşılanmıştır. Genel Merkez adına açılan 
davaların yanı sıra aşağıda belirtilen üyelerimizin davalarında da hukuksal 
yardım yapılmıştır.

2008 Yılında; Kırklareli Şube Yöneticisi Yavuz Açar’ın sürgün davası için 
108,40 

Şanlıurfa Şube Üyesi Gülsüm Yeşildağ’ın özlük hakkı için 107,10

Batman Şube üyesi vekil ebe Nalan Yıldız’ın döner sermaye alabilmesi da-
vası için 131,80, Muğla Şube üyesi Mete Değirmenci’nin davasındaki ara 
karar için 31,90

Ardahan Şube üyesi Hakan Yeşiltepe’nin sürgün davası için 124,15

Ardahan Şube üyesi İbrahim Kup’un Aylıktan Kesme davası için 61,30

Ardahan Şube üyesi Aysel Ağtürk’ün sürgün davası için 140,15
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Muğla Şube üyeleri Kahraman Ülker’in disiplin cezası davası için 120,00

Muğla Şube Üyesi Mete Değirmenci’nin disiplin cezaları davaları için 288,55

Bolu Şube Üyesi Cavit Çöl’ün devam eden davalarında ara karar için 44,90

Dersim Şube Üyesi Ali Ekber Pamukçu’nun sürgün davası için 178,30

Balıkesir Şube Üyeleri Türkan Yıldırım ve Dilek Çetinalp’in YD itirazları için 
83,55

Kırklareli Şube Üyelerinin disiplin cezaları için Zeynep Perperek 97,25

Mesut Yüce 97,25, İlknur Özcanpolat 121,90, Atilla Ergenekon 90,25

Ardahan Şube üyesi İbrahim Kup’un disiplin cezaları için 262,25

Muğla Şube üyesi Mete Değirmenci’nin disiplin cezası için 113,70

Maraş Temsilcimiz Erdoğan Gürgen’in görevlendirme davası için 183,80

Kırklareli Şube Üyesi Yasemin Üstün’ün sürgün davası için 183,30

Hatay Şube Üyesi Güldane Menekşe’nin radyasyondan kaynaklı tazminat 
davası için 257,35 Ardahan Şube Üyesi Aysel Ağtürk’ün ara kararı için 43, 
Şişli Şube üyesi Kezban Karatay’ın disiplin cezası için 140,00

Urfa Şube üyesi Çiğdem Dehşet ve Giriye Taşan’ın kaybedilen davalarındaki 
avukatlık ücreti için 700,00 TL 

Ödenmiştir. 2008 yılında üyelerimize yapılan hukuk yardımı ile Genel Merke-
zimiz adına kullanılan hukuk yardım giderinin toplamı 8.285,90 TL’dir.

2009 Yılında; Şişli Şube üyeleri Burhan Kurt ve Mehmet Ferhat’ın disiplin 
cezalarının temyizi için 280,00 

Kayseri Şube üyesi Bilge Pektaş’ın kaybedilen davası avukatlık gideri için 
350,00

Muğla Şube üyesi Mete Değirmenci’nin temyizdeki davalarının ara kararları 
için 33.40

Siirt Şube üyesi Nurten Geçer’in 4/B Giyim Yardımı için 157,75 

Ağrı Şube Üyesi İsmail Karataş, Ferhat Teke ve Kenan Işık’ın disiplin ceza-
ları için 293,50 Malatya Şube Başkanı Hasan Kaldık’ın disiplin cezası için 
146,00



277

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

Ankara Şube Üyesi vekil ebe Nimet Hatipoğlu’nun sözleşmesinin feshi da-
vası için 113,30

Ardahan Temsilcilik üyesi Ayfer Ağtürk’ün davasında ara karar için 54.85, 

Kırklareli Şube Üyesi Atilla Ergenekon’un disiplin cezası davası için 166,55 

Tokat Şube Üyesi Mete Değirmenci’nin disiplin cezası için 146,50 

Ardahan temsilcilik üyesi İbrahim Kup’un disiplin cezası davası için 67.55

Balıkesir Şube Üyesi Tevfik Özbilgin’in işten atılma davası için 161,20 

Ankara Şube üyesi Hakan Güleşe’nin disiplin cezası davası için 77.45

İstanbul Şube üyesi Sibel Akmut Doğan’ın tayin davası için 183,60

Ankara Şube üyesi Hakan Güleşe’nin sürgün davası için 130,10 TL 

Ödenmiştir. 2009 yılında üyelerimize yapılan hukuk yardımı ile Genel Merke-
zimiz adına kullanılan hukuk yardım giderinin toplamı 13.054,86 TL’dir.

2010 Yılında; Adana Şube üyesi Mehtap Ercan’ın özlük hakkı alacağı dava-
sında temyiz için 158,15 

Batman Şube yöneticisi Nurullah Bülent Nayman’ın disiplin cezası davası 
için 120,43

Ankara Şube üyesi Hakan Güleşe’nin sürgün davasında ara karar için 30,00

Ağrı Şube Üyesi Hakan Gündüz’ün Radyasyondan kaynaklı tazminat davası 
için 835,78 Ankara Şube üyesi Ahmet Ergen’in hastane müdürlerinin döner 
sermaye kesintisi ile ilgili davada 156,78

Bolu Şube üyesi Cavit Çöl’ün klinik şef atamalarının iptali ile ilgili davalarında 
328,80

Ankara Şube üyesi Şebnem Sulkalar’ın Danıştay’dan dönen disiplin cezası 
ile ilgili davasında 182,40

MYK üyesi Meryem Özsöğüt’ün maaş kesim cezası için 122,80

Hatay Şube üyesi Güldane Menekşe’nin radyolojiden kaynaklı tazminat da-
vasının temyizi için 114,55

Bolu Şube üyesi Hülya Sakız’ın mobbing davası için 383,30

Zonguldak şube yöneticisi Zeki İbik’in sendikal izin davası için 164,6O
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Balıkesir şube üyesi Tevfik Özbilgin’in işe son davasında ara karar için 52,80

İzmir Şube üyeleri Ertuğrul Özarslan ve 2 arkadaşı ile Asuman Doğan ve 2 
arkadaşı için açılan radyoloji mesai saati davalarında 456,96

Bursa şube üyelerinden Ersin Yeni ve arkadaşları, Gülfidan Akyurt ve ar-
kadaşları ile Murat Meydan ve arkadaşları için açılan radyoloji mesai saati 
davalarında 521,33

Ankara Şube üyesi Cemal Hüseyin Güvercin’in Aile Hekimliği listesi davasın-
da 164,33 Ankara Şube üyesi Hakan Güleşe’nin sürgün davasında YD itiraz 
için 64.25

Adana şube üyesi Hasan Deniz’in AİHM başvurusu için 9.45 TL

 Ödenmiştir. 2010 yılında üyelerimize yapılan hukuk yardımı ile Genel Mer-
kezimiz adına kullanılan hukuk yardım giderinin toplamı 10.617,50 TL’dir.

SÜRGÜN, TUTUKLAMALAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

	Genel Başkanımız Bedriye Yorgun ve MYK üyemiz Meryem Özsöğüt’ün 
Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile memuriyetlerine son 
verilmesi hakkında dosya hazırlanarak KESK ve haber kuruluşlarına 
gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması yapıl-
mıştır. Meryem Özsöğüt mahkeme karırı ile memuriyete geri dönmüştür. 
Bedri Yorgun’un mahkemesi devam etmektedir.

	6. Olağan Genel Kurulumuzda tutukluluğu devam eden MYK Üyemiz 
Meryem Özsöğüt’ün duruşmalarına kitlesel katılım gösterilmiş, mahke-
me önünde basın açıklamaları gerçekleştirilmiştir. Meryem Özsöğüt Ey-
lül 2008 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. 15 
Haziran 2010 tarihinde KESK MYK Üyesi Akman Şimşek ve Hukuk, TİS 
ve Kadın Sekreterimiz Meryem Özsöğüt, BES Ankara 1 Nolu Şube üye-
si Ahmet Danacı çok sayıda DKÖ üyesi ile birlikte gözaltına alınmıştır. 
Gözaltıları protesto etmek için kitlesel oturma eylemleri yapılmıştır. MYK 
Üyemiz Meryem Özsöğüt tutuklanmış, mahkemenin ara kararı ile 23 
Temmuz 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

	28 Mayıs 2009 tarihinde KESK Genel Merkezi ve KESK’e bağlı sendika-
ların bazı şubeleri jandarma tarafından basıldı. KESK’in 22 yönetici ve 
üyesi gözaltına alınarak tutuklandı. KESK’e yapılan operasyon Ankara 
ve çok sayıda ilde oturma eylemleri, yürüyüşler ve basın açıklamaları 
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vb. eylem/etkinliklerle protesto edildi. KESK’te yapılan arama ve dava 
dosyası başından itibaren hukuk büromuz tarafından takip edildi. Gözal-
tına alınan üye ve yöneticilerimizin nöbetçi savcılığı çıkarılacakları gün 
MYK ve İzmir Şube üyelerimizle birlikte İzmir Adliyesi önünde beklenildi. 
Tutuklu KESK’liler bulundukları hapishanelerde farklı tarihlerde MYK ta-
rafından ziyaret edildi. Serbest bırakılmaları için yapılan eylemler örgüte 
bildirildi ve katılım sağlandı. İlk duruşmaları 19-20 Kasım 2009 tarihinde 
İzmir’de görüldü. Duruşma süresince kitlesel olarak Adliye önünde bek-
lendi Duruşmayı 5 MYK üyesi izledi. Duruşmaya yakın illerden kitlesel, 
uzak şubelerden 1 kişiyle katılım istenmesine rağmen, SES’in katılımı 
istenen düzeyde olmamıştır.

	Tutuklanan ve ardından yaklaşık 7 yıl ceza alan Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Seher Tümer’in dava dosyası hukuk büromuz tarafından 
takip edilmiş, bütün duruşmaların öncesinde KESK ve bağlı sendikalar, 
işçi sendikaları, DKÖ’ler bilgilendirilerek duruşmalara kitlesel katılım is-
tenmiş, duruşmaların öncesi mahkeme önünde basın açıklamaları ya-
pılmış, “ Seher Tümer’e Özgürlük, Bir İmzada Sen Ver” adında imza 
kampanyası başlatılmış, web sayfamıza bölüm açılmıştır. Üzülerek be-
lirtmeliyiz ki imza kampanyasına örgütümüzün katılımı istenen düzeyde 
olmamıştır.

	2009 yılı Nisan ayında farklı operasyonlarda tutuklanan üyelerimiz Se-
her Tümer ve Olcay Kanlıbaş’a desteğimizi ve sahiplenmemizi göster-
mek amacıyla 3 aşamaya ayrılan tarihler arasında şube/temsilcilikleri-
miz tarafından kitlesel basın açıklamalarıyla kart gönderme eylemleri 
yapıldı. Serbest bırakılmaları için imza kampanyası düzenlendi. Olcay 
Kanlıbaş’ın Diyarbakır’da görülen duruşmalarına MYK ve yakın şubeler 
düzeyinde katılım gösterildi.

	Manisa Şube üyemiz Özcan Sakıncı 17 Haziran 2010 tarihinde gözaltına 
alınmış, ardından tutuklanmıştır. Özcan Sakıncı’nın dava dosyası hukuk 
büromuz tarafından incelenmiş, sendika avukatımız davaya müdahil ol-
muştur. 26 Kasım 2010 tarihinde İzmir’de görülen dava öncesinde KESK 
Genel Merkezi, İzmir ve Manisa Şubelerimiz bilgilendirilerek, kitlesel ka-
tılım istenmiştir. Duruşma öncesi mahkeme önünde kitlesel basın açıkla-
ması yapılarak, dava izlenmiştir. Özcan Sakıncı ilk duruşmada tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

	19 Ocak 2011 tarihinde Bitlis Şube Başkanımız Sedat Güler Eğitim-Sen 
Tatvan İlçe Temsilcisi ve DKÖ üyeleriyle birlikte gözaltına alınmıştır. Van 
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‘da nöbetçi mahkemeye çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Van’a gidil-
miş, 2 gün boyunca adliye önünde kitlesel olarak beklenmiş ve tutuklama 
kararı verilmesi üzerine KESK Genel sekreteri tarafından basın açıkla-
ması yapılarak karar protesto edilmiştir.

	Tunceli ili Pertek ilçesinde görev yapan işyeri temsilcimiz Şemsi Engin’in 
Yozgat’a, üyelerimiz Nursen Berk Okçu’nun Aksaray’a ve Gürsele Kurt’un 
Gümüşhane’ye sürgün edilmelerini protesto etmek için Sağlık Bakanlığı 
önünde basın açıklaması yapılmış ve protesto faksı çekilmiştir. Yapılan 
eylemler sonucunda üyelerimizin sürgün kararı dondurulmuştur.

	Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer ve işyeri temsilcisi Akife Aktaş’ın il içi 
sürgünlerinin geri alınması için Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi 
önünde basın açıklaması yapıldı, İl Sağlık Müdürü ile görüşüldü. Yetkilile-
re protesto faksı çekildi.  Şırnak Temsilcilik başkanımız Bahri Erener’in il 
içi 3 aylık geçici görevlendirme yoluyla sürgünü nedeniyle ilgili kurumlara 
protesto faksı çekildi. Van şube yönetim kurulu üyelerimizden 2 kişi sür-
gün edilmiştir. Van SHÇEK İl Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Rona 
Temelli Kastamonu SHÇEK İl Müdürlüğü emrine, Birsen Karadağ’da Van 
SHÇEK’ten Kütahya SHÇEK İl Müdürlüğü emrine sürgün edilmiştir. Van 
SHÇEK İl Müdürlüğünde yaşanan sorunlar ve üyelerimize yönelik baskı-
lar nedeniyle SHÇEK Genel Müdürüyle görüşüldü. 

İşverenle Yapılan Görüşmelerde Sunulan Dosyalar, Çeşitli Konularda 
Yasa Taslakları, Şube/Temsilciliklerin Bilgilendirilmesi Amacıyla Hazır-

lanan Dosyalar ve Bilgilendirmelerle İlgili Faaliyetler:

	Tam Gün Yasa Tasarısı taslağı ile ilgili Sağlık Bakanlığına görüş ve öne-
rilerimiz gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeye dosya ha-
zırlanmıştır.

	SES Yönetmelik değişiklik taslakları hazırlanarak şube /temsilciliklere 
gönderildi. 

	Üniversite Hastanelerinde çalışan 4/B’li personelin döner sermayeden 
katkı payı alması ile ilgili kanun değişikliği hakkında şube / temsilciliklere 
bilgilendirme yapılmıştır. 

	Ek ödemeyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı ve açıklayıcı bilgi şube / temsil-
ciliklere gönderildi.   
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	Hemşirelik Yönetmelik Taslağı şube/temsilciliklerimize gönderilerek gö-
rüş istenmiş, sadece Şişli, Van ve Niğde’den yanıt gelmiştir.

	2004 yılı Hıfzıssıhha ek ödeme yönergesine karşı açmış olduğumuz da-
vanın kazanılması üzerine çalışanlara 2004 yılı ilk 8 ayı için döner serma-
ye ödenmesi talebimiz reddedildiğinden, bireysel dava açılmasıyla ilgili 
gerekli yazılar şubelere gönderilmiştir. 

	SSK’dan devrolan personelden 2005 yılında fazla alındığı ileri sürülen 
ikramiyelerin geri ödenmesi ile ilgili 40 ilde kurumlara yazılan yazılara 
karşı yapılması gereken işlemleri içeren bilgilendirme şube / temsilcilik-
lere gönderilmiştir. 

	 KEY ödemesini alamayanlara ve eksik alanlara, verilen olumsuz yanıtlar 
üzerine dava açmaları için örnek dava dilekçeleri şube / temsilciliklere 
gönderilmiştir. 

	Uyarı ve kınama cezaları ile ilgili yargısal süreci anlatan yazı şube / tem-
silciliklere gönderilmiştir. 

	SHÇEK’te ek ders ücreti alıp, ek ödeme alamayan öğretmen dışında-
ki personelle ilgili olarak Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’ya gönderilmek 
üzere metin hazırlanarak şube / temsilciliklere gönderilmiştir. SHÇEK Ek 
ders esaslarında yapılan değişiklikle nöbet sonu izinli günler ile raporlu 
günlerde de 15 Ağustos’tan itibaren ders ücreti alınması sağlanmıştır. 

	Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasası ile ilgili gerekli açıklayıcı bilgiler şube 
/ temsilciliklere gönderilmiştir. 

	Sağlık Bakanlığı’nda VHKİ kadrolarıyla ilgili olarak açıklayıcı yazı şube / 
temsilciliklere gönderilmiştir. 

	Hemşirelik Yönetmelik Taslağı şube / temsilcilikle gönderilmiştir. 

	Üniversite Hastanelerinde çalışanlara ödenen döner sermaye oranları ve 
miktarları hakkında rapor hazırlanarak şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

	Sağlık Bakanlığı tarafından mazeretleri sona erenlerin eski görev yerle-
rine atanması ile ilgili sendikamızın itirazı üzerine yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği 08.06.2004 tarihinden önceki mazeretlerle ilgili herhangi bir işlem 
yapılmayacağına dair Sağlık Bankalığı yazısı şube / temsilciliklere gön-
derilmiştir. 
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	Yiyecek Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yataklı tedavi kurum-
larında görev yapanlardan katkı payı alınmayacağına dair düzenleme ile 
01.01.2008’den itibaren alınan katkı paylarının geri ödenmesi için başvu-
ru dilekçe örneği şube / temsilciliklere gönderilmiştir. 

	Döner sermaye ile ek ödeme mahsuplaşmasını anlatan yazı şube / tem-
silciliklere gönderilmiştir.

	Özellikli (riskli) birimde görev yapanlara riskli birim katsayısının uygulan-
ması ile ilgili başvuru ve dava dilekçe örnekleri şube / temsilciliklere gön-
derilmiştir. 

	4/B ve 4924’lülerin öğrenim intibakları ile ilgili örnek dava dilekçesi şube 
/ temsilciliklere gönderilmiştir. 

	Devrolan personelden gelir ve damga vergisi kesintileri ile ilgili olarak 
şube / temsilciliklere bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.    

	Sendikal hak ihlalleri raporu hazırlanarak KESK’e bildirilmiştir.

	Özürlüler İdaresi çalışanlarının özlük durumlarının düzeltilmesi ile ilgili 
olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yazılı görüş bildirilmiştir.  

	Tam Gün Yasası ile ilgili olarak görüşlerimizi içeren metnin TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyelerine gönderilmesi için şube / temsilciliklere 
yazı yazılmıştır. 

	SSK’dan Sağlık Bakanlığı’na devrolan personelin kadro unvanlarının dü-
zeltilmesi için Personel Genel Müdürlüğü’ne yazı yazıldı.

	Geçici görevlendirme, sağlık yol harcırahları ve gezi tazminatlarının 
ödenmesinde yaşanan sorunların giderilmesi için Maliye Bakanlığı’na 
yazı yazıldı.

	Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan protokol anlaşmasının 
ebelik, hemşirelik ve sağlık eğitimi lisans tamamlama programlarının, 
diğer meslek gruplarını da içine alacak biçimde genişletilmesi için imza 
kampanyası metni hazırlanarak şube/temsilciliklere gönderilmiştir. Ancak 
sadece Adana, Kars, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tun-
celi, İst./Aksaray şube/temsilciliklerimizden sınırlı sayıda imza metinleri 
gelmiştir.
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	SSK’dan devrolan personelin fark tazminatı ile birlikte döner sermaye ek 
ödemesini alması ile ilgili yargı sürecini sona erdiren ve bu talebi redde-
den Danıştay 11. Dairesinin 2007/6021 E, 2009/52009 K sayılı kararı ile 
ilgili şube / temsilciliklere bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. 

	Şoför, memur ve hizmetlilerin riskli birim katsayısından yararlanmaları ile 
ilgili şube / temsilciliklere yazılı bilgilendirme yapılmıştır. 

	4924 sayılı kanuna göre çalışan sözleşmeli personelin eş durumu nedeni 
ile atanabilmeleriyle ilgili yönetmelik değişikliği şube / temsilciliklere bil-
dirilmiştir.

	Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan personelin döner sermaye 
ek ödemeleri ile ilgili Sağlık Sen tarafından yapılan spekülasyonlar hak-
kında şube / temsilciliklere yazı gönderilmiştir.  

	YÖK’ün Veterinerlik ve Laborant Sağlık Programını sağlıkla ilgili bir üst 
öğrenim saymaması ile ilgili bilgiler ve kişisel dava açılmasıyla ilgili huku-
ki prosedür hakkında bilgiler şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

	YÖK Başkanlığına, Laborant ve Veterinerlik Sağlık Önlisans Programının 
sağlık çalışanları için bir üst öğrenim sayılmayacağı kararını değiştirmesi 
için yazı yazılmıştır.

	YÖK Genel Sekreterliği’ne hangi programların sağlık ve sosyal hizmet 
emekçileri için üst öğrenim kabul edildiğinin bildirilmesi için yazılı başvuru 
yapılmıştır. Gelen yazı doğrultusunda şube/temsilciliklere bilgilendirme 
yapılmıştır.

	Teknik hizmetler sınıfında görev yapan teknisyenlerin, yüksek okul bitir-
meleri durumunda yararlanacakları döner sermaye ek ödeme gösterge-
siyle ilgili mahkeme kararı şube/temsilciliklerimize gönderilmiştir.

	4/C’lilerin sendikaya üyeliği için açtığımız davanın kazanıldığı hakkında 
şube/temsilciliklerimize bilgilendirme yapılmıştır.

	Lisans tamamlama programı ve harç ücretleriyle ilgili şube/temsilciliklere 
yazılı bilgilendirme yapılmıştır.

	4924 sayılı kanuna bağlı çalışanların ek ödeme miktarından daha düşük 
döner sermayeden ek ödeme almaları halinde mahsuplaşmaya tabi ola-
caklarına dair bilgilendirme şube/temsilciliklere gönderilmiştir.
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	25 Kasım 2009 günü yapılan uyarı grevi nedeniyle açılabilecek soruştur-
malarda kullanılmak üzere sendikamız üyeleri ve üye olmayanlara yöne-
lik örnek savunmalar şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

	Uyarı grevi sonrasında verilebilecek idari cezalarda izlenmesi gereken 
hukuki süreçle ilgili bilgilendirme şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

	SHÇEK’de çalışan sosyologların THS’na alınması ve hak kayıplarının gi-
derilmesi için Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı’na yazı yazılmıştır.

	Hemşirelik Yönetmeliği hakkında örgütsel görüş oluşturabilmek için 
(özellikle başhemşire, servis sorumlu hemşiresi vb. lisans mezunu ol-
ması zorunluluğu) şube/temsilciliklerimizin işyerlerinde ve hemşirelik ko-
misyonlarında konunun tartıştırılarak, önerilerin Genel Merkeze gönde-
rilmesi istenmiştir. Ancak hiçbir şube/temsilcilikten görüş bildirilmemiştir. 
Ankara’daki komisyonda ve hemşirelik sempozyumunda yürüttüğümüz 
tartışmalarda konu üyelerimiz arasında ciddi çatışma ve ayrışma yarattı-
ğı için MYK olarak yönetmeliğe dava açılmamasına karar verilmiştir.

	İşyerlerinde kamera ile takip sistemine karşı İstanbul İl İnsan Hakları Ku-
rulu Başkanlığı’nın kararı şube / temsilciliklere gönderilerek benzer du-
rumlara karşı itiraz edilmesi istenmiştir. 

	SES Taşınmaz Edinme, Kiralama, Kullanma ve Devir Yönetmeliği Tasla-
ğı hazırlanarak, şube / temsilciliklere görüş bildirmeleri için gönderilmiştir. 

	21 Mart 2010 tarihinde yayınlanan KEY listelerinde ismi olmayan ya da 
eksik ödemesi gözükenlerin yapması gerekenlerle ilgili şube / temsilcilik-
lere yazılı bilgilendirme yapılmıştır. 

	4 Şubat 2010 tarihinde Tekel İşçileriyle dayanışmak amacıyla yapılan ey-
lem üzerine açılabilecek soruşturmayla ilgili ifade örneği şube / temsilci-
liklere gönderilmiştir. 

	Gelir vergisi dilimleri ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı üzerine gerek 
bilgi verilmesi gerekse de yapılacaklarla ilgili olarak şube / temsilciliklere 
yazı gönderilmiştir. 

	Tam gün yasası ile ilgili bilgilendirme yazısı hazırlanarak internet sitesine 
konmuştur. 

	Tam gün yasasının bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine 



285

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

başvuran ana muhalefet patisine dosya gönderilmiştir. 

	Çalışma Genel Müdürü ile toplantı yapılarak, üniversite hastanelerinde 
üyeliklere yapılan müdahalenin önlenmesi istenmiştir. 

	TİS taslağı hazırlanarak şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

	Ağustos ayında yapılan TİS görüşmeleri ile ilgili olarak gerekli bilgilendir-
meler örgüte gönderilmiştir.

	Disiplin cezasından kaynaklı performansa dayalı ek ödeme kesintileri ile 
ilgili olarak yazılı bilgilendirme şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 

	Radyoloji çalışanlarının fazla çalıştırıldıkları sürelerle ilgili olarak bilgilen-
dirme yapılmış ve talep dilekçesi hazırlanmıştır. 

	Giyecek yardım yönetmeliğinin değiştirilerek, giyim yardımının para ola-
rak ödenmesi ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 

	Tam gün yasası hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği yürütmeyi dur-
durma kararı ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. 

	Tam gün yasası ile nöbet ücretleri konusunda yeniden yapılan düzenle-
me hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

	Samsun Şube Başkanımızın görevlendirilmesiyle ilgili Samsun Valiliği’ne 
yazı yazılmıştır.

	Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle ilgili bilgilendirme örgüte 
gönderilmiştir. 

	Mazeret ve refakat izinlerinin kullanılmasıyla ilgili Manisa Şubeye bilgi-
lendirme yazısı gönderilmiştir.

	Eş durumu tayinleriyle ilgili bilgilendirme yazısı Manisa Şube’ye gönde-
rilmiştir.

	Yüksek Sağlık Şurasının ceza davalarında, sağlık personelinin meslek 
kusuru ile ilgili bilirkişilik görevinin sona ermesiyle ilgili bilgilendirme yazı-
sı şube /temsilciliklere gönderilmiştir.

	SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda çalışan sosyologların ek ders ücretleri hak-
kında bilgilendirme yazısı örgüte gönderilmiştir.



286

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

	Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde çalışırken işten atılan Türkan 
Albayrak’ın duruşmasına katılım için İstanbul Şubelerine bilgilendirme 
yapılmıştır.

	Vekil ebe-hemşirelerin 657 sayılı kanunda düzenlenen izin haklarından 
yararlanabilmesi için örnek talep dilekçesi hazırlanarak gönderilmiştir.

	KESK’e bağlı sendikaların tutuklu üyelerinin bilgileri güncellenerek yeni 
yıl kartı atılması için şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

	Sivas Şube’ye YÖK’ün üst öğrenimle ilgili kararları hakkında bilgilendir-
me yazısı gönderilmiştir.

	Hekim dışı personele aylık sabit ek ödeme verilmesi ile ilgili imza kam-
panyası metni hazırlanarak şube / temsilciliklere gönderilmiştir.

	11.12.2010 tarihli RG’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile SHÇEK 
Ek Ders esasları değiştirilerek sosyologlar kapsama alınmış ve bazı deği-
şiklikler yapılmıştır. Bu hususta şube / temsilciliklere yazı gönderilmiştir..

	Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 3.11.2010 tarih-
li genel yazısı şube/temsilciliklere bildirilerek askerlikte ve doğum sonrası 
aylıksız izin kullananların bu süre zarfında ek ödeme almaları gerektiği 
belirtilmiştir.

	Yılsonu ya da Aile Hekimliğine geçiş nedeniyle görevine son verile-
cek vekil ebe hemşireler hakkında Sağlık Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü’nün genel yazısı şube / temsilciliklere bildirilmiştir.

	30.12.2010 günlü RG’de yayımlanan Aile Hekimliği sözleşme esasları 
yönetmeliği, 31.12.2010 günlü RG,’de yayımlanan sözleşmeli personel 
çalıştırma esasları ve Ocak 2011’de yayımlanan 4/C’li personelin çalıştı-
rılması ile ilgili esaslar hakkında şube / temsilciliklere yazılı bilgilendirme 
yapılmıştır.

	Torba Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte sözleşmeli personelden alınan 
sözleşme bedeli (damga vergisi)nin geri alınması ile ilgili şube/temsilci-
liklere yazılı bilgilendirme yapılarak örnek talep dilekçesi gönderilmiştir.

	28.02.2011 tarihli RG’de yayımlanan Key Ödeme listesi ile ilgili olarak 
şube temsilciliklere bilgi verilip itiraz dilekçeleri gönderilmiştir.
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SENDİKAMIZ ADINA AÇILAN DAVALAR

1

2.2.2008 tarihli R.G.’de 
yayımlanan SHÇEK atama 
ve Nakil Yönetmeliğinin bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali davası

Danıştay 
5. Daire 
2008/1201 E,

Dava red edildi. YD itiraz 
da red edildi. Temyizde

2

2008/1 sayılı SHÇEK Ek Ders 
Esasları Genelgesinin bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali davası

Danıştay 2. 
Daire
2008/4607 E,

Dava devam ediyor. YD 
itiraz red edildi.

3

8.10.2007 günlü Sağlık 
Bakanlığı Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü genelgesi 
ile radyolojide çalışanların 
mesai süresinin 5 saatten 
9 saate çıkarılmasının 
yürürlüğünün durdurulması 
ve iptali

Danıştay 12. 
daire
2007/5157 E,

YD itiraz DİDDK 
tarafından kabul edildi. 
İDDK 2008/417 YD itiraz 
no. Sonuçta dava kabul 
edildi.

4

11.03.2008 günlü Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğünün 
genel yazısı ile yataklı tedavi 
kurumlarında görev yapan 
personelden yemek katkı payı 
alınmasının yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali 

Danıştay 5. 
Dairesi
2008/1550 E,

Dava devam ederken 
Yönetmelik değişikliği ile 
yataklı tedavi kurumunda 
görev yapan personelden 
katkı payı alınmayacağı 
hükmü getirilmiş olup, 
dava konusuz kalmıştır.

5

Kasım –Aralık 2005’de Sağlık 
Bakanlığına bağlı Eğitim ve 
Araştırma Hastanelerine 175 
doçent ve profesörün sınavsız 
atanması ile ilgili yürürlüğün 
durdurulması ve iptali

Ankara 
12. İdare 
Mahkemesi 
2009/45 E,

Dava önce kazanılmış 
olup, Danıştay 5. Daire 
tarafından usulden (Dava 
açmada sendikanın taraf 
ehliyetinin olmadığı) 
bozulmuştur. Karar 
kesinleşmiştir. Süresi 
içinde AİHM’e başvuru 
yapılmıştır. AİHM 
Başvuru No:10778/10, 
SES-Türkiye davası
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6

22.03.2008 tarihli 5748 sayılı 
kanun ile değiştirilen 3359 
sayılı sağlık hizmetleri temel 
kanunun ek 1. maddesi 
uyarınca daha önce sınavsız 
olarak klinik şef ve şef 
yardımcılığına atanan doçent 
ve profesörlerin yeniden 
atanması ile ilgili 75 kişinin 
atamalarının yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali   

Ankara 
11. İdare 
Mahkemesi
2008/2184 E,

Mahkeme bir önceki 
Danıştay kararına atıf 
yaparak, sendikanın 
bu konuda dava 
açamayacağını belirtip 
davayı red etti. Dava 
temyizde de onanmıştır.

7

17 Ekim 2008 tarihli Sağlık 
Bakanlığı ilanı ile Eğitim ve 
Araştırma Hastanelerine 221 
doçent ve profesörün sınavsız 
olarak klinik şef ve şef 
yardımcısı olarak atanması ile 
ilgili ilanın iptali

Ankara 
6. İdare 
Mahkemesi 
2008/1755 E,

Dava usulden red 
edilmiştir. Danıştay’da 
karar onanmıştır.

8

11 Haziran 2008 tarihli Sağlık 
Bakanlığı ilanı ile Eğitim ve 
Araştırma Hastanelerine 201 
doçent ve profesörün sınavsız 
olarak klinik şef ve şef 
yardımcısı olarak atanması ile 
ilgili ilanın iptali

Ankara 
2. İdare 
Mahkemesi 
2008/1706 E

Dava usulden red 
edilmiştir. Danıştay’da 
karar onanmıştır.

9

28.08.2008 tarihli RG’de 
yayımlanan GSS İşlemler 
Yönetmeliğinin bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 
10. Daire 
2009/10142 E,

YD red edildi. Dava 
devam ediyor.

10

28.08.2008 tarihli RG’de 
yayımlanan Sosyal Sigortalar 
İşlemler Yönetmeliğinin bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 10. 
Dairesi
2009/10814 E,

YD red edildi, Dava 
devam ediyor

11

12.05.2010 tarihli RG’de 
yayımlanan yeni Sosyal 
Sigortalar İşlemler 
Yönetmeliğinin bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 10. 
Daire

Devam ediyor
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12

31.01.2009 tarihli SHÇEK 
Yemekhane ve Yiyecek 
Yardım Yönergesinin yemek 
katkı payı alınması ile ilgili 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 5. 
Daire
2009/1313 E,

YD red edildi. Dava 
devam ediyor

13

13.04.2004 tarihli 
Hıfzıssıhha Döner Sermaye 
Yönetmeliğinin bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 11. 
Daire
2005/26 E,
2008/5971 K,

Dava kazanıldı. Bu 
kazanımdan yararlanmak 
için bireysel davalar 
açılması gerektiği şube 
ve temsilciliklere bildirildi.

14

06.07.2005 tarihli Aile 
Hekimliği Pilot Uygulaması 
Hakkında Yönetmeliğin bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali 

Danıştay 
5. Daire 
2006/977 E,
2009/2346 K

Dava kısmen kazanıldı. 
Yönetmeliğin 14. 
maddesindeki sevk 
oranları ibareleri iptal 
edildi.

15

31.07.2007 tarih ve 1988 
sayılı SHÇEK Genel 
Müdürlüğü genel yazısı ile 
5395 sayılı Çocuk Koruma 
kanunu uyarınca sosyal 
çalışmacılardan merkezde 
görev yapanlara aylık 
ödenek verilmemesi işleminin 
yürürlüğünün durdurulması 
ve iptalı

Ankara 9. 
İdare Mhk.
2008/645 E,

Dava red edildi. Temyiz 
aşamasında Danıştay 11. 
Daire 2009/4025 E sayılı 
davada YD red edildi. 
Devam ediyor.

16

SHÇEK Aydın İl Müdürlüğüne 
bağlı Huzurevinde 
çalışanlardan yemek katkı 
payı alınması işleminin iptali 
ve yürürlüğünün durdurulması 
istemi

Aydın 1. İdare 
Mahkemesi 
2009/72 E,

YD red edildi.

17

YÖK Yürütme Kurulunun 
26.02.2009 tarih ve 7 
sayılı kararı ile öğretim 
üyelerinin 1 yıl süre ile 
geçici görevlendirilmelerinin 
yürürlüğünün durdurulması 
ve iptali

Danıştay 
8. Daire 
2009/2501 E,

YD kabul edildi. Dava 
devam ediyor.
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18

4/C’lilerin sendika üyeliğini 
engelleyen Sağlık 
Bakanlığının 12.11.2008 
tarihli 204735 sayılı yazısının 
yürürlüğünün durdurulması 
ve iptali

Ankara 10. 
İdare MHK. 
2009/984 E,
2009/1639 K,

Dava kazanıldı.

19

SHÇEK Ankara Ulus Gençlik 
Merkezinin kapatılmasının 
yürürlüğünün durdurulması 
ve iptali

Ankara 
12. İdare 
Mahkemesi 
2008/1420 E,

Dava red edildi. 
Danıştay’da temyiz 
devam ediyor.

19

18.09.2009 tarihli RG’de 
yayımlanan Maliye 
Bakanlığının Tedavi 
Katılım Payı Tebliğinin bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 
10. Daire 
2009/13684 E,

Kısmen YD Kabul. 
Aile Hekimliğinde 2 TL 
alınmasının yürürlüğü 
durduruldu. Dava devam 
ediyor. 

20

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü 
2009 yılı promosyon 
anlaşmasının iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Muğla 1. İdare 
Mahkemesi 
2009/3186 E,
2010/1684 K

Dava red edildi. 
Temyiz’de YD kabul 
edilmedi. Dava temyizde 
devam ediyor

21

Muğla Bodrum SGB 2009 
yılı promosyon anlaşmasının 
iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması

Muğla 1. İdare 
Mahkemesi 
2009/2598 E,

Dava red edildi. 
Temyiz’de YD kabul 
edilmedi. Dava temyizde 
devam ediyor

22

Muğla Fethiye SGB 2009 
yılı promosyon anlaşmasının 
iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması

Muğla 1. İdare 
Mahkemesi 
2009/2161 E,

YD red edildi. Dava 
devam ediyor.

23

24.04.2009 tarihli RG’de 
yayımlanan Sağlık 
Bakanlığı Döner Sermaye 
Yönetmeliğindeki, nöbet 
tutulan süreler hariç ibaresinin 
iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması

Danıştay 
11. Dairesi 
2009/3107 E,

YD red edildi. Dava 
devam ediyor
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24

24.04.2009 tarihli RG’de 
yayımlanan Sağlık 
Bakanlığı Döner Sermaye 
Yönetmeliğindeki, ayniyat 
saymanları aleyhine olan 
düzenlemenin ibaresinin iptali 
ve yürürlüğünün durdurulması

Danıştay 11. 
Daire
2009/4451 E,

YD red edildi. Dava 
devam ediyor

25

05.12.2009 tarihli ilanla 
Sağlık Bakanlığında ünvan 
değişikliği sınavına 4/B’lilerin 
giremeyeceğine dair kısmının 
iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması 

Ankara 
10. İdare 
Mahkemesi
2009/2107 E,

Dava red edildi.

26

Kocaeli Darıca Farabi Devlet 
Hastanesi 06.01.2009 
tarihli görüntüleme hizmet 
alımı ihalesinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Kocaeli 
2. İdare 
Mahkemesi
2009/167 E,
2009/241 K,

Dava usulden red edildi. 
Dilekçe Kamu İhale 
Kurumuna gönderildi. 
Sonuç yok.

27

Kayseri Kadın doğum 
Hastanesinde telefonların 
dinlenmesinin iptali ve 
yürürlüğün durdurulması

Kayseri 
2. İdare 
Mahkemesi
2009/936 E,

Dava konusuz kaldığı 
için red edildi. Dava 
devam ederken, yanlış 
uygulama düzeltildi.

28

Kayseri Erciyes Üniversitesi 
Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 
Hastanesinde parmak izi 
ile mesai takibinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Kayseri 
2. İdare 
Mahkemesi
2009/958 E,
2010/382 K,

Dava red edildi. Temyiz 
aşamasında Danıştay 
12. Dairenin 2010/9139 
E sayılı kararı ile İşlemin 
yürütmesi durduruldu.

29

Edirne Trakya Üniversitesi 
Hastanesinde parmak izi 
ile mesai takibinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Edirne İdare 
mahkemesi 
2009/1301 E,
2010/774 K

Dava kazanıldı.

30

Edirne Trakya Üniversitesi 
Hastanesinde sözleşmeli 
personelden yemek ücreti 
alınmasının iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Edirne İdare 
Mahkemesi
2009/1150 E, 
2010/132 K,

Dava red edildi. 
Temyizde YD red edildi. 
Temyizde dava devam 
ediyor.
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31

YÖK Başkanlığının 
04.11.2009 tarihli kararı 
ile A.F. Laboratuar ve 
Veterinerlik Bölümünün 
sağlık çalışanları için bir üst 
öğrenim sayılamayacağına 
dair kararının iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Danıştay 
8. Daire 
2009/10587 E,

YD red edildi. Dava 
devam ediyor. Dava 
devam ederken YÖK yeni 
kararla durumu büyük 
oranda çözdü.

32

Lisans tamamlamada yüksek 
öğrenci katkı payı alınmasının 
iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması 

Danıştay 8. 
Daire
2010/400 E,

YD red edildi. İtiraz edildi. 
Halen devam ediyor.

33

Düzce Üniversitesi Yönetim 
kurulunun 17.07.2009 tarihli 
döner sermaye dağıtım 
ilkelerinin bazı maddelerinin 
iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması

Sakarya 
2. İdare 
Mahkemesi
2009/742E,

Dava kısmen kabul 
edildi. İzinlerde döner 
sermaye kesilmesi iptal 
edildi.

34

Sağlık bakanlığı tarafından 
Aralık 2009’da ilan edilen 
görevde yükselme eğitimi 
ilanı ile dayanak yönetmeliğin 
bazı maddelerinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması 

Danıştay 5. 
Daire
2010/398 E,

YD kısmen kabul. 
Yönetmeliğin açıklamalı 
değerlendirme formunun 
7 nolu ve 8 nolu 
bölümlerinin yürütmesi 
durduruldu.

35

SGK SS Genel Müdürlüğü 
Sigortalı Tescil ve Hizmet 
daire Başkanlığının 
05.06.2009 günlü 2009/79 
sayılı fiili hizmet zammı 
genelgesi ve dayanak 
Yönetmeliğin ilgili 
maddelerinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması 

Danıştay 
11. Daire 
2009/4771 E,

YD red edildi. İtiraz da 
red edildi. Dava devam 
ediyor.

36

Hatay Şube çalışanının 
part time çalışmasının 
bildirilmememsi ile ilgili 6.530 
TL idari para cezası

Hatay İdare 
Mahkemesi 
2010/87 E,

Dava red edildi.

37

Malatya İl Sağlık 
Müdürlüğünde çalışanların 
2005 yılı giyim yardımlarının 
verilmemesi ile ilgili dava

Malatya İdare 
Mahkemesi 
2005/456 E,

Dava kazanıldı. Danıştay 
usulden bozdu. Karar 
düzeltme aşamasında
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38
Bursa Yüksek İhtisas 
Hastanesinin 2008 yılı 
Görüntüleme İhalesinin İptali

Bursa 1. İdare 
Mahkemesi 
2008/1175 E.

Dava reddedildi.

39

Ankara Etlik İhtisas Hastanesi 
ile Ankara Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Hastanesinin 
2008 yılında Birleştirilmesi 
davasına müdahil olarak 
katılma

Ankara 
2. İdare 
Mahkemesi 
2008/1238 E. 

Dava kazanıldı. 
Danıştayda onandı.

40

Tarsus 70. Yıl Devlet 
Hastanesi ile Tarsus Devlet 
Hastanesinin 2009 yılında 
Birleştirilmesinin İptali

Ankara 
16. İdare 
Mahkemesi 
2010/43 E. 

Sendikanın dava 
açma ehliyeti olmadığı 
belirtilerek reddedildi, 
temyiz aşamasında.

41

Afyonkarahisar Kocatepe 
Devlet Hastanesi ile 
Afyonkarahisar Devlet 
Hastanesinin 2009 yılında 
Birleştirilmesinin İptali

Ankara 
10. İdare 
Mahkemesi 
2009/1847 E.

Dava reddedildi. 
Temyizde YD reddedildi. 
Dava devam ediyor.

42

Malatya Devlet Hastanesi 
ile Malatya Beydağı Devlet 
Hastanesinin 2009 yılında 
Birleştirilmesinin İptali

Ankara 
8. İdare 
Mahkemesi 
2009/2022 E.

YD reddedildi. Dava 
devam ediyor.

43

Eskişehir Doğum ve 
Çocuk Bakımevi ile 
Eskişehir Zübeyde Hanım 
Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesinin 2009 yılında 
Birleştirilmesinin İptali

Ankara 
11. İdare 
Mahkemesi 
2009/1426 E.

YD reddedildi. Dava 
devam ediyor.

44

Karabük Devlet Hastanesi ile 
Şirinevler Devlet Hastanesinin 
2009 yılında birleştirilmesinin 
iptali

Ankara 
2. İdare 
Mahkemesi 
2009/1819 E.

Dava kazanıldı.

45

Manisa Moris Şinasi 
Milletlerararası Çocuk 
Hastanesi, Manisa Doğum 
ve Çocuk Bakımevi ile 
Manisa Merkezefendi Devlet 
Hastanesinin 2009 yılında 
Birleştirilmesinin İptali

Ankara 
2. İdare 
Mahkemesi 
2010/37 E.

Dava reddedildi. Temyiz 
aşamasında.
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46

Kütahya Devlet Hastanesi ile 
Kütahya Evliya Çelebi Devlet 
Hastanesinin 2010 yılında 
Birleştirilmesinin İptali

Ankara 
1. İdare 
Mahkemesi 
2010/

YD reddedildi. Dava 
devam ediyor.

47

Kırıkkale Devlet Hastanesi 
ile Kırıkkale Hacı Hidayet 
Doğruer Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesinin 2010 
yılında Birleştirilmesinin  İptali

Ankara 
… İdare 
Mahkemesi 
2011/ 

Dava devam ediyor.

48

25.05.2010 tarihli RG’de 
yayımlanan Aile Hekimliği 
Uygulama Yönetmeliğinin 
Bazı Maddelerinin 
Yürürülüğünün Durdurulması 
ve İptali  

Danıştay 
5. Dairesi 
2010/4711 E.

YD reddedildi. Dava 
devam ediyor.

49

3.8.2010 tarihli 2010/55 
sayılı Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Genelgesi (Mesai 
Saatini fiilen 9 saate çıkaran 
genelge)’nin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 
12. Dairesi 
2010/6477 E.

Genelge değiştiğinden 
YD. Konusuz kaldı. Dava 
devam ediyor.

50

25 Mart 2010 tarihli RG’de 
yayımlanan SGK SUT 
Tebliği’nin bazı maddelerinin 
yürürlüğünün durdurulması 
ve iptali

Danıştay 
10. Dairesi 
2010/6587 E. 
2010/9152 K.

Sendikanın dava 
açma ehliyeti olmadığı 
belirtilerek reddedildi, 
temyiz aşamasında.

51

31.12.2010 tarihli RG’de 
yayımlanan 2010/1169 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile sözleşmeli personel 
esaslarının değiştirilmesi ile 
ilgili yeni düzenlemenin bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 
Başkanlığı 

Dava devam ediyor

52

30.12.2010 tarihli RG’de 
yayımlanan Aile Hekimliği 
Sözleşme Esasları 
Yönetmeliğinin Bazı 
maddelerinin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 
Başkanlığı 

Dava devam ediyor



295

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

53

26.07.2010 günlü RG’de 
yayımlanan SHÇEK Görevde 
Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinde 
Din Görevlilerinin İl Müdürü ve 
Kuruluş Müdürü olabilmesi ile 
ilgili maddelerin yürürlüğünün 
durdurulması ve iptali

Danıştay 
5. Dairesi 
2010/4944 E. 

YD kabul edildi dava 
devam ediyor

54

Samsun SHÇEK İl 
Müdürlüğüne Sosyal 
Çalışmacı ve Psikolog 
Alınması ile ilgili Aralık 
2010 tarihli ihalenin iptali ve 
yürütülmesinin durdurulması

Samsun İdare 
Mahkemesi 

Dava devam ediyor.

55

16.10.2009 tarihli RG’de 
yayımlanan Yataklı Sağlık 
Tesislerinde Acil Servis 
Hizmetlerinin Uygulanması 
Tebliğinde Triyajın İptali

Danıştay 
10. Dairesi 
2009/16193 E.

Sendikanın dava 
açma ehliyeti olmadığı 
belirtilerek dava 
reddedildi. Temyiz 
aşamasında

56

Vekil ebelerin sendika 
üyeliğini engelleyen Sağlık 
Bakanlığı yazısı ve Kayseri 
Sağlık Müdürlüğü işleminin 
iptali ve yürütülmesinin 
durdurulması

Kayseri 
1. İdare 
Mahkemesi
2009/493 E,
2010/267 K

Dava red edildi. 
Temyizde Danıştay 5. 
Dairesinin 2010/5197 E 
sayılı kararı ile yürütmeyi 
durdurma kararı verildi. 
Vekil ebe-hemşirelerin 
sendika üyesi olabilmeleri 
sağlandı.

57

SSK’dan devrolan personelin 
kalkınmada öncelikli yerlerde 
çalışırken 2 yıla bir ek 
kademe verilmesi isteğimizin 
kabulü için açılan iptal davası

Ankara 
14. İdare 
Mahkemesi 
2009/237 E,

Dava red edildi. 
Danıştay’da temyiz 
devam ediyor.

58

31.12.2009 tarihli RG’de 
yayımlanan Maliye Bakanlığı 
kamu personelinin SGK’ya 
devrine dair Tebliğin bazı 
maddelerinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Danıştay 
10. Daire 
2010/4588 E,

YD red edildi. İtiraz edildi. 
Dava devam ediyor.
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59

31.12.2010 tarihli RG’de 
yayımlanan 4/C’li personelin 
çalışma esasları ile ilgili 
Bakanlar Kurulu kararının 
ek ödeme alamama ile 
ilgili maddesinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması 

Danıştay 
Başkanlığı

Devam ediyor

60

Büyükşehir olmayan illerde 
TSM’lerin kapatılarak bire 
indirilmesi ile ilgili Sağlık 
Bakanlığı TSM Yönerge 
değişikliğinin ve Manisa’da 
TSM’lerin kapatılması ile 
ilgili iptal ve yürürlüğün 
durdurulması 

Danıştay 
başkanlığı

Devam ediyor

61

Sağlık bakanlığı Sağlık 
Eğitimi genel Müdürlüğünün 
lisans tamamalma programı 
uygulama esaslarının 
bazı maddelerinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Danıştay 
Başkanılğı

Devam ediyor

62

Çukurova Üniversitesi Tıp ve 
Diş Hekimliği Fakültelerinde 
döner sermaye katkı 
paylarının dağıtımı ile ilgili 
ilkelerden bazılarının iptali ve 
yürütülmesinin durdurulması

Adana 2. İdare 
mahkemesi 
2007/2011 E,

Dava red edildi. 
Temyizde YD red edildi. 
Devam ediyor.

63

16.04.2010 tarihinde SES 
ve TTB’nin Sağlık Bakanlığı 
önünde yaptıkları basın 
açıklaması nedeni ile verilen 
7.937 TL idari para cezasının 
iptali 

Ankara 9. 
Sulh Ceza 
Mahkemesi
2010/728 
Değişik iş

Para cezası iptal edildi.

64

Yalova Devlet hastanesinde 
promosyon anlaşması 
yapılması ile ilgili başvurunun 
reddi işleminin iptali davası

Bursa İdare 
mahkemesi

Devam ediyor
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65

30.07.2010 tarihli RG’de 
yayımlanan Döner Sermaye 
yönetmeliğinde geçen “ 
nöbet ve icap nöbetleri 
dışında” ibarelerinin iptali ve 
yürütülmesinin durdurulması

Danıştay 
Başkanlığı

Devam ediyor

66

6.11.2010 tarihli RG’de 
yayımlanan Yurtdışı 
Yükseköğretim Diplomaları 
Denklik Yönetmeliğinin hukuk, 
tıp doktorluğu, diş hekimliği, 
mühendislik ve öğretmenlik 
branşları için sınavı kaldıran 
maddesinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Danıştay Devam ediyor

67

Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığının Haziran 2010 
tarihli görevde yükselme 
sınavı ilanının iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması

Ankara 
14. İdare 
mahkemesi
2010/1200 E,

YD red edildi. Dava 
devam ediyor

68

2000 yılında sendikanın 
telefonlarının dinlenmesi ile 
ilgili olarak açılan tazminat 
Davası 

Ankara 
1. İdare 
Mahkemesi 
2007/733 E. 
2007/2240 K.

Dava kısmen kabul 3000 
TL tazminat ödenmesi 
Danıştay 10. Dairesi’nin 
2008/1921 E. sayılı 
davalı idarenin yürütme 
talebini reddi üzerine 
3000 TL faizi ile birlikte 
tahsil edildi.

69

Edirne Şube çalışanının 
şikayeti üzerine 03.02.2001–
31.05.2008 tarihleri arası 
sendika aleyhine hizmet tepsi 
davası

Edirne İŞ 
Mahkemesi 
2008/276 E. 
2009/71 K.

Dava temyiz edildi 
Yargıtay kararı sendika 
lehine bozdu, yeniden 
yargılama yapılacak.

70
Zonguldak Çocuk Yuvasının 
Kapatılmasının İptali Davası 

Ankara 
13. İdare 
Mahkemesi
 2010/431 E.

Dava reddedildi. 
Temyizde.
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ÜYELERİMİZE AÇILAN CEZA DAVALARI

1 Meryem Özsöğüt

Ankara 11 
A.C.M.
 2008/28 E. 
2008/208 K.

2010/104 E.

10.12.2007 günü Ankara’da polis 
tarafından öldürülen Kevser 
Mırzak’ın ölümünün protesto edilmesi 
eylemine katılmaktan dolayı yasa 
dışı örgüt propagandası nedeniyle 
/3713 sayılı kanun 7/2) 1 yıl 3 ay 
hapis cezası verildi. Temyiz üzerine 
Yargıtay bozma kararı verdi. 
Yargılama 11. A.C.’nın 2010/104 E. 
sayılı dosyasında devam ediyor.

2 Meryem Özsöğüt

Ankara 11. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 
2007/937 E.
2010/977 K.

13.06.2006 günlü Gösteriye 
Katılmaktan 2911 sayılı yasaya 
muhalefet etmekten 10 ay hapis 
verilip hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararı

3 Bedriye Yorgun

Cumayeri 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 
2009/41 E. 
2009/131 K.

İstirahat raporları alma nedeniyle 
görevi kötüye kullanma suçundan 
açılan davadan beraat kararı

4 Bedriye Yorgun

Şanlıurfa 
5.Asliye Ceza 
Mahkemesi 
2009/316 E.

26.05.2006 tarihli Eğitim-Sen 
Şanlıurfa eylemine katılmaktan, 2911 
sayılı kanuna muhalefet, dava devam 
ediyor.

5 Meryem Özsöğüt

Ankara 12. 
A.C.M.
2010/180 E.

Ağır hasta haldeyken hapishaneden 
tahliye edilen Güler Zere’nin ölümü 
üzerine 14.05.2010 günü yapılan 
protesto eylemine katılmak nedeniyle 
yasa dışı örgüt propagandası 
yapmak suçundan yargılama devam 
ediyor.

6 Lütfiye Türkkan

Gebze A.C.M.
2002/231 E.
2007/317 K.

Hastane müdürlüğü yaptığı dönemde 
1997–2000 tarihleri arasında görevi 
kötüye kullanmak ve İhaleye fesat 
karıştırmaktan dolayı yargılandı. 
Hapis cezası verildi, temyiz 
aşamasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi 
2008/6137 E. dosyasında yargılama 
devam ediyor. 
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7 Seher Tümer

Ankara 11. 
A.C.M.
2009/213 E.
2010/28 K.

22.03.2009 günü Ankara’da yapılan 
Newroz mitingine katılmak ve 
bilgisayarında bulunduğu belirtilen 
yazılar nedeniyle yasadışı silahlı 
örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis, 
örgüt propagandası yapmaktan 
10 ay hapis cezası verildi. Temyiz 
aşamasında.

8 Yavuz Düz

Ardahan 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 
2008/104 E. 

Özel belgede (sendika üyelik belgesi) 
sahtecilik suçlamasından yargılama 
yapıldı, dava beraat ile sonuçlandı.

9
Hasan Hüseyin 
Böke, Hasan Kaya

Konya 8. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 
2010/90 E.

11.02.2010 günü Konya’da Tekel 
işçilerine destek amacıyla kitlesel 
basın açıklaması yapmaktan 
2911 sayılı kanuna muhalefetten 
yargılama yapıldı, dava beraatla 
sonuçlandı.

10 Gülay Sarıkaya İleri
Ankara 11. 
A.C.M.
2004/45 E.

31.05.2000 tarihinde bir gösteriye 
katılmaktan dolayı yasa dışı silahsız 
örgüt üyesi olmaktan 2 yıl 6 ay hapis 
cezası verildi temyiz üzerine Yargıtay 
9. Ceza dairesinin 2007/8129 E., 
2009/11053 K. Sayılı kararı ile dava 
zamanaşımından dolayı düşürüldü. 

11 Hakan Güleşe
Sincan 2. 
A.C.M.
2010/83 E. 

Görevi kötüye kullanma ve zimmet 
iddiasıyla açılan dava devam ediyor.

12 Atila Ergenekon
Kırklareli A.C.M.
2008/210 E.
2009/22 K.

Görevi gereği düzenlemeye yetkili 
olduğu resmi belgeyi sahte olarak 
düzenlemekten yargılama yapıldı, 
beraatla sonuçlandı.
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13
Yavuz Açar, Tufan 
Kuzu

Kırklareli 1. 
Asliye C.M.
2007/131 E.
2008/264 K.

22.05.2008 gününde kitlesel basın 
açıklaması yapmak nedeniyle 2911 
sayılı yasaya muhalefetten yargılama 
yapıldı, dava beraatla sonuçlandı.

14
Sezgin Tağaç, 
Hamza Güven, 
Nezire Çıbıkçı 

Edirne 
2.Asliye Ceza 
Mahkemesi,
2007/135 E. 

13.11.2006 tarihinde sağlıkta yıkımı 
durduralım konulu yürüyüş ve basın 
açıklaması yapmak nedeniyle 2911 
sayılı yasaya muhalefetten yargılama 
yapıldı, dava beraatla sonuçlandı.

15 Vahap Günay

Ankara 11. 
A.C.M.
2006/118 E.
2007/170 K.

2010/170 E.

17.12.2005 günü Ankara’da yapılan 
bir sendika eyleminde yasadışı 
slogan atmaktan dolayı 10 ay 
hapis cezası verildi. Temyiz üzerine 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararı 
bozdu. Yargılama devam ediyor.

16
Köksal Aydın, Erkan 
Sümer, Adem Bulat, 
İsmail Hakkı Tombul

Ankara 28. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 
2009/1081 E.
2010/529 K.

26.11.2005 tarihinde Ankara’da 
yapılan Büyük Eğitimci yürüyüşüne 
katılmak nedeniyle 2911 sayılı 
yasaya muhalefetten 1 yıl 3 ay hapis 
cezası verilip hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kararı verildi.

17
Bedriye Yorgun, 
Şükran Doğan 

Ankara 15. 
Asliye C.M. 
2010/306 E.

25 Kasım 2009 tarihinde yapılan 
eylem nedeniyle 2911 sayılı yasaya 
muhalefet etmekten yargılama 
devam ediyor.

18 Yüksel Özmen
İzmir 8. A.C.M.
2009/218 E. 

Yasadışı silahlı örgüt üyesi olmak 
iddiasıyla diğer KESK üyeleri ile 
beraber yargılama devam ediyor.

19 Olcay Kanlıbaş
Diyarbakır 6. 
A.C.M.
2010/444 E. 

Yasadışı silahlı örgüt üyesi olmak 
iddiasıyla yargılama devam ediyor.

20 Aynur Özak Şahin
Diyarbakır 5. 
A.C.M.

Yasadışı silahlı örgüt üyesi olmak 
iddiasıyla yargılama devam ediyor

21 Sedat Güler
Van Özel Yetkili 
Cumhuriyet 
Savcılığı

Soruşturma tutuklu devam etmekte, 
henüz kovuşturma aşamasına 
geçilmedi.
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22 Meryem Özsöğüt

Ankara 24. 
Asliye Ceza 
Mahkemesi 
2007/

Temmuz 2007 yılı genel seçimlerini 
protesto etmek amacıyla yapılan 
basın açıklamasına katıldığı 
gerekçesiyle yargılama 

23 Özcan Sakıncı
İzmir 8. A.C.M.
2010/252 E.

Sendikal eylem ve etkinliklere 
katılmak gerekçe gösterilerek 
yasadışı örgüt üyeliğinden yargılama 
devam ediyor.

          

Üyelerimiz Adına Açılan Davalar

	MYK üyemiz Meryem Özsögüt’ün ceza davası takip edilmektedir.

	Ardahan Temsilcilik Başkanımız Yavuz Düz hakkında açılan ceza davası 
takip edilmektedir.

	Ardahan Temsilcilik üyelerimizden Göle Sağlık Grup Başkanı Dr. Hakan 
Yeşiltepe, Göle Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Kup ve Hastane Baş-
hemşiresi Ayser Ağtürk’ün sürgün edilmeleri ile ilgili üç ayrı dava açılmış-
tır.

	Şanlıurfa Şube üyelerinden 4/B’li Abdurrahman Canikli’nin askerlik son-
rası işe başlatılması ve 4/B’li Arzu Güler’in eş durumundan nakli için da-
valar açılmıştır.

	Nevşehir Temsilcilik üyesi Mehmet Ersöz’ün sürgün ve disiplin cezasının 
iptali için iki ayrı dava açılmıştır.

	Balıkesir Şube üyeleri Dilek Çetinalp ve Türkan Yıldırım’dan lojman ne-
deni ile istenilen ecri misil paraları için iki ayrı dava açılmıştır. 

	80 Saat Davaları açılmaya devam edilmektedir.

	MYK üyemiz Meryem Özsöğüt yargılandığı davada tahliye olmuştur. 
Kendisine propaganda suçundan verilen 15 aylık hapis cezası temyiz 
edilmiştir. 

	Genel Başkan Bedriye Yorgun’un 2006 ve 2007 yıllarında almış olduğu 
raporlar bahane edilerek memuriyet görevine son verilmesi ile ilgili dava 
açılmıştır. 

	Şanlıurfa şube üyeleri Devrim Deniz Üner, Mehmet Şerif Özal, Ahmet 
Yapan, Arzu Güler, Abdurrahman Canikli için çeşitli konularla ilgili olarak 
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dava açılmıştır. 

	Ardahan Temsilcilik başkanı Yavuz Düz hakkında açılan ceza davasında 
gerekli savunmalar yapılmış olup, Yavuz Düz beraat etmiştir. 

	Ardahan Temsilcilik üyeleri İbrahim Kup’un naklen atanması ve disiplin 
cezaları ile ilgili olarak 4 ayrı dava açılmıştır. 

	Ardahan Temsilcilik üyeleri Hakan Yeşiltepe ve Aysel Ağtürk’ün naklen 
atanmalarıyla ilgili iki ayrı dava açılmıştır. 

	Hatay şube üyesi Hacı Ağca’nın askerlik dönüşü göreve başlatılmaması 
ile ilgili dava açılmıştır. 

	Kırklareli Şube Başkanı İlknur Özcan Polat, Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Atilla Ergenekon, şube üyeleri Mesut Yücel, Zeynep Nizamoğlu’nun di-
siplin cezaları için dava açılmıştır. 

	Edirne şube eski çalışanının sendika aleyhine açtığı hizmet tespit davası 
takip edilmektedir. 

	80 saat davaları açılmaya devam etmektedir. 

	Vekil ebe ve hemşirelerin döner sermayeden ek ödeme almasıyla ilgili 
çok sayıda dava açılmıştır. 

	Kırklareli Şube Yönetim Kurulu üyemiz Atilla Ergenekon hakkında açılan 
ceza davası beraatla sonuçlanmıştır. 

	Konya şube üyeleri Mahmut Gözüak ve Remziye Yıldırım için riskli birim 
ek ödeme farkı alınması için dava açılmıştır.

	Hakkâri Şube üyesi Abdulalim Tuncay’ın askerlik dönüşü işe başlatılması 
için dava açılmıştır.

	Mardin Şube üyesi Tevfik Akdemir’e riskli birim ek ödeme farkı ödenmesi 
için dava açılmıştır. 

	Amasya şube üyesi Mine Altuntaş’a yüksek öğrenim sözleşme ücreti 
ödenmesi için dava açılmıştır

	Şanlıurfa Şube üyesi Dilek Gümüşlüye yüksek öğrenim sözleşme ücreti 
için dava açılmıştır

	Batman Şube üyeleri Songül Karataş ve Sümeyya Ceylan’a yüksek öğ-
renim sözleşme ücreti için dava açılmıştır
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	Muş Şube üyesi Önder Coşkun’un askerlik dönüşü göreve başlatılması 
için dava açılmıştır. 

	Bir vekil ebe üzerinden doğum nedeni ile göreve son verme işleminin 
iptali için dava açılmıştır. 

	MYK Üyemiz Meryem Özsöğüt’ün görevine son verilmesi işleminin iptali 
ve yürütülmesinin durdurulması için dava açılmıştır. 

	MYK Üyemiz Ümit Doğan’ın eşinin Ankara’ya tayin isteği ile ilgili dava 
açılmıştır. 

	Afyon Temsilcilikten 5 üyeden istenen fazla ödemenin iptali için 5 ayrı 
dava açılmıştır. 

	Bolu Şube üyemiz Ferhat Gözaçık’ın eş durumundan tayini için dava 
açılmıştır. 

	Muş Şube üyesi Muhlis Duru’nun askerlik sonrası işe başlaması için 
dava açılmıştır. 

	Konya Şube üyesi Gülseren Telatar’ın öğrenim intibakı için dava açılmış-
tır. 

	Muş Şube üyeleri Orhan Ekinci ve Mustafa İşboğa’nın intibakları için 
dava açılmıştır. 

	Ankara şube üyeleri Mustafa Acun Şafak ve Ahmet Tellioğlu’nun klinik 
şefi olarak atanmaları için dava açılmıştır. 

	Ağrı Şube üyesi Metin Bora’nın riskli birim katsayısından yararlanması 
için dava açılmıştır.      

	Kütahya Temsilcik üyesi Celal Bütün’ün riskli birim katsayısından yarar-
lanması için dava açılmıştır.      

	Bolu Şube Başkanı Serdar Koçyiğit ve 9 arkadaşının riskli birim katsayı-
sından yararlanması için dava açılmıştır.      

	Batman Şube üyeleri Ferhat Teciroğlu, Esra Yiğitalp ve Emel Çil’in riskli 
birim katsayısından yararlanması için dava açılmıştır.      

	Artvin Temsilcilik üyeleri Sevilay Güney Demirel ve Gülsüm Özkan’ın 
riskli birim katsayısından yararlanması için dava açılmıştır.      

	Vekil ebe hemşirelerin ek ödeme alması ile 80 saat davaları açılmaya 
devam etmektedir.  
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	Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan üyelerimiz, Bolu 
Devlet Hastanesinde görev yapan üyelerimiz, Kırklareli Lüleburgaz Dev-
let Hastanesinde görev yapan üyelerimiz, Tunceli Devlet Hastanesinde 
görev yapan üyelerimizin laboratuar ve röntgende acil servis hizmetlerini 
yürütmeleri nedeni ile riskli birim katsayısından yararlanmaları için toplu 
davalar açılmıştır. 

	Kars Temsilciliğinden Ahmet Kenar, Şanlıurfa Şubeden Ahmet Yapan, 
Bingöl Temsilcilik üyesi 4 kişi, Malatya Şubeden Kemal Us’un riskli birim 
katsayısından yararlanmaları için dava açılmıştır.  

	Mardin Şubeden Mehmet Ali Ünal’ın öğrenim intibakı, Amasya Temsilcik-
ten Mine Altuntaş’ın öğrenim intibakı davasının temyizi, Hatay Şubeden 
Haci Ağca’nın parasal haklarının temyizi, Muş şubeden Esen Akyel ve 
Dilek Tatlı’nın öğrenim intibakları, Batman şubeden İlhan Uluğtekin’in öğ-
renim intibakı, Aydın şubeden İlyas Kaya’nın öğrenim intibakı için davalar 
açılmıştır. 

	Tunceli Şube üyeleri Servet Meriç, Sakine Söylemez, Çiçek Doğan ev 
Elif Güneşli’nin geçici görev onaylarının iptali için davalar açılmıştır. 

	Ankara Şube üyesi Hakan Güleşe’nin disiplin cezasının iptali, Ahmet Ter-
zioğlunun ve Mustafa Asım Şafak’ın klinik şef atamalarının yapılması için 
davalar açılmıştır.   

	Balıkesir Şube üyemiz Tevfik Özbilgin’in memuriyetten atılması ile ilgili 
dava açılmıştır. 

	Ankara Şube üyesi Hakan Güleşe’nin sürgünü ile ilgili dava açılmıştır. 

	Muş Şube üyesi Semiha Çali’nin öğrenim ücreti için dava açılmıştır. 

	Batman Şube üyeleri İhsan Demir, Gülşen Kandemir ve Necip Avci’nin 
öğrenim ücretleri için dava açılmıştır. 

	Malatya Şube üyeleri İbrahim Gökdemir, Sinan Şimşek’in acil farkları için 
dava açılmıştır. 

	Mardin Şube üyesi Dündar Dinç’in öğrenim ücreti için, Elvan Çiftçi Diş’in 
riskli birim farkı için dava açılmıştır.

	Zonguldak Şube üyeleri Hüsnü Kelezoğlu, Çetin İkinci ve Mustafa Birol 
Fato’nun tekniker unvanı olarak ek ödemeden yararlanması için dava 
açılmıştır.
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	Sinop Temsilcilik üyeleri Şıh Mehmet Öztürk, Tahir Çelik ve Hakım Serap 
Mutaf’ın acil farkı için dava açılmıştır.

	Bitlis Şube Üyesi Haluk Çelebi’nin fazla çalışma ücreti ve izni için dava 
açılmıştır.

	Bartın Temsilcilik üyeleri Şule Kılıç ve Ayten Bayrak’ın Laborant ve Vete-
rinerlikten kaynaklı olarak öğrenim ücretleri için dava açılmıştır.

	Tunceli Şube üyeleri Kadriye Polat, İsmail Ataç, Mehmet Çetinkaya, Filiz 
Amaç ve Hüseyin Paycu’nun riskli birim farkı için dava açılmıştır. 

	Radyoloji çalışanlarının mesai sürelerinin 5 saatten 7 saate çıkarılması 
işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Bitlis’ten Haluk Çele-
bi, İzmir’den Ertuğrul Özarslan, Abdulhalim Güventürk ve Asuman Do-
ğan, Malatya’dan Hasan Kaldık, Evrim Özbek, Sema Sarıgül ve Faika 
Atasoy, Bursa’dan Ersin Yeni, Aliye Altıntaş, Türkay Gül, Gülfidan Aykul, 
Emine Demir, Kadir Özel ve Murat Meydan için dava açılmıştır. 

	Zonguldak Şube Yöneticimiz Zeki İbik’in sendikal iznini kullanması için 
dava açılmıştır.  

	Zonguldak Şube Üyemiz Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinden Şükran 
Dalgıç’ın hemşirelik yönetmeliği uyarınca başhemşire yardımcısı olması 
için dava açılmıştır. 

	Hatay Şube üyemiz Güldane Menekşe için açılan Radyolojide çalışmaya 
bağlı hastalık sonucu talep edilen manevi tazminat davasının reddi üze-
rine dava temyiz edilmiştir.   

	Bolu Gerede Devlet Hastanesi başhemşiresi Hülya Sakız’ın Mobbing uy-
gulamasına maruz kalması nedeni ile manevi tazminat davası açılmıştır. 

	Laboratuar ve Veterinerlik Bölümü mezunu olup,  üst öğrenim intibakı 
yapılmayan ya da yapılıp geri alınan üyelerimizden Bolu’dan Fatma Koç-
yiğit, Nebahat Taşal, Bartın’dan Derya Tursun, Kars’tan Rıdvan Altınay, 
Melek Altınay, Selda Bakan için dava açılmıştır.  

	Muş üyelerimizden Berna Adanur, Şeker Baba ve Zübeyde Altınçelik için 
öğrenim ücreti farkı konusunda dava açılmıştır. 

	Afyon Temsilcilik üyelerimizden Emre Yavuzcan ve Faruk Şentürk için 
riskli birim katsayısından yararlandırılması için dava açılmıştır. 

	Tunceli Şube üyelerinden Nermin Gül’ün eş durumundan atanma isteği 
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için, Sakine Söylemez, Çiçek Doğan, Elif Güneşli’nin il içi naklen atama-
ları hakkında dava açılmıştır. Ayrıca Olcay Güngör için öğrenim durumu 
sözleşme ücreti farkı ve Hozat Toplum Sağlığı Merkezinden 6 kişi için 
icap nöbeti hakkında dava açılmıştır. 

	Kırklareli Şube üyelerinden Taner Pehlivan’ın harcırah talebi hakkında, 
Yüksel Vural, Hüseyin Fidanboy, Hülya Özbay ve Semra Yurdakul’un 
riskli birim katsayısından yararlanması için dava açılmıştır. 

	Batman Şube üyesi Gülşen Kandemir’in öğrenim durumundan sözleşme 
ücreti için dava açılmıştır.       

	Artvin Hopa’dan Nuray Gürsoy ve Fikriye Civelek’in riskli birim katsayı-
sından yararlanması için dava açılmıştır. 

	Malatya Şube üyeleri Süreyya Nur’un ek ödemesi için, Hamide Dadaş’ın 
eş durumundan naklen atanması için dava açılmıştır. 

	Manisa Şube üyesi Nevin Çolak’ın eş durumundan tayin isteği için dava 
açılmıştır. Ayrıca üniversite hastanesinde görev yapan personele fazla 
ödendiği belirtilen döner sermaye ek ödemesinin geri istenmesi ile ilgili 
olarak 15 kişi için dava açılmıştır. 

	Kars Devlet Hastanesinde fazla ödeme yapıldığı gerekçesi ile geri öde-
me talebi ile ilgili olarak 27 kişi için dava açılmıştır. 

	Adana Şube üyemiz, SHÇEK’te görevli sosyolog Mehtap Ercan’ın ek 
ders alabilmesi için dava açılmıştır. 

	Ankara Şube Üyesi Ahmet Ergen için Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye 
Yönetmeliğinde PDC fazlası hastane müdür yardımcılarına ödenen dö-
ner sermayeyle ilgili olarak Danıştay’a dava açıldı. 

	Ağrı Şube üyesi Radyoloji Teknisyeni Hakan Gündüz’ün yakalandığı has-
talığa karşılık olarak tazminat davası açıldı. 

	Bitlis Şube üyeleri Munise Çimen ve Songül Parmaksızın becayişle atan-
malarıyla ilgili olarak harcırah davası açıldı. 

	Muş Şube üyesi Fatma Akgün’ün becayişle atanmasıyla ilgili olarak har-
cırah davası açıldı. 

	Muş Şube üyeleri Yahya Kocabaş ve Mehmet Levent Yıldırak’ın riskli 
birim katsayısından yararlanması için dava açıldı. 

	Tunceli Şube üyesi Yücel Başgen’in öğrenim durumu nedeni ile sözleş-
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me ücretinin yeniden belirlenmesi için dava açıldı. 

	Manisa Şube üyelerinden Üniversite Hastanesinde görev yapan 29 asis-
tan doktordan talep edilen fazla ödemenin geri alınması için dava açıldı. 

	Artvin Şube üyesi Oktay Sancar’ın riskli birim katsayısından yararlanma-
sı için dava açıldı. 

	Malatya Şube Üyelerinden Esra Ak, Songül Durmaz, Derya Ören, Gül-
han Akçadağ, Mustafa Kayış ve Barış Dolaş’ın 375 sayılı KHK uyarınca 
ek ödemeden yararlanması için dava açıldı.  

	Bitlis Şube Üyesi Cemile Şaşkın’ın 2008 yılı sicil notunun düzeltilmesi 
için dava açıldı. 

	Ağrı şube üyeleri Eşref Karadağ ve Çiğdem Açıkgöz’ün sosyolog olarak 
ek dersten yararlanmaları için dava açıldı. 

	Maraş temsilcilik üyemiz Recep Tütün’ün disiplin cezası için dava açıl-
mıştır. 

	MYK üyemiz Meryem Özsöğüt hakkında açılan ceza davası takip edil-
mektedir. 

	Eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş hakkında açılan ceza davası takip edil-
mektedir. 

	Edirne Trakya Üniv’de görevli asistan doktorlardan Zeynep Pehlivanoğ-
lu, Mübeccel Akkurt, Sezin Kuru Fıçıcıoğlu, Ömür Kayıkçı, Erol Uzunali, 
Mine Orak Uzunali, Özkan Kaya, Özlem Şahanoğlu, Taylan Çelik, Çiğ-
dem Kaplan, Serhat Aslan ve Evrim Aksoy’dan istenen fazla ödemenin 
iptali için dava açılmıştır.

	Ağrı Şube üyesi Bülent Kutlay’ın il içi naklen atanması ile ilgili dava açıldı.

	Ankara Şube üyesi Cemal Hüseyin Güvercin’in döner sermaye kesintisi 
ile ilgili dava açıldı.

	Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nde görevli üyelerimizden asistan doktor-
lardan Sıdıka Bölük, Sekan Şimşek, Murat Bölük, Güven Kılıç, Eyüp Ay-
tekin, Özlem Koçak, Ramazan Ergül, Erkan Tezcan ve Semih Aka’dan 
istenen fazla ödemenin iptali için dava açıldı.

	Kırklareli Şube üyeleri Bediha Altınel ve Halide Özkan’ın Bulgaristan’da 
geçen hizmet sürelerinin emeklilik intibakında değerlendirilmesi için dava 
açılmıştır.
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	Bolu Şube üyesi Nesrin Oğuz’un öğrenim intibakının yapılması için dava 
açıldı.

	Batman Şube üyesi Aysel Şahin ve Azize Özdemir’e harcırah ödenmesi 
için dava açıldı.

	Iğdır Temsilcilik üyelerimiz Mehmet Özçalımlı ve Aysel Doğan Tange’den 
istenen fazla ödemenin iptali için dava açıldı.

	Sivas Şube üyesi Esma Yanbasdı’nın öğrenim intibakının yapılması için 
dava açıldı.

	Bolu Şube üyesi Merve Sarıgül’den istenen fazla ödemenin iptali için 
dava açıldı.

	Zonguldak Şube üyesi Canan Edebali’nin öğrenim intibakının yapılması 
için dava açıldı.

	Bitlis şube üyeleri Nazlı Karuç, Mustafa Karuç, Sami Taşkıran, Özdem 
Eren, İsmet Deniz Doğulu, Özgür Karşı, Faik Hüseyin Büyükdere, Meh-
met Şah Dayanan, Muhyettin Çakmak’tan çıkarılan zimmetin iptali için 
dava açıldı.

	Şırnak Temsilcilik başkanımız Bahri Erener’in il içi sürgünü için dava açıl-
dı.

	Dersim Şube üyelerimiz Aygün Çelikel, Nursen Berk Okçu, Saniye Çe-
likal, Yaşar Tın, Şemsiye Engin, Gürsele Kurt, Cemal Vural, Türkan Tın 
ve İsmail Öner’e verilen disiplin cezalarının iptali için dava açıldı. Ayrıca 
Şenol Kılıçarslan’a verilen cezanın iptali için dava açıldı.

	Muğla Şube üyeleri İsmet Kıraba, Sevil Eser, Nursel Karataş, Alime Ekiz, 
Kamuran Eser, Gürbüz Çetinkaya, Fatma Ergin, Hatice Yılmaz, Fatma 
Karakuş, Ayşen Sarı, Çiğdem Ünal, Abdurrahman Karayel, Fatma Yarış 
ve Meral Sevinç’e verilen uyarma cezaları nedeniyle AİHM’e başvuru ya-
pıldı.

	Denizli Şube üyesi Şeyma Kocatüfek’in öğrenim intibakı için dava açıldı.

	Muş Şube üyesi Gazel Atıcı ve Figen Adsoy’un öğrenim intibakı için dava 
açıldı.
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Şube/Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yar-
dımlar

	Adıyaman Devlet Hastanesi Başhekimi hakkında suç duyurusu dilekçesi 
hazırlanmıştır.

	Konya Şube üyesi Nazife Sinop Demirhan’ın sürgünü için dava dilekçesi 
hazırlanmıştır.

	Tekirdağ Temsilcilik Başkanı Ömer Yorulmaz’ın sürgünü için dava dilek-
çesi hazırlanmıştır. Trabzon Şube yöneticisi Mehmet Güven’in aile yardı-
mı ödeneği için dava dilekçesi hazırlanmıştır.

	Düzce Temsilcilik üyesi Meryem Nar için temyiz dilekçesi hazırlanmıştır.

	Çeşitli konular ile ilgili görüş, açıklama ve savunma isteyen Ağrı, Ordu, 
Şişli, Antalya, Balıkesir, Siirt, Adıyaman, Aydın şubelerine cevaplar veril-
miş, çok sayıda sorunla ilgili olarak, her gün telefonla danışmanlık yapıl-
maktadır. 

	Uşak Şubeye nöbet uygulama esasları, Kocaeli şubeye Üniversite KİK 
talepleri, Denizli Temsilciliğine 112 istasyonları ile ilgili, Sinop Temsilci-
liğine soruşturmalarla ilgili, Kayseri Şubeye radyoterapi çalışanlarının 
sorunları ile ilgili, Mersin Şubeye savunmayla ilgili, Niğde Temsilciliğine 
banka promosyonları ile ilgili, Giresun Temsilciliğine Sezgin Karaman’ın 
durumu ile ilgili, Mardin Şubeye sözleşmeli personelin yükseköğrenimle 
ilgili, Şanlıurfa Şubeye avukatla anlaşma yapma koşullarıyla ilgili, Hatay 
Şubeye döner sermaye ödemeleriyle ilgili, Konya ve Edirne Şubelerine 
VHKİ kadrolarıyla ilgili gerekli yazılı bilgiler verilmiştir. 

	Şişli Şube üyesi Burhan Kurt ve Mehmet Ferhat Çeter’in eylemlere katıl-
maları nedeniyle aldıkları disiplin cezalarının temyiz masrafı olarak 280 
TL, Şanlıurfa şubenin üyeleri Çiğdem Dehşet, Gıriye Taşar adına açtığı 
yemek ücretlerinin iptaline dair davanın kaybedilmesi üzerine mahkeme 
masrafı olarak 700 TL, Kayseri Şubenin yemek ücretleri için açtığı da-
vanın kaybedilmesi nedeniyle mahkeme masrafı olarak 350 TL gönde-
rilmiştir.   

	Bitlis Şube üyesi İbrahim Ergül’e verilen olumsuz sicilin iptali için dava 
dilekçesi hazırlanmıştır.  

	Ordu Şube üyeleri Özlem Akar Özgen ve Sevgi Yazım Andıç’ın hemşire-
lik görevi ile ilgili dava dilekçeleri hazırlanmıştır. 

	Afyon Temsilcilik üyesi Ahmet Can’ın atanma isteği ile ilgili dava dilekçesi 
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hazırlanmıştır. 

	Muğla Şube üyesi Fatih Er’in promosyon isteği ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

	Bursa şube üyesi Ergin Uygun’un temyiz dilekçesi hazırlanmıştır. 

	Ordu Şube üyesi Eda Kavur İnan’ın görevlendirilmesi ile ilgili olarak dava 
dilekçesi hazırlanmıştır.

	Çok sayıda şube / temsilciliğe çeşitli konularda yazılı görüş, itiraz dilek-
çesi vb yazışmalar yapılmıştır.  

	Edirne Şubeden Zekeriya Güroğlu için temyiz dilekçesi hazırlanmıştır. 

	Adana Şubeden Gülcan İlkiz’in özlük hakkı için dava dilekçesi hazırlan-
mıştır. 

	Muğla Şubeden Serin Altınay, Ebru Gürsoy ve Fatih Er için dava dilekçe-
leri hazırlanmıştır. 

	Konya Şubeye nöbet ücretleri ile ilgili yazı yazılmış ve genelge gönderil-
miştir.

	Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesinde enfeksiyon nedeni ile bebekleri 
ölen 2 aileye hukuksal yardım kapsamında maddi ve manevi tazminat 
davaları açılmıştır.    

	Sinop Temsilcilik üyesi Erol ÖZTÜRK’ün geçici görev harcırahı için dava 
dilekçesi hazırlanmıştır.

	Kırşehir Temsilcilik üyesi Mehmet YILMAZ’ın geçici görevlendirmesiyle 
ilgili dava dilekçesi hazırlanmıştır.

	Batman Şube üyesi Fener ALP’in dava dilekçesi hazırlanmıştır.

	Gaziantep Şube üyesi Mehmet DEMİR’in askerlik sonrası göreve başla-
tılmamasıyla ilgili dava dilekçesi hazırlandı.

	Sinop Temsilcilik başkanımız Kayhan KONUKÇU’nun hakkında açılan 
ceza davasında kullanılmak üzere yargı kararları gönderildi.

	Muğla Şube üyemiz Serin ALTINAY ve Ebru GÜRSOY’un taleplerini içe-
ren dilekçeler hazırlanmıştır.

	Niğde Temsilcilik yönetim kurulu üyemiz Cuma Çelik’in gö-
revlendirilmesi ile ilgili dava dilekçesi hazırlanmıştır.   
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Sivas Şube eski üyesi Bayram Ayten’in hukuksal durumu ile ilgili açıkla-
ma yapılmıştır. 

	Edirne Şube üyesi Nesri Bilgiç’in hukuksal durumu ile ilgi açıklama ya-
pılmıştır.  

	Ordu şube üyesi Harun Kışan’ın naklen atanması ve Naci Sakarya’nın 
kadro talebiyle ilgili dava dilekçeleri hazırlanmıştır. 

	Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Böke ve yöneticimiz Hasan 
Kaya’nın 2911 sayılı kanuna muhalefetten yargılandığı ceza davasında 
savunmaları yapılmıştır. Dava beraatla bitmiştir. 

	Ankara Şube yönetim kurulu üyesi Seher Tümer’in ceza davası takip 
edilmektedir. 

	İzmir Şube Yönetim Kurulu üyemiz Yüksel Özmen’in de aralarında bu-
lunduğu KESK’e bağlı sendikaların yönetici ve üyelerinin yargılandığı İz-
mir’deki ceza davası takip edilmektedir. 

	Batman Şube üyeleri Bilge Şahin ve Gülcan Tilki ile ilgili soruşturma izni-
nin kaldırılması dilekçesi yazılmıştır. 

	Manisa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Figen Pehlivan’ın soruşturması ile 
ilgili savunma hazırlanmıştır. 

	Tunceli Şube üyesi İmam Tekkılıç’ın riskli birim katsayısından yararlan-
ması için dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

	Ordu Şube Üyesi Fatma Şahin’in 4924’lü olarak 375 sayılı KHK’ya göre 
alması gereken ek ödemelerle ilgili olarak dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

	Bu dönemde şubelerimizden (Tunceli, Konya, Zonguldak, Mardin, İzmir, 
Manisa, Samsun, Kayseri, Malatya, Muğla) gelen çeşitli konularla ilgili 
olarak gerekli bilgilendirme ve cevap yazıları yazılmıştır. 

	Niğde temsilcilik üyesi Gülşen Mutlu için suç duyurusu dilekçesi hazırla-
dı.

	Sinop Temsilcilik üyesi Zekai Çetinkaya’nın naklen atanması ile ilgili dava 
dilekçesi hazırlandı.   

	Edirne Şube üyeleri asistan doktorlardan talep edilen fazla ödemelerin 
geri alınması ile ilgili itiraz dilekçesi hazırlandı. 

	Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi doğum servisinde çalışan üyele-
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rimizin riskli birim katsayısından yararlanması için dava dilekçesi hazır-
landı. 

	Kırşehir Temsilcilik üyemiz Mehmet Yılmaz’a tazminat davası için dilekçe 
hazırlandı. 

	Kırklareli Şube üyesi İpek Akbaş’ın nöbetlerden muaf tutulması için dava 
dilekçesi hazırlandı. 

	Mardin Şube üyesi Dahil Erol’dan fazla ödeme ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlandı. 

	Muğla Şube üyesi A. Cabbar Demir’in lisans tamamlama hakkından ya-
rarlanması için dava dilekçesi hazırlandı. 

	Batman Şube üyesi Feyzi Sarar’ın atanması ile ilgili dava dilekçesi ha-
zırlandı. 

	Sivas Şube üyesi Nurettin Özçiçek’in naklen atanma isteği ile ilgili dava 
dilekçesi hazırlandı. 

	Muğla Şube üyeleri Emir Dağdelen, Gülün Çambel, Sevim Fesli, Güler 
Aykın, Halime Saylak, Ayşe Çetinkaya ve Ferda Karabulut’un naklen 
atanmaları ile ilgili dava dilekçesi hazırlandı. 

	Aydın Şube üyesi Gülçin Göz’ün riskli birim katsayısından yararlanması 
için dava dilekçesi hazırlandı. 

	Kütahya Temsilcilik üyemiz Fadime Aydoğdu’ya verilen disiplin cezasının 
iptali için dava dilekçesi hazırlandı. 

	Aydın Şube üyesi Mahmut Görgülü’nün naklen atanması ile ilgili dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 



313

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

VEKİL EBE / HEMŞİRELER İÇİN AÇILAN 
DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ VE İZİN DAVALARI

SIRA NO İLİ SAYISI

1 Bitlis 50

2 Aksaray 4

3 Batman 41

4 Malatya 24

5 Hatay 21

6 Kırklareli 26

7 Konya 7

8 Muş 84

9 Adana 51

10 Ankara 20

11 Ş.Urfa 21

12 Muğla 7

13 Nevşehir 1

14 Ardahan 4

15 Tekirdağ 3

16 Siirt 6

ILO’YA SUNULMAK ÜZERE KESK’E GÖNDERİLEN HAK İHLALLERİ 
RAPORU:
 

1-	 2008 yılı Eylül ayında görevine son verilen Genel Başkanımızın gö-
reve geri dönmek için açtığı dava henüz sonuçlanmamıştır. 

2-	 Nisan 2009’da görevine son verilen MYK üyemiz Meryem Özsöğüt’ün 
görevine geri dönmesi için açtığı dava kazanılmıştır. 

3-	 Eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş’ın 14 Nisan 2009 tarihinden beri 
Diyarbakır Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile tutukluluğu 
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devam etmektedir. Olcay Kanlıbaş hakkında henüz bir dava açılma-
mıştır. Somut olarak neyle suçlandığı belli değildir. 

4-	 Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Seher Tümer Nisan 2009’dan 
beri tutukludur. Seher Tümer’e Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından yasa dışı örgüt üyeliği ve yasa dışı örgüt propagandası 
yapmaktan 7 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir. Karar temyiz aşamasın-
dadır. Seher Tümer’in yargılanmasına gerekçe olarak 21 Mart 2009 
günü katıldığı Newroz etkinliği ve 8 Mart 2009 günü Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü etkinliklerindeki sloganlar ile evinde ele geçtiği belirti-
len çeşitli dokümanlar gösterilmiştir.   

5-	 25 Kasım 2009 günü yapılan grev sonrasında açılan soruşturmalar-
da 2 üyemize maaş kesim cezası 6 üyemize uyarı cezası verilmiştir. 

6-	 Van şube yönetim kurulu üyelerimizden 2 kişi sürgün edilmiştir. 
Van SHÇEK İl Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Rona Temel-
li Kastamonu SHÇEK İl Müdürlüğü emrine, Birsen Karadağ’da Van 
SHÇEK’ten Kütahya SHÇEK İl Müdürlüğü emrine sürgün edilmiştir. 

7-	 Sağlık Bakanlığı’na bağlı Edirne İli Havsa Devlet Hastanesinde sen-
dika panomuzdaki afiş ve bildiriler başhekim tarafından yasaklanarak 
indirilmiştir. Gerekçe olarak da hükümet politikalarını eleştiren sendi-
kal bildirilerin asılamayacağı söylenmiştir. 

8-	 Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ayvalık Devlet Hastanesinde, Kamu Has-
tane Birlikleri Yasa Tasarısına karşı yapmış olduğumuz referandum 
çalışması Başhekim tarafından engellenmiş, işyerine polis çağrılarak 
sendika temsilcilerimiz tehdit edilmiştir. 

9-	 Sağlık Bakanlığı’na bağlı Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalık-
ları Hastanesi Müdürü tarafından, sendika üyelerimize istifa etmeleri 
için baskı uygulanmıştır. 

10-	Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sendika-
mıza üye olanların işkolu değiştirmesi yoluyla sendikamızdan istifa 
etmeleri yolunda üniversite sekreterliği tarafından baskı yapılmıştır.   
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2005–2010 YILLARI ARASINDA AÇILAN 80 SAAT DAVALARI

SIRA NO İLİ SAYISI
  1 Bartın 60
 2 Balıkesir 76
3 Hatay 44
4 İskenderun 31

5 Adana 55

6 Dersim 34
7 Elazığ 47
8 Zonguldak 100

9 Zonguldak /Ereğli 99

10 Denizli 19
11 Yalova 53
12 Tokat 26

13 Kırklareli 91

14 Konya 56
15 Manisa 85
16 Uşak 37
17 Mardin 23

18 Urfa 37

19 Adıyaman 21

20 Trabzon 35

21 Ordu 45
22 Malatya 145
23 Bitlis 43

24 Muğla 100
25 Sakarya 38
26 Sivas 22

27 Antep 101

28 Batman 31
29 Giresun 15
30 Kars 14
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31 Rize 13

32 Isparta 2
33 İzmir 2
34 Çorum 4

35 İstanbul 1

36 Ankara 4
37 Sinop 11
38 Kütahya 10
39 Erzincan 8

40 Yozgat 1

41 Amasya 6

42
KARIŞIK (Emekli ve Farklı 
illerde oturan)

10

TOPLAM 1.655
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Basın Açıklamaları
2008 Yılı Açıklamaları

02.025.2008  2008 1 Mayıs’ında İstanbul Şişli Etfal Hastanesine gaz bom-
bası atılması nedeniyle açıklama ve Sağlık Bakanlığı’nı gaz 
bombası kullanımına karşı göreve çağrı 

12.05.2008  Hemşireler günü nedeniyle basına açıklama 

03.05.2008  TTB Merkez Konsey Başkanı Gencay Gürsoy’un gözaltına 
alınması üzerine adliyedeki açıklamaya katılım ve gözaltına 
alınmasını kınama 

15.05.2008  MYK üyemiz Meryem Özsöğüt’ün 3. duruşması öncesi Adliye 
önünde açıklama sendika ve demokratik kitle örgütü yönetici-
leri ile birlikte davayı izleme 

21.05.2008  Aksaray, Şereflikoçhisar ve Konya’da görülen salgın hastalık 
ile ilgili yapılan inceleme ile ilgili kamuoyu bilgilendirildi.

26.06.2008  “İş sağlığı ve iş güvenliğimiz tehdit altında, iş kazası ve mes-
lek hastalıklarımız tanımlansın” başlıklı açıklama 

01.07.2008  “Eğitim Sen ve SES Van Şubelerine Yapılan Baskını ve Son-
rasında Geliştirilen Karalama Kampanyasını Kınıyor ve Bir 
Kez Daha Baskıların Bizi Yıldıramayacağını Bildiriyoruz” baş-
lıklı basın toplantısı 

18.07.2008 Hayat Televizyonu’nun karartılmasına karşı açıklama ve da-
yanışma amaçlı gazete ilanı 

09.07. 2008 Maliye Bakanlığı’nın yemek ücretini geri çekmesi talepli açık-
lama 

 24.07.2008  Bolu devlet hastanesinde çalışan hemşire Arzu Öğren’in 
KKKA hastalığına yakalanarak hayatını kaybetmesi üzerine 
Genel Başkan Bedriye Yorgun’un Bolu’ya giderek inceleme 
ve görüşmeler de bulunması ve Bolu şubemiz ile birlikte ba-
sın açıklaması yapması 

28. 07,2008  İstanbul Güngören’de halka karşı gerçekleştirilen bombalı 
saldırının protesto edilmesi 

01.08.2008  Sendikamızın 12. kuruluş yıldönümü nedeniyle basın toplan-
tısı 

 Ağustos ayının ilk haftasında Zekai Tahir Burak Kadın ve 
Doğum Hastanesinde yaşanan bebek ölümleri nedeni ile 
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4–16 Ağustos 2008 tarihleri arasında yazılı ve sözlü olarak 
genel Merkezde ve Sağlık Bakanlığı önünde basın açıkla-
maları, çeşitli TV ve radyolarda canlı yayına katılma. Sağlık 
Bakanlığı heyetinin, hastane yetkililerinin kamuoyunu yanlış 
bilgilendirmesine karşı sendikamız tarafından kamuoyunun 
sürekli uyarılması ve bilgilendirilmesi

08.08.2008 Yemek ücreti alınmasına dair yazının geri çekilmesi için Ma-
liye Bakanlığı önünde basın açıklaması ve illerde toplanan 
imzaların teslimi 

14.08.2008  İllerden gelen temsilciler ve Ankara Şube üyelerinin katılımı 
ile Sağlık Bakanlığı önünde toplu sözleşme taleplerimizin 
açıklanması 

07.09.2008  TTB ve SES olarak Araştırma ve Eğitim hastanelerinde kad-
rolaşmanın önemli ayağı olan şef ve şef yardımcılarının hu-
kuksuz atanmasına dair hukuksal kazanımımız ve Sağlık Ba-
kanlığının karşı çalışmalarını kamuoyu ile paylaşılma 

08.08.2008  MYK üyemiz Meryem Özsöğüt’ün 9 Temmuz 2008 tarihin-
deki duruşması öncesi destek çağrısı, duruşma günü Adliye 
önünde basın açıklaması. 5 Eylül 2008 tarihli, tahliye edildiği 
mahkeme öncesi gazete ilanı ile kamuoyuna çağrı. Duruşma 
günü Adliye önünde KESK ve üye sendikaların da katılımı ile 
basın açıklaması 

03.11.2008  Üzmez davası olarak bilinen 14 yaşındaki kız çocuğuna yö-
nelik taciz ile ilgili basına açıklama 

07.11.2008  Sağlık Bakanlığı önünde genel Başkanın İşten atılması ve 
Meryem Özsöğüt’e soruşturma açılması ile ilgili açıklama 

12.11.2008  Sosyal hizmetlerin Saray Rehabilitasyon Merkezi nedeni ile 
gündem olması üzerine basın toplantısı 

13.11.2008  “Linç kültürü hepimizi yakar” başlıklı basına açıklama 

14.11.2008  “Hastaneler işletme, vatandaş müşteri,  çalışanlar köle ola-
maz” içerikli basın toplantısı 

26.11.2008  29 Kasım mitingi çağrı bildirisi dağıtan Ankara şube yöne-
ticilerimize Dr. Zekai Burak Tahir Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinde engel olunmak istenmesi ve saldırılmasına karşı 
basına açıklama 

10.12.2008  Devrimci sağlık iş, SES, TTB, Türk Eczacıları Birliği, Türk 
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Hemşireler Derneği olarak “herkese sağlık, güvenli gelecek, 
taleplerimizi gerçekleştirmek için bir araya geliyoruz” içerikli 
basın toplantısı 

19.12 2008  Sağlık Meslek Örgütleri ve sendikalar olarak “Herkese sağlık, 
güvenli gelecek için, taleplerimizi gerçekleştirmek için bir ara-
dayız” basın toplantısı 

29.12.2008  İsrail’in Filistin’e saldırısını kınayan ve Filistin ile dayanışma 
duygularımız ifade eden açıklama 

2009 Yılı Açıklamaları

07.01.2009  Sağlık örgütlerinin İsrail Büyükelçiliği önünde protesto açıkla-
ması (SES, TTB, TEB, TDHB, Devrimci Sağlık İş ve THD ) 

19.01.2009  “Bir Öğün Yemeğimize de Göz Diktiler, Boykottayız” başlıklı 
basına faks ile 20–21–22 Ocak eylemlerimizin duyurusu 

23.01.2009  “Sağlıkta Kriz Derinleşiyor, Onbinlerce sağlık emekçisi gün-
lerdir yemek yemiyor, 100 binlerce imza toplanıyor” konulu 
basın toplantısı 

7. 02. 2009  “Ücretsiz yemek sadaka değildir” başlıklı basına açıklama 

10.02.2009 Yemeklerin ücretsiz olmasına yönelik Maliye bakanlığı yazısı 
sonrası yandaş sendikaların propagandalarına karşı “yemek 
hakkı mücadelesi konusunda zorunlu açıklama” başlıklı açık-
lama 

11.02.2009 Maliye bakanı Kemal Unakıtan’ın By-Pass için yurt dışına git-
mesine yönelik basına açıklama 

29 .01.2009  Onur üyemiz Ayşenur Şimşek’in ölüm yıl dönümü nedeniyle 
basın açıklaması 

20.02.2009  Sağlıkta 2008 yılı değerlendirmesi ve 18 Şubat’ta “OECD 
Sağlık Sitemleri İncelemeleri TÜRKİYE” raporunun açıklan-
ması üzerine rapor hakkındaki değerlendirmelerimizi içeren 
basın toplantısı 

02.03.2009  Mersin Toros Devlet hastanesinde 40 yaşını geçtikleri gerek-
çesi ile işten atılan taşeron işçilerinin yanında olduğumuzu 
bildiren “İşimize ve geleceğimize birlikte sahip çıkacağız” 
başlıklı açıklama 

04.03.2009  İş sağlığımız ve iş güvenliğimizin korunması ve sağlık emek-
çilerine yönelik saldırılara dikkat çekmek, işyeri sağlık birim-
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leri kurulmasını talep etmek amacıyla bir gün maske ile çalış-
ma eylemi konusunda açıklama 

05.03.2009  Üniversite hastanelerinde öğretim üyelerine getirilen zorunlu 
rotasyona karşı açıklama 

10.03.2009  Sağlık alanında yaşanan sorunlara tıp haftasında ve yerel 
seçimler öncesi dikkat çekmek için TTB ve Devrimci Sağlık İş 
ile birlikte 12 Mart günü hastane acillerinde yapılacak eylem-
ler, gerekçelerimiz ve Ankara Programı’nın basına bildirilmesi 

14.03.2009  İHD’nin her Cumartesi yaptığı “Kayıplar Bulunsun, Failler 
Yargılansın” talepli eylemleri çerçevesinde merkezi olarak 
Ankara’da, katledilen tüm sağlık emekçilerinin anıldığı otur-
ma eylemi. Oturma sırasında katledilen sağlık emekçilerinin 
kısa özgeçmişleri ve katlediliş biçimlerinin ifade edilmesi 

18.03.2009  Mazeret atamalarının iptal edilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın 
yürüttüğü çalışmalara karşı açıklama 

10.04.2009  Yaz mevsimine girilmesi ve olası sağlık risklerine dikkat çek-
mek ve ilgililere göreve çağırmak amacıyla basına açıklama 

11.04.2009  Onur Üyemiz Necati Aydın’ın katledişlinin 15. yılında İHD’nin 
yürüttüğü “kayıplar bulunsun” eylemi çerçevesinde Ankara 
şube ile birlikte Ankara Yüksel Caddesinde basın açıklaması 

14.04.2009  DTP operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan eski MYK 
üyemiz Olcay Kanlıbaş ve Ankara Şube Yöneticimiz Seher 
Tümer ve aynı tarihlerde Türkan Saylan başta olmak üzere 
DTP’ne kadar uzanan saldırılara karşı basına açıklama 

15.04.2009  Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışanların sorunlarına dikkat 
çekmek amacıyla YÖK önünde basın açıklaması 

25.04.2009  Ebeler Haftası nedeniyle ve aynı gün Hakkari’de bir çocuğun 
kolunun kırılması görüntüleri ve ülkede yaratılan gerilim orta-
mına karşı da açıklama 

30.03.2009  Diyarbakır’da 9 askerin yaşamını yitirmesi üzerine “şiddete 
son analar ağlamasın” başlıklı açıklama 

11.05.2009  Nisan ayında yapılan hemşirelik anketi ve hemşirelerin sorun 
ve talepleri “Kriz evimizin barışını, farklı istihdam ve ücret ça-
lışma barışımızı bozuyor” başlıklı basın toplantısı 

28.05.2009  KESK ve Sendikaların yönetici ve üyelerinin gözaltına alın-
maları ve KESK binası ile Eğitim-Sen’in bazı şubelerinin 
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aranmasını protesto eden açıklama 

05.06.2009  Tamgün olarak ifade edilen yasanın TBMM Plan Bütçe Ko-
misyonuna gelmesi nedeni ile sendikamızda basın toplantısı 

 05.06.2009  Tamgün Yasası ile ilgili “ Puzzle’ın bir parçası; piyasalaştır-
manın son hamlesi” başlıklı açıklama  

11.06.2009  EPSU kongresinde (8–11 Haziran) KESK’e yönelik baskılara 
karşı yayınlanan “Barış Deklarasyonu”nun kamuoyuna bildi-
rilmesi 

14.06.2009  Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesinde KKKA Has-
talığına yakalanarak ölen Kübra Yanık ile ilgili “Bu ölüm bir 
cinayettir” başlıklı açıklama 

19.06.2009  “Toplusözleşme hakkımızı ve grev silahımızı kullanacağız” 
başlıklı, görüş ve taleplerimizi Sağlık Bakanlığı açıklama 

17.07.2009  Kapalı mekanlarda sigara yasağının başlatılması ile ilgili “ 
AKP hükümetinin sağlığa yönelik yaptığı tek olumlu icraat si-
gara yasağıdır; Ama Yetmez” başlıklı açıklama 

19.07.2009  Şanlıurfa Kadın hastalıkları ve Doğum Hastanesinde meyda-
na gelen bebek ölümleri ile ilgili Genel Başkan ve TTB Mer-
kez Konsey üyesi Zeki Gül’ün Şanlıurfa’da basın toplantısı 

22.07.2009  Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesindeki 26 Mayıs 2009 
tarihinde çıkan yangın sonrasında yapılan incelemeler ve 
başhekimi görevden alma ile sınırlı yaptırımlarını kınayan 
açıklama 

Temmuz 2009  MYK üyemiz Meryem Özsöğüt’ün yargı kararı ile memuriyete 
geri dönmesi konusunda basına bilgi 

25.07.2009  Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlik-
te sağlıkla ilgili maddelerin de içinde yer aldığı 37 madde-
lik ekonomik pakete karşı “Krizin faturasının halka ve sağlık 
çalışanına yüklenmesine sessiz kalmayacağız!” içerikli basın 
toplantısı 

28.07.2009  4 aydır cezaevinde bulunan SES Ankara Şube yöneticimiz 
Seher Tümer’in ilk duruşmasının yapıldığı gün Ankara Adli-
yesi önünde serbest bırakılması çağrısını içeren açıklama 

04.08.2009  İlerlemiş derecede kanser hastası olan hükümlü Güler 
Zere’nin serbest bırakılarak tedavisinin yapılması çağrısını 
içeren açıklama 
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10.09.2009  Trakya ve İstanbul’da meydana gelen sel felaketi ve ölümler 
nedeniyle, gerekli önlemlerin alınmamasını eleştiren “Doğa 
olayları halk için felaket olmamalıdır” başlıklı açıklama 

18.09.2009  SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle katılım 
paylarının 2, 8, 15 lira yapılması ile ilgili olarak “Sağlıkta Dö-
nüşüm Programınız İflas Etti; Derhal Durdurun” başlıklı açık-
lama 

28.09.2009  AKP’nin demokratik açılımı gündem yaptığı bir süreçte Gün-
lük gazetesine bir ay kapatma cezası verilmesinin kınanması  

 29.09.2009  SSGSS yasasının 1. yıldönümünde SES, TTB, TEB, THD ve 
Devrimci Sağlık-İş ile TTB merkezinde ortak basın toplantısı 

 24.09.2009  Hükümlü İsmet Ablak’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp rapo-
runun çıkmaması ve kanserden yaşamını yitirmesi, ağız kan-
serinden dolayı damağı alınan, Güler Zere’ye ATK tarafından 
‘mahkum koğuşunda kalabilir’ raporunun verilmesi üzerine, 
TTB, SES, Adli Tıp Uzmanları Derneği, TİHV, İHD ve ÇHD ile 
birlikte “Adli Tıp Kurumu Lağvedilmeli, Üniversiteleri Temel 
Alan Yeni ve Bağımsız Bir Yapılanmaya Gidilmelidir”  başlıklı 
açıklama 

Haziran.2009 Seher Tümer’in her mahkemesi öncesinde adliye önünde An-
kara şubesi ve illerden katılımlarla basın açıklaması yapıldı. 

08.10.2009  IMF-DB toplantılarına karşı İstanbul’da eylem yapanlara gaz 
bombaları ile saldırılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı önün-
de, “gaz bombaları ilaç mıdır? Sağlık Bakanlığının sessizliği-
ni kınıyoruz” başlıklı açıklama 

26.10 2009  Domuz gribi ile ilgili basın toplantısı 

28.10.2009  “Lisans Soygunu Devam Ediyor” başlıklı açıklama 

03.11.2009  Domuz gribi aşısı tartışmaları konusunda “Yoksula Aşı Fay-
dasız, Domuz Gribini Ölümcül Yapan Yoksulluktur” başlıklı 
açıklama 

18.11.2009  16 örgütün (dernek, meslek odası ve sendika) sağlık alanına 
dair değerlendirmeleri ile ilgili basın toplantısı 

20.11.2009  YÖK’ün Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programını bu 
kadrolarda yer almayanlar için üst öğrenim saymaması üze-
rine açıklama 

23.11.2009  25 Kasım’ da yapılacak uyarı grevi ve sağlık alanındaki uygu-
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lanması konusunda kamuoyuna açıklama 

02.12.2009  Sağlık alanında bulunan örgütlerle birlikte sağlıktaki tasarruf 
tedbirleri ve talana karşı basın toplantısı 

07.12.2009  Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavındaki puanlama 
kriterleri adaletsizliğine karşı “Görevde Yükselme Sınavı 
Kimler İçin Açılıyor” başlıklı açıklama 

12.12.2009  Hastane ilave ücretlerinin %70 e çıkarılması konusunda açık-
lama 

26.12.2009  9 DTP ve sonrasında BDP yöneticilerine, milletvekillerine yö-
nelik gözaltılar, Kürt sorununda çözümsüzlük üretme politika-
larına karşı açıklama 

29.12.2009  Asgari ücret belirlemesi sürecinde, “asgari ücret azami sefa-
let ücretidir” başlıklı açıklama 

31.12.2009  Basına ve örgüte “2010 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek, 
Eşitlik, Özgürlük, Barış ve Kardeşlik Yılı Olsun” başlıklı yeni 
yıl mesajı 

2010 Yılı açıklamaları

28.01.2010  Onur üyemiz Ayşenur Şimşek, Ankara şube yönetici ve üye-
leri, arkadaşlarının katılımı ile Gölbaşındaki mezarı başında 
anılması  

18.02.2010  Çeşitli gerekçelerle tutuklanan çocuklarla ilgili olarak Adalet 
Bakanlığı önünde basın açıklaması 

19.02.2010  SGK’nın işsiz kalanların sağlık hakkını yanlış yorumladığı ve 
10 gün ile sınırlama açıklamasına karşı “sağlık ve sosyal gü-
venlik tel tel dökülüyor” başlıklı açıklama 

25.02.2010  Sağlık alanında örgütlü sendika, dernek ve meslek örgütle-
ri ile TTB’de Sağlık Haftası eylem takvimini açıklayan basın 
toplantısı 

04.03.2010 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısının TBMM Plan Büt-
çe Komisyonuna getirilmesi nedeni ile TBMM Dikmen kapısı 
önünde basın açıklaması 

05.03.2010  Seher Tümer’in 9 Mart tarihli duruşması öncesi basın açık-
laması ile Seher Tümer ve Olcay Kanlıbaş’ın serbest bırakıl-
ması ve davaya katılım çağrısı 

08.03.2010  Elazığ’da yaşanan deprem sonrası “doğal afetle ölüm kader 
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mi?” başlıklı açıklama  

09.03.2010  Seher Tümer’in duruşması öncesi Adliye önünde basın açık-
laması 

Mart 2010  Sağlık alanında bulunan 12 örgüt ile birlikte hastane birlikleri-
ne karşı açıklama 

11.03.2010  Amasya Suluova Devlet Hastanesi doktoru üyemiz Hacer 
Türk’ün Suluova Cumhuriyet Savcısı tarafından görevi ba-
şından keyfi gözaltına alınmasını kınayan açıklama 

11.03.2010  25 Kasım grevi sonrasında yapılan anket sonuçlarının basın 
ile paylaşılması 

18.03.2010  Tekel işçilerine destek verdikleri için İstanbul Çekmeköy 
Mehmetçik Lisesi öğrencilerinin okuldan uzaklaştırılmasını 
protesto eden açıklama 

19.03.2010  Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılmasına 
karşı çıkanlara yönelik olarak Diyarbakır İl Sağlık Müdürünün 
silahla tehdidini kınayan açıklama 

09.04.2010  “Sağlık örgütleri ‘sağlıkta dönüşümü’ baskılara rağmen hal-
ka sormaya devam ediyor” başlıklı referandumdaki baskılara 
karşı açıklama 

14.04.2010  Aile Hekimliği muayenesinde 2 lira katkı payı alınmasına kar-
şı açtığımız davada verilen yürütmeyi durdurma kararının ba-
sına bildirilmesi 

14.04.2010  Sağlık Haftası nedeniyle sağlık alanındaki örgütlerle birlikte 
Sağlık Bakanlığına siyah çelenkler bırakılması 

16.04.2010  Referandum sonuçlarının Sağlık Bakanlığı önünde açıklan-
ması 

21.04.2010  23 Nisan haftasında, çocukların yaşadığı sağlık, eğitim, bes-
lenme, tutuklanma, dayak sorunlarına yönelik olarak basına 
açıklama  

24.03.2010  Kamu Hastane Birlikleri Yasasının gündeme gelmesi üzerine 
10 örgütle birlikte ortak basın toplantısı ile “olağanüstü hal” 
çağrısı 

26.04.2010  21–28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle açıklama 

11.05.2010  Hemşirelik Haftası nedeniyle “kutsanmak değil haklarımızı 
istiyoruz başlıklı açıklama 
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21.05.2010  Zonguldak’ta 30 taşeron maden işçisinin ölümü üzerine “Ma-
denlerdeki iş cinayetleri devam ediyor” başlıklı açıklama 

25.05.2010  26 Mayıs grevine çağrı amaçlı, sağlık alanında on örgütün 
imzası ile SES Genel Başkanı tarafından Dışkapı Hastanesi 
önünde açıklama 

16.06.2010 15 Haziran günü MYK üyemiz Meryem Özsöğüt, KESK MYK 
üyesi Akman Şimşek ve BES Ankara Şube yöneticisinin gö-
zaltına alınmaları ve gözaltında tutulmaya devam edilmeleri 
üzerine basına açıklama 

19.06.2010  SES MYK üyesi Meryem Özsöğüt’ün tutuklanmasını kınaya-
rak serbest bırakılmasını talep eden açıklama 

30.06.2010  Bursa SHÇEK çalışanı Kadir Karslı’ya kurum çocuğunun 
hastane masrafını ödemesi nedeniyle icra gönderilmesi ile 
ilgili açıklama 

05.07.2010 TMK mağduru çocukların tamamının serbest bırakılması ta-
lebi ile Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması 

15.07.2010  “Aile Hekimliği Yaygınlaştırılıyor” başlıklı açıklama 

21.07.2010  Abdi İpekçi Parkı’nda TTB, İHD ve TİHV ile birlikte ataması 
yapılmayan ve kanser hastası olan öğretmen Şafak BAY’ın 
tedavi talebinin karşılanmasına destek veren ortak açıklama 

22.07.2010  Aile hekimliğine geçilen Ankara’da SHÇEK Saray Rehabili-
tasyon merkezinde kurum hekimi kalmaması üzerine çıkacak 
sorunlara dikkat çeken açıklama  

22.07.2010  Meryem Özsöğüt’ün serbest bırakılmasının ardından, diğer 
tutuklu üyelerimizin de serbest bırakılmasını talep eden açık-
lama 

31.07.2010  Sendikamızın 14. kuruluş yıldönümü açıklaması 

03.08.2010  “AKP’nin Sağlıkçılara 40 Saat Yalanı” başlıklı açıklama 

06.08.2010  SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün Atama ve Görevde Yükselme 
Yönetmeliğinde kurum idareciliklerine din görevlilerinin de 
atanmasını içeren değişiklik yapması basınla paylaşıldı. 

11.08.2010  Tamgün yasasının uygulamasında yaşanan hak gasplarına 
karşı alınan eylem kararlarımız ve gerekçelerinin kamuoyu 
ile paylaşılması 

18.08.2010  Toplusözleşme talebimiz ile tamgün uygulaması sonrası ya-
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şanan olumsuzlukların Sağlık Bakanlığı önünde basına açık-
lanması 

27.08.2010  Trabzon Numune Hastanesi başhekiminin hastalardan ‘Evet’ 
oyu isteyen yazısına tepki gösteren açıklama Eğitim ve Araş-
tırma hastanelerinde şef ve şef yardımcılığı atamalarında ya-
şanan hukuksuzluklar, denenen hülle yolları hakkında dosya 
hazırlanarak basına ve köşe yazarlarına gönderildi.

01.09.2010  TTB, Dev. Sağlık-İş, Türkiye Psikiyatri Derneği, TÜM-
RADDER ve SES olarak “Savaşa Hayır” başlıklı açıklama 

30.09.2010  GSS uygulamasının 2. yılını doldurması nedeniyle süreci an-
latan basın toplantısı ve hazırlanan rapor basına dağıtılması 

27.10.2010  Merkez Temsilciler Kurulumuzun kararı basınla paylaşılarak; 
18 Ekim’de Diyarbakır’da görülmeye başlanan ve sendika 
üye ve yöneticilerimiz ile insan hakları savunucuları ve se-
çilmiş yöneticilerin tutukluluklarının sonlandırılarak serbest 
bırakılmalarını talep edilmesi 

04.11.2010  Aile Hekimliği’nin İstanbul’da da uygulanmaya başlaması 
üzerine, bütünüyle bu uygulamadan dönülmesi çağrısı 

23.11.2010  22–28 Kasım tarihlerindeki Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında, 
bu merkezlerde çalışanların sorunları ve taleplerinin kamuo-
yu ile paylaşılması 

02.12.2010  Tasarı hakinde bulunan ‘Kamu Hastane Birlikleri’nin açık öğ-
retimde lisans dersi olarak okutulmasına karşı açıklama 

09.12.2010  Sendikamız tarafından “Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağ-
lık Çalışanları Üzerine Etkileri” konulu araştırmanın sonucu 
basın ile paylaşılması. 

14.12.2010  Sağlık, Adalet ve İçişleri Bakanlığı’nın “tutuklu ve hükümlü-
lerin muayeneleri sırasında yalnız olmayacakları” hükmüne 
vararak protokol imzalamalarına karşı, Sağlık Bakanlığı’nın 
insan hakkı ihlali olan bu protokolden imzasını çekmesi talep 
edilmesi 

23.12.2010  Ankara’daki Aile Hekimlikleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü si-
tesinde; “1247 aile hekimliğinden hiçbirinin A sınıfı olmadığı, 
1112 sinin hiçbir sınıfa girmediği”ni içeren yazı kısa süreli ya-
yınlandı. Bunun üzerine sınıflandırmanın ‘paran kadar sağlık’ 
olduğu ve ‘Sağlığın Başkenti’ ilan edilen Ankara’daki duru-
mun diğer illeri düşündüğümüzde daha fazla kaygılandırdığı 
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basına açıklanması. 

2011 Yılı Açıklamaları

21.01.2011  Dersim’de okulda yaşanan tacize karşı yapılan basın açık-
lamasına katıldıkları için sürgünleri çıkarılan üç kadın üye-
mizin sürgünlerinin kınanarak, geri alınması talebi ile Sağlık 
Bakanlığı önünde açıklama 

28.01.2011 Hıfzıssıhha enstitüsü laboratuarları kapatılmasına karşı açık-
lama 

20.01.2011  Bitlis Şube başkanımız Sedat Güler’in gözaltına alınması ile 
ilgili açıklama 

29.01.2011  Onur üyemiz Ayşenur Şimşek anmasının Ankara şube üyele-
ri ile birlikte Gölbaşındaki mezarı başında yapılması 

11.02.2011  Sendikamızca hazırlanan, 2010 yılının sağlık raporunun ba-
sın toplantısı ile kamuoyuna duyurulması 

02.02.2011  Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden adrese teslim öğretim üye-
si alım ilanı ile ilgili açıklama 

01.03.2011  “Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek için barış istiyoruz” 
başlıklı açıklama

07.03.2011  8 Mart nedeniyle Sağlıkta Dönüşüm programının kadın sağ-
lık emekçilerine yansımalarını içrene araştırmamız basın ile 
paylaşıldı.

11.03.2011  “13 Mart’ta Ankara’dayız” başlıklı açıklama

22.03.2011  Metal işçilerinin grevine destek açıklaması 

24.03.2011  Libya’ya yapılan emperyalist saldırıyı kınama açıklaması

BİLDİRİ, AFİŞ, BÜLTEN

2008 Yılı yayınları

•	 2008 yılı hemşirelik gününe özel sayı, 40 bin adet

•	 2008 Ağustos Toplu Görüşme dönemine ait taleplerimizi içeren bildiri, 80 
bin, afiş 3.500 adet

•	 Eylül 2008, SES Haber Bülteni, 30 bin adet 

•	 20–21 Aralık 2008 tarihinde yapılan Sosyal Hizmetler Sempozyumu 
için,
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 1. ve 2. duyurular 7.500 er adet, afiş 1000 adet, davetiye 500 adet

 Sosyal Hizmet Sempozyumu sonrası özel sayı, 7.500 adet

 Hayat TV ile Sosyal Hizmet Sempozyumunu ve katılanlarla röportajları 
içeren CD 

•	 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısına yönelik özel sayı, 50 bin adet

•	 “Ticarethane Değil Hastane” yaka kokardı, 25 bin adet 

•	 2009 Yılına, 

Masa Takvimi 37 bin, Duvar Takvimi 27bin, Cep Takvimi 45bin adet

•	 Klinik şef ve şef yardımcılığı atamaları iptalini içeren özel sayı, 10bin adet

•	 “Satışa Sunulan Sağlığımızdır” başlıklı halka yönelik bildiri, 100bin adet

•	 Kriz konulu özel sayı, 50bin adet

•	 Üyelere yönelik örgütlenme bildirisi, 50 bin adet

•	 Yemek hakkı konusunda “Siz Kazandınız” içerikli iç mekan afişi,2.500 
adet

•	 Yemek hakkı konusunda “Siz Kazandınız” içerikli el ilanı, 40bin adet

•	 Merkezi eğitim ve MTK’larda kullanılmak üzere bloknot, 2 bin adet

•	 29 Kasım 2008 mitingine 

 SES flaması 1.500 adet, Şapka 1.500 adet, Önlük1000 adet

2009 Yılı Yayınları

•	 14 Mart Sağlık Haftasına yönelik eylemlerimizi içeren bildiri, 60bin adet

•	 29 Mart yerel seçimlerine yönelik “Önce Sağlığını Seç” özel sayısı, 50bin 
adet

•	 “Birlikte Güçlüyüz” başlıklı örgütlenme bildirisi, 60 bin adet

•	 Örgütlenme afişi, 4 bin adet

•	 Üniversite hastanelerine yönelik örgütlenme bildirisi, 25 bin adet

•	 12 Mayıs hemşireler gününe yönelik “Boyun Eğmeyeceğiz” başlıklı özel 
sayı, 40 bin adet

•	 Tamgün yasası ile ilgili bildiri, 70bin adet

•	 SES rozeti 5 bin adet, SES tüzüğü 5 bin adet  
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•	 Kültür-Sanat etkinliği için; 

Duyuru, 5 bin adet, Afiş 5 bin adet

•	 “Toplu sözleşme yoksa grev var ” bildirisi, 60 bin adet

•	 SSGSS’nin 1. yılı nedeniyle 5 örgütle birlikte “GSS 1. yılını doldurdu” bil-
dirisi, 130 bin adet

•	 İstanbul’da yapılan sağlık mitingine yönelik bildiri 10 bin adet

•	 25 Kasım Uyarı Grevine yönelik olarak; 

 Afiş 5 bin adet, Bildiri 130 bin adet, Önlük, flama, şapka 

 17 örgüt imzalı ortak bildiri 60 bin adet, 

•	 2010 Yılına; 

 Masa takvimi 41 bin, Duvar Takvimi 36 bin, Cep takvimi 40 bin, 

•	 Haber Bülteni Kasım sayısı 40 bin adet 

•	 Haber Bülteni Aralık sayısı, 40 bin adet 

•	 25 Kasım grevi sonrası anket çalışması, 30 bin

2010 Yılı yayınları

•	 13–15 Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek eylem ve etkinlikler için 
12 örgüt imzalı bildiri 60 bin 

•	 Hemşirelik sempozyumu için;

 birinci duyuru 10 bin adet, ikinci duyuru 20 bin adet, afiş 3 bin adet

•	 “Örgütlü güç yenilmez” başlıklı örgütlenme özel sayısı,75 bin adet

•	 Örgütlenme afişi 5 bin adet

•	 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü 100. yıl sayısı 20 bin adet, 100.yıl 
için magnet 50 bin adet 

•	 “Anadil ve Sağlık” sempozyumu çağrı ve programı, 5 bin adet 

•	 “Hastaneler İşletme, Hastalar Müşteri, Çalışanlar Köle Olmasın” başlıklı 
bildiri 100 bin adet 

•	 Kamu Hastane Birlikleri referandumu için evet-hayır oyları, 400 bin adet 

•	 Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki 10 örgütün imzası ile Sağlık haftasın-
da yapılacak eylemlere çağrı bildirisi, 60 bin adet

•	 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonunca hazırlanan “İş kazaları kader 
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değildir” başlıklı özel sayı, 25 bin adet 

•	 “Örgütlüysek Güçlüyüz” başlıklı örgütlenme bildirisi, 70 bin adet 

•	 “Birleşip Mücadele Etmezsek…” başlıklı Kamu Hastane Birlikleri Yasa ta-
sarısına karşı bildiri, 200 bin adet 

•	 Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısına karşı afiş, 4 bin adet

•	 1 Mayıs bildirisi, 60 bin adet

•	 Hemşirelik haftası ile ilgili özel sayı, 20 bin adet 

•	 26 Mayıs grevin için

 Çağrı bildirisi 200 bin adet, önlük ve flama biner adet

•	 Anayasa referandumu ile ilgili bildiri, 60.000 adet

•	 Toplusözleşmeyi ve taleplerimizi içeren afiş, 3.000 adet 

•	 Tamgün yasasının uygulanması sonrası çıkan sorunlara yönelik bildiri, 
60 bin

•	 27 Kasım’da İstanbul’da Dört örgüt birlikte yapılan “Sağlık Hizmetinin 
Üretildiği Alanlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” duyurusu 
30 bin adet, afiş 4 bin adet

•	 11 Aralık 2010 tarihinde Muğla’da yapılan “Aile Hekimliği Masal, Taşe-
ronlaştırma Güvencesiz Çalıştırma, Paralı Sağlık Hizmeti Gerçek” konulu 
mitinge yönelik olarak Afiş ve bildiri

•	 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” için kitap ayracı, 15 
bin adet  

•	 “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çalışanları İsyan Ediyor” başlıklı bildiri, 7 bin 
adet

•	 “Torba yasa Emekçilerin Başına geçirilmek İstene Çuvaldır” başlıklı bildiri, 
60 bin adet

•	 2011 yılına; 

Duvar takvimi 50 bin, masa takvimi 50 bin, cep takvimi 30 bin adet

2011 yılı Yayınları

•	 İş güvencesi bildirisi, 70 bin adet

•	 27 Şubat’ta Diyarbakır mitingine 60bin adet bildiri, 300 adet özel önlük 

•	 13 Mart Ankara mitingine; 1500 afiş, 60 bin bildiri, 1200 önlük, 1200 şap-
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ka, 500 flama 

RAPOR, BROŞÜR, KİTAP

•	 “SSGSS’nin 1. Uygulama Yılında Kriz, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Raporu”  
broşür olarak basıldı, 10 bin adet. 

•	 “SSGSS’nin 2. Uygulama Yılında Sağlık ve Sosyal Güvenlik Raporu” bro-
şür haline getirildi, 5 bin adet

•	 “Ne şirket, ne 4/B, ne 4/C Herkese Güvence” broşürü 15 bin adet

•	 “Ticari işletmelerde tamgün köleliğe hayır, Kamuda tamgün süre ile çalış-
maya evet” başlıklı broşür, 15 bin adet

•	 “Anadil ve Sağlık” Sempozyum kitabı, 1.500 adet 

•	 “Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetler, Sorunlar ve Çözümlerimiz” 
Sempozyum kitabı, 1500 adet

Uluslararası ilişkiler

•	 PSI’ın isteği ile 1 Mayıs taleplerimiz iletildi ve bültenlerinde yer verildi. 1 
Mayıs’ta ülkemizde yaşanan saldırılar ve özellikle Şişli Etfal’e gaz bom-
bası atılması konularında verdiğimiz bilgiler üzerine Çalışma Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı’na kınama faksı gönderdiler.

•	 22–23–24 Mayıs 2008 tarihinde Balıkesir-Gönen Birleşik Metal-İş tesis-
lerinde 15 ülkeden yaklaşık 300 katılımcı ile yapılan 4. Uluslararası Sen-
dikal Konferans’a Şükran Doğan ve Sendika Uzmanı Cahide Sarı katıldı. 

•	 PSI-SES Projesi olarak, Azerbaycan ve Türkiye’den üye sendikaların 
katılımı ile 26–27 Eylül 2008 tarihlerinde Ankara’da “Sendikalara kadın 
katılımının arttırılması ve cinsiyet eşitliği bilincinin yükseltilmesi” 
konulu seminer yapıldı. PSI ve SES’in ortaklaşa düzenlediği seminerde 
işçi ve kamu emekçisi kadınların yaşadıkları sorunlar ele alındı, çözüm 
önerileri tartışıldı.

•	 25–30 Ağustos 2008 tarihlerinde İsveç’te yapılan ve son oturum olan “ça-
lışma hayatında kadın erkek eşitliği ve iş sağlığı iş güvenliği” konulu 
eğitime Genel Başkan Bedriye Yorgun ve Bursa Şube Denetleme Kurulu 
üyemiz Vicdan Gündoğdu katıldı. KESK üzerinden yürütülen ve ilki 1–5 
Ekim 2007, ikincisi 7–10 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılan TCO 
ve ILO’ nun ortak düzenlediği eğitimlere KESK üzerinden katılım sağlandı.

•	 30 Kasım 2 Aralık 2008 tarihlerinde Cenevre’de yapılan PSI Akdeniz ülke-
leri toplantısına M.Sıddık Akın katıldı.

•	 27–28 Ocak 2009 tarihlerinde PSI üyesi Türkiye sendikaları ve Avrupa’dan 
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gelen PSI temsilcileri ile Ankara’da, önümüzdeki 3 yıl boyunca yapılacak 
çalışmaların planlanması toplantısı yapıldı. MYK üyeleri Ümit Doğan ve 
Şükran Doğan katıldı

•	 16–17 Mart 2009 tarihinde, önümüzdeki üç yıl için üzerinde çalışma yü-
rüteceğimiz proje ile ilgili İstanbul da düzenlenen PSI toplantısına Ümit 
Doğan katıldı.

•	 04–05 Nisan 2009 tarihinde PSI üyeleri tarafından yapılan son on yılın 
çalışmalarının değerlendirilmesi ve raporlaştırılması toplantısına Köksal 
Aydın ve Kemal Yılmaz katıldı.

•	 09 Nisan 2009 tarihinde PSI’a Türkiye’den yeni üyelik başvuruları ile ilgili 
eşgüdüm toplantısına Bedriye Yorgun katıldı.

•	 25–26 Ağustos 2009 tarihlerinde, Kamu Hizmetleri Enternasyonali’nin 
(PSI) İstanbul’da yaptığı “Sağlık Sektöründe İşyeri Sağlığı Güneydoğu 
Avrupa Semineri”ne MYK üyeleri Ümit Doğan, Meryem Özsöğüt, Şük-
ran Doğan ile sendika uzmanı Cahide Sarı, sendikamız sağlık çalışanları-
nın sağlığı merkez komisyonu üyesi Özlem Özkan katıldılar. Türkiye’den 
sendikamız yanı sıra Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş, Bulgaristan, Romanya ve 
Moldova’dan sağlık alanında örgütlü sendikalar da yer aldılar. Toplantıda; 
Ülkelerin sağlık sistemlerinde yapılan yapısal değişikliklerin sağlık çalı-
şanlarının çalışma koşullarına yansımaları, sağlık sektöründe işyeri sağlı-
ğı konusunda uluslararası kural ve düzenlemeler, çalışanların yaralanma, 
enfeksiyon, stres, şiddet, saldırganlık, taciz vb. maruz kaldıkları risklerin 
tanınması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar, sağlık 
çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesinde sendikaların rolü ko-
nuları tartışıldı. 

•	 9–10–11–12 Haziran 2009 tarihlerinde Brüksel’de yapılan EPSU kong-
resine sendikamız adına Genel Başkan Bedriye Yorgun ile Hukuk, TİS 
ve Kadın sekreterimiz Meryem Özsöğüt katıldılar. Genel Başkan Bedriye 
Yorgun, Türkiye’den katılan sendikalar adına konuşma yaparken, Mer-
yem Özsöğüt de Türkiye’deki hak ihlalleri ile ilgili konuşma yaptı. 

•	 2 Ekim 2009 tarihinde, Küresel Sendikalar Konseyi İstihdam İlişkileri ça-
lışma grubu tarafından İstanbul’da yapılan “Dünya İnsan Onuruna Ya-
raşır İş Günü” Türkiye basın Konferansına MYK üyemiz Şükran Doğan 
katıldı. KESK Başkanı Sami Evren’in konuşmacı olarak katıldığı konfe-
ransa Türkiye’den DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ Başkanları ile bağlı sendika-
lar katıldı. ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu), ICEM (Ulus-
lararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu), 
IMF(Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu) ve ITGLWF katıldılar. Esnek 
çalışmaya yanıt oluşturmak üzere, kampanya ve materyaller hazırlamak 
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gibi ortak stratejiler geliştiren grubun gündeminde esnek, güvencesiz 
ve işgüvenliği sağlanmadan çalıştırmaya karşı mücadele yer alıyor. 7 
Ekim’de Türkiye’yi seçmelerinin nedeni ise iş yasasında değişiklik yapan 
yasasının Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi ve bu yasasının bu 
biçimi ile yeniden gündeme getirilmemesi için baskı oluşturulması

•	 19–21.10.2009 tarihlerinde Brüksel’de yapılan ETUC 1. Kadın Konferan-
sına KESK adına sendikamız başkanı Bedriye Yorgun katıldı. 

•	 2–3–4 Aralık 2009 tarihlerinde EPSU‘nun Brüksel de düzenlediği “Gü-
venceli İş ve Sosyal Diyalog” konferansına Ümit Doğan katıldı. 

•	 07 Ocak 2010 tarihinde PSI eşgüdüm kurulu toplantısına Ümit Doğan 
ve Şükran Doğan katıldı. Yeniden yapılan görevlendirmede sendikamız 
eşgüdüm kurulunda yer aldı. 

•	 21 Ocak 2010 Tekel direnişi ile ilgili bilgi vermemiz üzerine ”Tekel işçile-
rine adil muamele PSI dayanışma mektubu” Jenny Luck (PSI-Kamu Hiz-
metleri Enternasyonali haklar birimi)  tarafından PSI üyesi Türkiye sendi-
kalarına gönderildi. 

•	 Haiti’de yaşanan deprem felaketinin ardından, PSI’ın açtığı kampanya 
çerçevesinde PSI aracılığıyla 500 Euro yardım gönderildi. 

•	 09 Şubat 2010 İtalyan konfederasyon FPCGIL’in 9. ulusal kongresine da-
vet edildik. Genel kurullarına katılmadık, dayanışma ve kutlama mesajı 
gönderdik. 

•	 PSI Avrupa bölgesi, 2010 proje çalışmalarıyla ilgili çeşitli kararlar alarak 
bizlere bildirdi. 

•	 30 Nisan 2010’da Küresel sendikalar federasyonu (GUF),  ITUC ile bera-
ber İstanbul’da sendikal haklar atölyesi organize etti. Toplantıya Şükran 
Doğan, Meryem Özsöğüt ve Cahide Sarı katıldı. Burada Seher Tümer, 
Meryem Özsöğüt, Olcay Kanlıbaş ve Bedriye Yorgun’un durumları ile ilgili 
bilgi veren İngilizce metin dağıtıldı, işkolumuzdaki sendikal hak ihlalleri 
Şükran Doğan tarafından anlatıldı.

•	 8–9 Haziran 2010,  tarihinde Bulgaristan/Sofya’da, EPSU Güney Doğu 
Avrupa Bölge Toplantısı yapıldı, sendikamızdan Şükran Doğan katıldı. 
Toplantıda Türkiye raporu sunumunun yanı sıra sendikalarımıza baskılar 
ifade edildi.

•	 24 Haziran 2010 tarihinde Bilgi Üniversitesi tarafından İstanbul’da yapı-
lan “asgari gelir” başlıklı atölye çalışmasına MYK üyesi Şükran Doğan ve 
Sendikamız uzmanım Cahide Sarı katıldı.

•	 1–4 Temmuz 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlene Avrupa Sosyal For-
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muna MYK üyeleri Bedriye Yorgun, Köksal Aydın, Ümit Doğan, Şükran 
Doğan ve sendikamız uzmanı Cahide Sarı katıldı. Bedriye Yorgun KESK 
adına ‘Kürtaj’ konulu sunum yaptı.

•	 Sendikamız Kadın ve Hukuk sekreteri Meryem Özsöğüt’ün hazırladığı 
“Türkiye’de sendikal Hakların Kullanımı ve Engeller” başlıklı kamera ka-
yıtlı konuşma ILO’ya iletilmek üzere PSI aracılığıyla gönderildi.

•	 12–14 Ekim 2010 tarihlerinde Cenevre’de yapılan 143 ülkeden 200 aşkın 
sendikanın katıldığı “nitelikli kamu hizmetleri konferansına MYK üyemiz 
Ümit Doğan katıldı.

•	 22–26 Kasım 2010 tarihlerinde ILO eğitim merkezinde (İtalya, Torino) gü-
vencesiz ve düzensiz çalışan işçilerin haklarının korunması başlıklı eğiti-
me sendika uzmanı Cahide Sarı katıldı.

•	 28- 30 Kasım 2010 tarihlerinde EPSU üyesi Türkiye sendikalarının ve 
EPSU Genel Sekreteri’nin katılımıyla Ankara’da ortak toplantı düzenlendi. 
Toplantı öncesi üye sendikalarla yapılan toplantılarla sendika gündemleri 
ve PSI üyesi sendikaların ilişkileri görüşüldü.

•	 3 Şubat 2011 tarihinde Torba Yasa’ya karşı Ankara’da yapılan eyleme 
polisin yoğun olarak gaz ve su kullanması PSI ve EPSU’ya bildirildi. Bu 
kurumlar ortak bir model mektup hazırlayarak bunu AB organları ve diğer 
üye sendikalarla paylaşarak, Türkiye’deki yetkililere yönelik mektup gön-
derdiler.

•	 8 Şubat 2011 tarihinde Mısır’daki gelişmelerle ilgili olarak sendikal ve 
demokratik hakların tanınması ve şiddetin sona erdirilmesi yönünde PSI 
üyesi Türkiye sendikalarıyla Mısır elçiliği önünde ortak bir basın açıkla-
ması yapıldı.

•	 2010 Haziran’ında başlanan PSI ve EPSU üyesi sendikalarla “güvencesiz 
çalışanlar” konulu proje çerçevesinde çalışmalar başlatılmıştır. Çalışma 
genel haliyle güvencesizlik, kadınlara etkileri ve genç çalışanlara etkile-
ri alt başlıklarına ayrılmıştır. Alt başlıkların tamamında çalışma yürütmek 
üzere Ümit Doğan, Şükran Doğan ve Cahide Sarı görev almışlar ve bu 
konudaki çalışma devam etmektedir. Çalışmaların sonuçları PSI bütünlü-
ğünde kitaplaştırılacaktır.

•	 Güvencesiz Çalışanlar Projesi çerçevesinde 22 03.2011 tarihinde 
Ankara’da PSI üyesi sendikalarla “Kamuda Güvencesiz çalışma” paneli 
yapıldı.
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SES ve KESK’e yönelik baskı ve tutuklamalarla ilgili olarak;

•	 Meryem Özsöğüt’ün ilk tutuklanmasından itibaren PSI durumdan haber-
dar edilmiş ve çeşitli defalar duruşmalarına da çağrı yapılmıştır. Mahkeme 
sonuçları hakkında da günü gününe bilgilendirme yapılmıştır. Tutukluluk 
durumunun sendikal hak ihlali olması nedeniyle ILO’ ya taşınması tarafı-
mızca talep edilmiş, PSI konu ile ilgili bildirdiğimiz gelişmeleri üye sendi-
kalar ile de paylaşmıştır.

•	 Aynı biçimde Seher Tümer’in ve Olcay Kanlıbaş’ın tutuklulukları ve uzun 
süre tutuklu bulundurulmaları da çeşitli safhalarda PSI ve EPSU’ya bildi-
rilmiştir. Bu bilgilendirmelere dayanılarak PSI ve EPSU tarafından, Cum-
hurbaşkanı, Başbakan, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına çeşitli defalar 
mektuplar yazılmıştır.

•	 Tutuklu bulunan Seher Tümer ve Olcay Kanlıbaş’a özgürlük imza kam-
panyamız, PSI’a bildirilerek, üye örgütlere duyurulması talep edilmiştir. 
EPSU’nun Seher Tümer ve Olcay Kanlıbaş için açtığı imza kampanyası-
na 65 ülkeden 2152 sendika yöneticisi imza atmıştır. 65 ülke Adalet Ba-
kanlığı ve Başbakanlığa protesto faksı göndermiş, Türkiye’den toplanan 
binlerce imza Adalet Bakanlığına verilmiştir. 

•	 PSI 8 Mart 2010 dünya emekçi kadınlar günü açıklamasında Seher 
Tümer’in durumunu örnek gösterip uluslararası dayanışma çağrısında 
bulunmuştur. Seher Tümer’in devam eden tutukluluğu konusunda ilgili ba-
kanlıklara, başbakan ve cumhurbaşkanına protesto faksları göndermiştir.

•	 ITUC VE PSI ortak metin hazırlayarak Seher Tümer’e verilen 7 yıldan 
fazla cezanın insan hakları ve sendikal hakların ihlali anlamına geldiği-
ni belirten protesto fakslarını ilgili yerlere göndermişlerdir. Ayrıca temyiz 
sürecinin hızlandırılması amacıyla dayanışma çağrısı yapan e-mail gön-
dermişler, mahkeme sürecini ve ceza verilmesini anlatan/eleştiren yazıyı 
web sitelerinde duyurmuşlardır. 

•	 İsveç yerel yönetim hizmetleri çalışanları sendikası-KOMMUNAL Seher 
Tümer için, uluslararası kadın günü seminerinde kendi düzenlediği imza-
ları toplayarak, bizimle paylaşmıştır. 9 Mart 2010 

•	 KESK’e yönelik saldırıların gündeme gelmesi üzerine gözaltı ve tutuk-
lamalar konusunda PSI bilgilendirilmiş, ilgili yerlere protesto faksları 
göndermeleri talep edilmiş ve bu talepler karşılanmıştır. 9–10 Kasım’da 
İzmir’de yapılan KESK duruşmasına PSI adına katılımda bulunulmuştur.

•	 SES Urfa şube yöneticimiz Aynur Şahin, Bitlis Şube Başkanımız Sedat 
Güler’in tutuklanmaları ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

•	 Genel Başkanımız Bedriye Yorgun ile Genel Hukuk, TİS ve Kadın Sekre-
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terimiz Meryem Özsöğüt’ün memuriyetlerine son verilmesi ile ilgili PSI’a 
bilgi verilmiştir.

•	 Şişli Şube Bakanımız Rabia Tuncer ile Şube Sekreterimiz Akife Aktaş’ın 
sürgünleri PSI’a bildirilerek, Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na sürgünlerin son bulması mesajı gönder-
meleri talep edildi. Bu konuda yaptıkları çalışma PSI tarafından sendika-
mıza bildirilmiştir.

•	 2010 yılı Aralık ayında Edirne ve Ağrı şubelerimizde yaşanan sendikal 
hak ihlalleri ITUC’a bildirilmiştir..

•	 Şubat 2011 itibari ile halen cezaevinde tutuklu bulunan SES ve KESK’e 
bağlı diğer sendikaların üyeleri PSI’a bildirilmiştir.

•	 Dersim’de tacizi kınayan basın açıklamasına katıldıkları için sürgünleri 
çıkarılan üç kadın üyemizin durumları PSI’a bildirilmiştir.

SOSYAL ve KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

•	 Her yıl yapılan İşçi Filmleri Festivalinin organizasyonuna destek sunuldu. 
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir’deki gösterimler olmak üzere diğer illerin 
gösterimleri örgüte bildirildi. Ayrıca illerde organizasyon yapılması için or-
tak çalışmalar yürütüldü.

•	 Sekreterliklerden gelen bilgiler üzerinden web sitemiz güncellenmeye, 
ayrıca şube/temsilcilik haberlerine özel yer verilmeye çalışıldı.

•	 1 Mayıs’a çağrımızı içeren ve Genel Başkan Bedriye Yorgun tarafından 
verilen mesaj, Hayat TV tarafından 1 Mayıs’a kadar spot olarak yayınlandı

•	 Hemşirelere yönelik anket bölgeler gözetilerek 22 İl’de yapıldı. Anket de-
ğerlendirme sonuçları web sitemize konuldu ve sonuçlara hemşirelik özel 
sayımızda yer verildi. Anket sonuçları basın açıklaması ile de basına du-
yuruldu.

•	 Sendikamızın 13. kuruluş yılı Ankara İMO lokalinde resepsiyonla kutlandı. 
Resepsiyonda o güne kadar ki etkinliklerimizi içeren CD gösterildi.

•	 Onur üyelerimiz ve yitirdiklerimiz adına 2009 yılı içinde 9. sunu düzenle-
diğimiz Kültür-Sanat etkinliğinin ödül töreni ve kokteyli 23 Ocak 2010 tari-
hinde Ankara Ekin Kültür Sanat merkezinde gerçekleştirildi. KESK MYK, 
bağlı sendikalar ve Ankara şube üyelerimizin yanı sıra, jüri üyelerimizin, 
ödül alan sanatçıların ve yakınlarının katıldığı etkinliğe, direnişlerinin 40. 
gününde olan TEKEL işçileri ve yöneticileri de coşku kattı.
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SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY ve ANKET ÇALIŞMALARI

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU

Sendikamız tarafından düzenlenen “Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetler, 
Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” başlıklı sempozyum, 20–21 Aralık 2008 
tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 

Sempozyum düzenlenmesinde MYK üyemiz Köksal Aydın, Sosyal Hizmetler 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Küçükkaraca, SHU Derneğinden 
Hürriyet Uğuroğlu, üyelerimiz; Fikri Akbin, Hakan Güleşe, Emine Koç, 
Ramazan Yüksel görev aldılar. Sempozyuma birçok ilden üyelerimiz ile 
sosyal hizmet öğrencileri katıldı. 

SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun’un açış konuşması ve KESK Genel 
Başkanı Sami Evren’in konuşmasının ardından sempozyum programına 
geçildi. 1. Gün, Mustafa Sönmez tarafından “Küreselleşme; ekonomik ve 
sosyal sonuçları” , Doç. Dr. Nilgün Küçükkaraca tarafından “Küreselleşen 
dünyada sosyal hizmet” başlıklı konferans sunumları yapıldı. Ardından 
“Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetler: Sorunlar ve Çözümlerimiz” başlıklı 
panel gerçekleştirildi. 

2. gün, iki salonda toplam 16 bildiri sunumu ve tartışmalarının ardından, 
serbest kürsü bölümünde alana dair kısa çerçeve sunumlar ve iki saate 
varan tartışma bölümü gerçekleştirildi. 

Sempozyum sunum ve tartışmalarından kesitler ile sempozyuma katılanlarla 
yapılan röportajların yer aldığı CD hazırlanarak örgüte gönderildi. Tüm 
sunum ve tartışmalar ise  kitapta toplandı.
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HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

Genel kurulumuzda alınan karar doğrultusunda 17–18 Nisan 2010 
tarihlerinde Ankara’da Hemşirelik Sempozyumu gerçekleştirildi. Ankara 
Şube üyelerimizin katkısı ile Düzenleme Kurulu MYK üyesi Meryem Özsöğüt, 
Salime Tarihci,  İlknur Başer, Emine Koç, Nejla Yılmaz, Mevhibe Demirtaş, 
Saniye Erenler ve Emine Uysal’dan oluştu.

Sempozyumun içeriği, başlığı, tarihi ve tebliğ sunulacak konular belirlenerek 
1. Duyuru bildirisi hazırlandı. Sempozyum programının yer aldığı bildiri ve 
sempozyum afişi çıkartılarak örgüte gönderildi.

17–18 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara’da “Çalışma Yaşamı ve Hemşirelik 
Sempozyumu” gerçekleştirildi.  Sempozyuma 29 şube/temsilciliğimizden ilk 
gün 190–200 kişi, ikinci gün 100–120 kişi katıldı. 1.,2., ve 3. basamak sağlık 
kuruluşları, SHÇEK’de çalışan hemşire ve ebelerin yanı sıra hemşirelik 
okulu öğrencilerinin de yoğun katılım gösterdiği sempozyum alanımızda 
yaptığımız ilk sempozyum olmasına rağmen sunumlar, hazırlanan tebliğler 
ve tartışmalarla içeriği dolu, disiplinli ve coşkulu geçti. Sempozyumda farklı 
konu başlıklarından 24 tebliğ sunuldu. Sempozyumun kitabını hazırlamak 
üzere çalışmalar başlatıldı. Oturum ve sunumların bant çözümleri yapılarak 
konuşmacılara gönderildi. Ancak tebliğ sunan bazı üyelerimizin gerekli 
düzeltmeleri yaparak sunumlarını geri göndermemesi nedeniyle henüz kitap 
bastırılamadı. 

I. Oturum: Sağlıkta Dönüşüm Programının Hemşireliğe Yansımaları 

Prof. Dr. Tülin ÖNGEN, “Neoliberal dönüşümün çalışma yaşamına etkileri” 
konulu sunum yaptı. Sunumunda; “Kapitalizmin krizle birlikte tarihsel bir 
süreç geçirdiğini, her şeyin alınıp satılabilir ve saldırgan bir dönüşüm 
yaşanmakta olduğu, kapitalizm kendi hastalığını (kriz) yaşadığı için, kendini 
kurtarmak için çok vahşi, saldırgan yöntemler kullandığını ifade etmiştir. 
Krizinden çıkmak için; emeği yeniden yapılandırmaya ihtiyacı olduğundan 
esnek çalışmayı dayatmaktadır. Bu dönemin çalışan tipi olarak işverenle 
birebir yüz yüze kalan, sendikayla değil patronla, rekabetçi, çıkarcı, uysal 
emekçi kitlesi olmaya zorluyor. Sistem kendi politikalarını uygulamak için; 
yeni muhafazakârlık, otoriter devletçilik, gerekirse faşizm uygulamaktan 
kaçınmaz. Kapitalizmin kriz ortamında yeniden yapılanmaması ve farklı bir 
sisteme dönüşmesi emekçi sınıfların mücadelesine bağlıdır” demiştir.

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZKAN: “Sağlıkta Dönüşüm ve Hemşirelik” konusundaki 
sunumu yapmıştır. Sunumda; “Sağlıkta Dönüşüm ve Hemşireliğin nerede 
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olduğuna karar vermek için 2 sorunun cevabının önemine vurgu yaptı. 
Nasıl bir sağlık sistemi istiyoruz? Kim için? Bu soruların cevabı sisteme 
karşı takınılacak tavrı da belirler. Dünya da sağlıkta dönüşüm politikaları 
═ sağlıkta dönüşüm pandemisi haline gelmiştir. Kamu hastane birlikleri 
yasası, aile hekimliği, tam gün ile meslekte parçalanmaya, tabakalaştırma, 
ayrıştırmaya neden olmakta ve örgütlenme engellenmektedir. Aile hekimliği 
ile 1.basamak koruyucu sağlık hizmetlerini yok ederek, toplumla teması ve 
hemşirelik bakımını ortadan kaldırdığını” ifade etmiştir.

II. Oturum: Hemşirelikte İstihdam ve Örgütlenme

Yrd. Doç. Dr. Aynur UYSAL: “Dünyada hemşirelerin ücretlendirme 
mekanizmaları ve Türkiye’de Performansa dayalı ücretlendirme” konusunda 
sunumunu yapmıştır. Esnek üretim, performans, toplam kalite yöntemlerinin 
‘sağlıkta dönüşüm’de bir bütünün parçaları olduğunu ve dünyada hemşireler 
için; hizmet başına, kişi başına, maaşa dayalı ve karışık olmak üzere dört tip 
ücretlendirme olduğunu belirtti. Türkiye’de sağlıkta dönüşüm politikaları ile 
hizmet başı ödemenin (performans) arttığı ve bunun sonucunda, niteliksiz 
sağlık hizmeti, ekip anlayışının yok olduğu, iş barışının bozulduğu, maliyetin 
ve teknoloji kullanımının arttığı, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini 
kaybettiğini belirtti. Ücretlerde performansa dayalı ödeme, ücretlerde göreceli 
bir artış sağlamakla birlikte, eşit olmayan, belirsiz, emekliliğe yansımayan, 
izin ve raporda kesinti yaratan bir tablo ortaya çıkardığı ifade etmiştir.

Hemşire Figen AYAR: “Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi 
Uygulamaları ve bunun hemşirelere etkileri” sunumunu yapmıştır. Figen 
AYAR, toplam kalite ile ilgili tartışmalarda ‘dokunduğu her şeyi altına 
çeviren sihirli bir çubuk mu, yoksa uğursuz bir güç mü?’ sorusuna 
verilecek cevabın önemli olduğunu vurgulamıştır. Toplam kalite yönetimi; 
çalışanları denetler, iş sürelerini artırır, teknoloji kullanımıyla sömürüyü gizler, 
cazip kılar, sınıf kimliğini yok eder, yalnızlaştırır, sendikasızlaştırır, çalışanı 
değersiz kılar, ispiyon mekanizmasını geliştirir, iş yükünü ve stresi artırır. 
Toplu katılımcılık söylemiyle sanal demokrasi getirir. İşyeri sendikacılığını 
ortaya çıkararak, bireysel iş sözleşmeleri ile uyum sağlayan sendikalar yaratır. 
İnsanları alınan satılan metalara dönüştürür, hemşireler için angaryayı, iş ve 
kâğıt yükünü artırır, dayanışmayı azaltır, demiştir.

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan ÇATIKER; “Dünya ve Türkiye örneklerine dayalı 
hemşirelerin farklı istihdam ve statülerde çalışması, iş güvenceleri” sunumunu 
yapmıştır. Kapitalizmi esnek çalışma sistemi ile ele almak gerektiğini belirten 
Çatıker; üretkenliği, karı artırmanın derin sömürüyü arttıracağını ifade etti. 
Toplam kalite yönetimi, taşeronlaşma, performansa göre ücretlendirme, 
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özelde çalışma sözleşmeli çalışmayı dayatıyor, sağlıkta taşeronlaşma 
temizlik, gıda, güvenlikle başlayarak diğer sağlık iş kollarında da başlamıştır. 
2004 yılından itibaren sözleşme çalışma yaygın bir şekilde yapıldı. Giderek 
yaygınlaşan sözleşmeli, taşeron ve özelde çalışan hemşirelerin çalışma 
koşulları daha ağırlaşmıştır. Esnek çalışma modeli ile birlikte çalışma süreleri 
yıllar içinde artmıştır, aşırı çalışma esnek çalışma koşuları güvencesiz 
çalışmayı beraberinde getirmiştir.

III. Oturum hemşirelik Mesleğinin Bilimsel Süreç İçindeki Yeri ve 
Çalışma Koşulları

Hemşire Emine UYSAL: “Meslek tanımı ve yasal düzenlemeler” konusunda 
sunum yapmıştır. Türkiye’de çalışan hemşirelerin farklı istihdamlarda 
çalışmaları ve kadroları, Anayasaya göre hemşirelik, İş kanuna göre 
hemşirelik ve yakın zamanda çıkan Hemşirelik kanunu ve Yönetmeliğe 
göre hemşirelerin pozisyonları, yasa ve yönetmeliğin çalışma yaşamında 
hemşirelere getirdikleri, eksiklikleri, uygulanabilirliği konusunda görüşlerini 
ifade etmiştir.

1.GÜN BİLDİRİ SUNUMLARI: 

Sempozyum, farklı illerden daha önce ilan edilmiş konu başlıklarında yoğun 
emek harcanarak hazırlanmış 24 tebliğin sunumuyla devam etti. Tebliğlerde 
hemşirelerin 1.,2. ve 3. basamakta çalışma koşulları, performansa dayalı 
ücretlendirme, angaryalar, farklı istihdamlarda çalıştırılma ve iş güvencesi, 
toplam kalite yönetimi, anadilde sağlık ve hemşirelik, yaşanan sorunlar gibi 
birçok konuya değinilmiştir.

•	 Denizli ili hastanelerinde çalışan hemşirelerin sağlık alanındaki 
düzenlemeleri ve hemşirelik hizmetlerine etkileri, Denizli 

•	 Performansına dayalı ücretlendirmenin yoğun bakımda çalışan 
hemşireler üzerindeki etkileri ve sonuçları, Ankara (Hatice Öğün, 
Hülya Kaygısız, Şenay Taş) 

•	 Hemşirelerin çalışma ortamı ve koşullarında karşılaştıkları sorunların 
incelenmesi, İzmir (komisyon) 

•	 Eskişehir il merkezi 1. ve 2. basamak sağlık kuruluşlarında çalışan 
ebe ve hemşirelerin sağlıkta dönüşüm uygulamalarına yönelik 
görüşleri Eskişehir (Anket çalışması komisyon) 

•	 5-Samsun ilindeki aile hekimliği, Samsun (Nazlı Şen, Leyla Nural)
•	 İş Güvencesi, Antalya (Meltem Bozkurt, Mürvet Artuk Biçer, Umut 

Aras) 
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2.GÜN BİLDİRİ SUNUMLARI

	Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin çalışma koşulları, Kocaeli 
(Özlem Özkan, Zehra Koçyiğit, Ünzile Şen, Kübra Acarlar, Beyza 
Memnune Özkan) 

	Özel sağlık Kurumlarında çalışma koşulları, İstanbul-Şişli (Rabia 
Tuncer, Senem Demirhan) 

	Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesinde ameliyathane performans 
çalışması, Ankara (Öznur Özkaya, İlknur Başer, İsmail Altundal)

	Çocuk sağlığı ve hastanesinde Kliniğinde çalışan hemşirenin iş 
doyumu ve mesle tükenmişlik durumunun değerlendirmesi, İzmir 
(Sevda Yalçınkaya, Şenay Demir, Murat Anıl, Funda Çakır Manduz, 
Ömriye Tereci, Gülsüm Orhan, Nejat Aksu) 

	Bakım verme ve tedavi, Ankara (Selma Şanlı) 
	Hemşireliğin toplumdaki mesleki rolü, Angaryalar ve mesleki sınırlar, 

nöbet vardiyalı çalışma ve iş yerinde güvenli çalışma ve iş yoğunluğu, 
Yalova (Nezaket Ünal) 

	Angaryalar, Çanakkale (Sebahat Silahtar, Sibel Yorulmaz) 
	Mesleki bir statü ve kimlik sorunu çerçevesinde hemşirelik 

uygulamaları ve mesleki yaklaşım, Diyarbakır (Süheyla Kamer) 
	Mesleki Tanım belirsizliği ve kimlik mücadelesi, Van (Sibel Tutkal, İlkay 

Emir)
	Rehabilitasyon hemşiresi, Ankara (Aynur Doğmuş) 
	Nöbet ve vardiyalı çalışmanın hemşirelere etkileri, Ankara (Emine 

Uysal Gümüş)
	Vardiyalı ve nöbetli çalışmanın bedeli, Samsun (Pınar çelebi, Songül 

Özdemir) 
	Toplam kalite yönetimi, Ankara (Meral esen, Şehriban Atalay)
	Toplam kalite yönetimi, İzmir (Semra Kurçeran Ekinci, Sibel Yalçın Öz)
	Toplam kalite yönetimi, Muğla (Fatma Yarış)
	Hemşirelerin iş yoğunluğu konusundaki görüşleri, Adana (Kadriye 

Kebeli)
	SES Ankara Şube, hemşirelik forumu sonuç bildirgesi sunumu, (Emine 

Koç)

PANEL; Örgütlenme ve Örgütlenmeyi Etkileyen Faktörler 

Panelin ilk konuşmacısı Salime TARİHCİ “Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı” 
ile ilgili sunum yapmıştır. “Annelik, kadınların bakım verme konusuna doğal 
olarak yatkın olduğunu savunan cinsiyetçi yaklaşım ve kadınların sevme 
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yeteneği daha fazladır gibi geleneğin zihin yapısı hemşirelik mesleğinde 
kendini açığa vurmaktadır. Hemşire olmak isteyen genç kadınlar başlangıçta 
bu övgü dolu yaklaşımdan etkilenmekte, onore olmakta ancak meslek 
yaşantısı içindeki ikilemlerin çokluğu karşısında şaşkına dönmektedir. 
Kapitalizm iş ve evi bölüp, hemşirelik mesleği, kamusal alanda kadın mesleği 
olarak tanımlanmaktadır. Cinsiyetlendirilmiş emek sömürüsünü anlamak ve 
karşı durabilmek için sendikamızdan özel yaklaşım beklemekteyiz” demiştir.

Uzm. Dr. Sezai BERBER: ‘Mobbing’ ile ilgili sunum yapmıştır. Hastanelerde 
hemşireler de şiddete, psikolojik yıldırma–mobbing-tacize en çok maruz 
kalan meslek gruplarındandır. En çok mobbing’i kendi meslektaşlarından, 
hemşirelik yöneticilerinden ve hekimler tarafından uygulanmaktadır. Özellikle 
yeni istihdam politikaları ve rekabet psikolojik yıldırma için uygun ortam 
sağlamaktadır. İdareciler sendika üyelerine işten ayrılmaları için mobbing 
uygulayabilir. Mobbing sistematik olarak uygulanan psikolojik şiddettir. 
Mobinge karşı kazanılmış dava örnekleri de sunulmuştur.

Meryem ÖZSÖĞÜT ‘Örgütlenme’ ile ilgili konuşma yapmıştır. Genelde ve 
özelde yaşadığımız tüm sorunların; devlet politikası haline gelmiş özelleştirme 
politikalarının, işkolumuzda yaşadığımız sorunların, kadının iki defa 
sömürülmesinin önüne ancak yaşamın her alanında örgütlenerek geçebiliriz. 
Yaşadıklarımız sonuçtur ve bu sonucu yaratan kapitalist sistemdir. İnsanın 
insan tarafından sömürülmediği, eşit, özgür, bağımsız bir ülke yaratmak için 
neden ve nasıl örgütlenmemiz gerektiği anlatılmıştır. 
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      “ANADİL VE SAĞLIK” SEMPOZYUMU

Sendikamız ve Türk Tabipleri Birliği tarafından 27 Mart 2010 tarihinde 
Ankara’da “Anadil ve Sağlık Sempozyumu” düzenlendi. Düzenleme 
komitesinde SES adına Kemal Yılmaz; Şükran Doğan ve Ata Soyer görev 
aldılar. Sempozyuma TTB ve SES yönetici ve üyeleri, çeşitli demokratik kitle 
örgütü ve siyasi parti yöneticileri ile tıp fakültesinden öğrenciler katıldı.

SES ve TTB Başkanlarının açılış konuşmaları ardından Tarık Ziya Ekinci 
tarafından “Anadil, Sağlık ve Hekimlik “ başlıklı konferans verildi. Sonrasında 
Sağlık emekçileri tarafından hizmet verdikleri kesimin anadilini bilmemeleri 
nedeni ile yaşadıkları deneyimler aktarıldı. Sempozyum sunum ve 
konuşmaları sendikamız tarafından kitaplaştırıldı.

Sempozyumdaki konuşmalardan kısa başlıklar

TTB Merkez Konsey Üyesi İlhan Diken; insanın sağlıklı olma halinin, 
‘dilini, kimliğini, kültürünü, aidiyetiyle kendini ifade edebilen insan’ olarak 
tanımlanabileceğini söyledi. “İnsanın dilini yasaklarsanız, yaşamını da 
yasaklarsınız” diyen Diken dilin özgün düşünebilmenin temel koşulu olduğunu 
belirterek, sağlıklı düşünmenin ve üretim yapmanın ancak anadille mümkün 
olacağını söyledi. 

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Cem Kaptanoğlu; 
evrim ile beynin büyümesi ve dil arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Çocuk 
gelişiminde anadilinin önemine değinen Kaptanoğlu, çocuğun anadilini 
öğrendiği dönemin ‘kritik dönem’ olarak adlandırıldığını söyledi. Kaptanoğlu, 
bu süreçte sağlıklı yaşam için anadilin özgürce öğrenilmesinin önemini 
vurguladı. 

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Onur Hamzaoğlu; Kürtlerin yaşadıkları 
bölgelerde sağlık hakkından yararlanma koşullarının yetersizliğinden 
örnekler vererek, hekim ve hasta arasındaki dil birliğine ve dilin tedavideki 
önemine dikkat çekti. 

TTB Üyesi Doktor Mustafa Sütlaş, çalıştığı bölgelerde hasta ve hekim 
arasında yaşanan ‘hastanın dilini bilmemeden’ kaynaklanan sorunlara 
değinerek, “Anadilde hizmet vermemek, kadınlara ve çocuklara yeterli sağlık 
hizmeti vermemek demektir” dedi. 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatma Gök, 
anadilde eğitimin temel bir hak olduğunu belirtti. Türkiye’de egemen olan 
“tek dil, tek millet” ideolojisinin anadilde eğitimi pedagojik bir sorun olmaktan 
öte, ‘güvenlik ve asayiş sorunu’ olarak gördüğüne dikkat çekti. “Anadilinden 
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mahrum edilen bir çocuk, kendisini ifade ettiği ve kendisini toplumsallaştıran 
temel yapının inkar edildiğini hisseder ve kendisine güveni kaybeder” diyen 
Gök, ortama uyum sağlayamadığı için yeteneklerini ortaya çıkaramayan 
çocuğun, özgüveni ve kendine verdiği değerin ortadan kalkacağını söyledi. 

İspanya Valencia Sağlık Emekçileri Sendikası Temsilcisi Rafael Reig 
Valero; İspanyolca olarak bilinen Kastilya dilinin İspanya Devletinde kullanılan 
dört dilden sadece biri olduğunu belirtmemiz gerekir. Kullanılan diğer üç dil 
ise; Katalanca, Baskça ve Galisya dilidir. Bunlardan sadece Kastilya dili idari, 
eğitim ve sağlık alanlarında resmi dil olma sıfatına sahipken diğerleri daha 
çok yakın çevrelerde veya aile içinde konuşulmuştur.

Özerk yönetimler kendi sınırlarında resmi dillerin sosyal kullanımının mümkün 
kılınmasından sorumludurlar. Bu yönetimdeki temel unsurlardan birisi, 
vatandaşların kendilerini ifade etmeleri ve kendi bölgelerinde kullanmayı 
seçtikleri dilde hizmet alma haklarını etkili kılmada kamu çalışanlarının 
kapasitelendirilmeleridir. Bir kamu hizmeti olan sağlık hizmeti bu durumdan 
muaf olamaz.

Kamu yetkililerinin bu sorumluluğu iki resmi dilin eşitliğini kabul etmiş olan altı 
özerk bölgeyi kapsamaktadır. Bunlar; Galicia Bölgesinde konuşulan Galisya 
dili; Bask ve Navarra Bölgesinde kullanılan Baskça; Katalan, Baleares ve 
Valencia Bölgelerinde kullanılan Katalancadır. Bütün bu bölgeler bir bütün 
içinde kendi çalışanlarını dil konusunda eğitmek için bir bütçe ayırmış, bunun 
yanı sıra isteksizliği ve klişeleşmiş dinamikleri aşmak adına kamu işlerinde 
geçici veya kalıcı pozisyonlar açmış, gönüllü hareketlilik/yer değiştirme 
süreçleri başlatmışlardır.
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HEMŞİRE/EBE ANKETİ 
(Nisan-Mayıs 2009)

Genel Merkezimiz tarafından 2009 yılı Nisan ayı içerisinde hemşire/ebelerle; 
çalışma ortamı ve ilişkiler, ücret durumu, özlük haklar, ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik-sosyal durumun yansımaları, mesleksel sorunlar ile 
bugün ve geleceğe dair beklentileri içeren bir anket çalışması yapılmıştır. 
Çalışma; kültürel, ekonomik ve toplumsal farklılıklar içeren bölgeler ve iller 
dikkate alınarak (Van, Urfa, Antalya, İzmir, İstanbul, Denizli gibi) 22 ilde 
yapılmıştır. 
Ankete katılan ebe ve hemşirelerin %64,1’ kadrolu memur, %28’i 4/b’li 
sözleşmeli, % 0,2’si 4/c’li sözleşmeli, % 2’si vekil, % 1,8’i çakılı sözleşmeli 
(4924) ve diğer %3,9 dur.

ANKET DEĞERLENDİRMESİ

I) Sağlıkta yıkım yaşanıyor. Kriz bizi delip geçiyor. Gelecekten 
umudumuz yok.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal durumunun iyi olduğunu belirtenler toplam 
içinde ancak binde 4’lük bir kesimi oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin en önemli 3 sorunu sıralandığında;

1.sırada işsizlik, 

2.sırada ekonomik sorunlar ve kriz (toplamda aynı şeyi ifade etmekte) 

3. sırada eğitim ve onları takiben demokrasi-özgürlükler ile sağlık sorunu yer 
almıştır.

Ankete katılanların %95’i çalışanların iyi koşullara sahip olmadığını, %96,4’ü 
Türkiye’de kimsenin hak ettiği ücreti almadığını düşünmektedir.  

Çalışanların koşullarının gelecekte daha kötü olacağına inananların oranı 
%73,6’dır. Çocuklarına yeterli olanak sunamadığını belirtenler % 65.

Katılımcıların sadece %3,6’sı gelecekte hakların ve ücretlerin iyileşeceğini, 
sadece %3’ü Türkiye’de durum böyle devam ederse gelecekte her şeyin 
daha iyi olacağını düşünmektedir. 

Sağlık alanında hükümetin yaptığı düzenlemelerin sağlık çalışanlarına 
etkisini olumsuz bulanlar %86,8. Sağlık hizmeti alanlara etkisini olumsuz 
bulanlar da % 83,4 düzeyinde. Bu yüksek oranlar “sağlıkta dönüşüm 
programı”na sağlık emekçilerinin ikna olmadığını göstermektedir. 

Kriz koşulları ve artan hayat pahalılığı karşısında hemşire ve ebelerin % 
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26,4’ü daha düşük kirası olan bir eve taşındığını, bir kısmı da daha düşük 
kiralı ev aradığını ifade etmişlerdir. 

	Mutfak harcamalarını kısanların oranı %67,8 

	Giyim harcamalarından kısanlar %90,5 

	Sinema–tiyatro gibi kültürel faaliyetlerden kısma yoluna gidenler %85 
Çocuklarının cep harçlığını kısmak durumunda kalanlar ise %31,1  

	İhtiyaçlarını karşılamada zorlandığı için ailesinden destek almak 
zorunda kaldığını belirtenlerin oranı %33,7

	Borçlandığını ifade edenler %53,8

	Aile içi gerginlik yaşamaya başladığını ifade edenler %40,7.

	Son bir yılda maddi birikim yapabilenlerin oranı % 8’de kalmıştır. 
Krizden etkilenmediğini düşünenlerin oranı ise sadece %6’dır.

Bu sonuçlar, krizin, işsizliğin ve hükümetin izlediği ekonomik politikaların 
hemşire ve ebeler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu açığa çıkarmaktadır. 

2) İş güvencemiz yok. Sosyal ve özlük haklarımız, ücretlerimiz yetersiz. 
Döner sermaye dağıtımı adaletsiz. İş güvencesi ve tayin hakkı istiyoruz.

İşyerinde yaşanan en önemli 3 sorun sıralamasında 

1. 1. sırada çalışma sürelerinin uzunluğu, 

2. 2. sırada idareden kaynaklı sıkıntılar, 

3. 3. sırada ücret yetersizliği ve döner sermaye adaletsizliği bulunmaktadır.

Sonrasında sırasıyla; Personel eksikliği, Kadrolaşma, Malzemelerin 
yetersiz ve kalitesiz olması gelmektedir.

Memur kadrosunda çalışan ebe ve hemşirelerde dahi %14’ü işten çıkarılma 
kaygısı yaşadığını ifade ederken, bu oran sözleşmeli çalışanlar açısından 
%50’ye, vekil ebe/hemşireler için %81’e yükselmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 
yıllardır kadrolu personel almaması, çalışanlarda büyük kaygı yaratmaktadır. 

Katılımcıların yarısından çoğu iş yerinde haksızlığa uğradığını ifade 
etmektedir. Ankete katılanların sadece % 14’ü döner sermayenin adaletli 
dağıtıldığına inanmaktadır. Döner sermaye dağılımındaki adaletsizlik 
önemli sorunlardan biri olarak belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır.
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Sağlık alanındaki en önemli 3 sorun sıralamasında 

1.sırada sağlık hizmetlerinin paralı duruma getirilmesi, özelleştirilmesi, 

2.sırada personel eksikliği ve iş yoğunluğu, 

3.sırada ücret adaletsizliği ve ücret yetersizliği, ardından tayin konusunda 
yaşanan sıkıntılar gelmektedir.

İstihdam biçimleri ile ilgili taleplerin başında; 

%53,9 ile kadrolu çalışma gelirken, bunu  %8, 6 ile ücret ve diğer özlük 
haklar,  %7,3 ile de tayin hakkı takip etmektedir.

Meslekleri ile ilgili en önemli talep sıralamasında; 

Ücret ve özlük haklar %35 ile ilk sırada yer alırken, % 32 ile meslek tanımlarının 
yapılması, sınırlarının belirlenmesi ve mesleğe saygı yer almaktadır. 

Meslekleri ile ilgili taleplerde memur ve sözleşmeliler arasında fark 
yoktur. Ancak, istihdam durumu ile ilgili taleplerde kadrolu çalışma isteği 
sözleşmelilerde % 68,8 iken, memur statüsündekilerde 23,8’dir. Bu oran 
sözleşmelilere göre az olmakla birlikte, iş güvencesi konusundaki kaygıların 
arttığı ve memurlar açısından da yanı başlarındaki güvencesizlerle 
ortaklaşma yaşanmaya başlandığı söylenebilir.

3) Çalışma koşullarımız kötü, iş barışımız bozuldu

Tüm katılımcılar arasında iş temposu ile ilgili sorun yaşamayanlar %15’lik 
bir kesimi temsil etmektedir. Ebe ve hemşirelerin %75’i iş yerinde can 
güvenliğinin olmadığını düşünmektedir. 

Katılımcıların %80’e yakını iş yüzünden kendine vakit ayıramadığını 
belirtirken,  %70’e varan oranda da çalışma koşulları yüzünden çocuklarına 
vakit ayıramamaktan şikâyet bulunmaktadır. 
 
Çalışma süresine dair verilen cevapları istihdam durumuna göre 
ayrıştırdığımızda; sözleşmeli çalıştırılanların sadece %25’inin çalışma 
süresi ile ilgili bir sıkıntısı olmadığı, bu oranın memurlarda biraz artarak 
%33’e çıktığı, ancak büyük çoğunluğun çalışma süresi ile ilgili sıkıntı yaşadığı 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi kamuda sadece sağlık hizmetleri 
sınıfında yer alanlar haftada 45 saat çalışmaktadırlar. Yine personel eksikliği 
nedeniyle sık nöbet ve uzun çalışma saatleri de sadece sağlık alanında çok 
yoğundur.
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Hastaların kendilerine yönelik davranış biçimlerini olumlu olarak 
değerlendirenlerin oranı %32 ile sınırlı kalmaktadır. Ayrıca anketimizin ek 
değerlendirme kısmına da hasta şikâyetleri karşısında sağlık çalışanlarının 
korunmasız kaldığına dair yorumlar eklenmiştir. 
Farklı meslek grupları arasındaki ilişkinin iyi olduğunu belirtenler %34 iken, 
aynı meslekte farklı kadrolarda çalışanların ilişkilerinin iyi olduğunu belirtenler 
%60’a çıkmaktadır. 
Toplamda ise sadece %27’lik kesim çalışanlar arasındaki dayanışma 
ilişkilerinin iyi olduğunu ifade etmiştir. Sağlık çalışanları arasındaki 
dayanışmayı iyi bulanların oranı kadrolu memurlarda %28 iken, sözleşmeli 
ve vekillerde bu oran dahi yakalanamamaktadır. Dolayısıyla çalışma 
ortamındaki iş barışı sağlık sisteminden kaynaklı olarak bozulmuştur.

4) Kadın olduğumuz için sorun yaşıyoruz. Doğum izinlerimiz yetersiz. 
Kreş, lojman ve servis istiyoruz.
Hemşire ve ebelik halen kadın mesleği olarak görülmektedir. Son yıllarda 
erkek hemşirelerde çalışmaya başlamış olmakla birlikte sayıları henüz çok 
azdır. Bu nedenle anketimiz kadınlar üzerinden yapılmıştır.

Doğum izin süreleri istihdam farkı gözetilmeksizin bütün sağlık çalışanları 
tarafından (%90’a varan oranda) yetersiz bulunmuştur.  Hemşire ve ebelerin 
%40’ı 2 ay, % 30’a yakını 3 ay doğum öncesi izin isterken, doğum sonrası 
izinlerin ise ağırlıklı olarak 6–12 ay olması gerektiği belirtilmiştir.

Katılımcıların sadece %3’ü işyerinde ücretsiz ya da uygun koşullarda 
kreş olanağından yararlanabildiğini ifade ederken, çalışanlar açısından 
çok önemli olan ücretsiz servis olanağından da ancak %15’lik bir kesim 
yararlanmaktadır. Lojmanda oturma mutluluğu ise sadece %6,4’ üne nasip 
olmuştur.

Katılımcıların %70’i yeterli düzeyde sosyal ve özlük haklara sahip 
olmadığını düşünürken,  istihdam durumuna göre ayrıştırma yapıldığında 
sözleşmeli çalışanlarda bu oran %88, vekil çalışanlarda ise %90 olmaktadır.  

Yine katılımcıların %60’tan fazlası nöbet nedeniyle sıkıntı çektiğini 
düşünmektedir. İşyerinde araç-gereç ve malzeme eksikliği de çalışma 
koşullarını güçleştiren etkenlerden biri olarak belirtilmektedir. Katılımcıların 
%60’tan fazlası bu konuda sıkıntı çektiğini ifade etmiştir.  

Cinsiyeti nedeniyle iş yerinde sorun yaşadığını/yaşamakta olduğunu ifade 
edenlerin oranı toplamda %30. Bu oran evlilerde %28,3, bekârlarda %31,7 
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olmaktadır. Katılımcıların  %78,1’i Türkiye’de kadınlar ve erkekler arasında 
ayrım yapıldığına inanmaktadır.

5) Bulaşıcı hastalıklar ve meslek hastalıkları bizi sürekli tehdit ediyor. 
İşyerinde can güvenliğimiz yok.

Meslek risklerine ve meslek hastalıklarına karşı yeterli önlem alınmadığını 
düşünenlerin oranı % 81,3. Mesleki riskler sıralamasında ilk sırayı bulaşıcı 
hastalıklar ve meslek hastalıkları almakta, onları ciddi bir oran ile şiddete 
uğrama takip etmektedir. Sonrasında psikolojik sorunlar ve iş kazaları 
gelmektedir. 

6) Sendikaya dair düşünceler

Bu kadar çok sorunla çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılan hemşire 
ve ebelerin sorunlarını örgütlülükle aşacağına olan inancı, sendikalara ve 
sendikal faaliyetlere yüksek oranda (%90) olumlu bakış açısı bulunmaktadır. 

•	 Sendikaların sosyal ve özlük hakların geliştirilmesi ve korunması için 
gerekli olduğunu düşünenlerin oranı %90, 

•	 Sendikalara her iş kolunda ihtiyaç olduğunu belirtenlerin oranı % 94, 

•	 “Sendikalar demokratik ve toplumsal taleplerde de bulunmalıdır” 
diyenlerin oranı %92’dir.

•	 Sağlık alanındaki değişiklikler için mutlaka sendikaların fikri 
alınmalıdır diyenlerin oranı %91,6’dır.  

•	 Katılımcıların %40’ı ise işyerlerinde faaliyet yürütülebilmesi 
için sendikalara idare tarafından yeterli olanağın tanınmadığını 
belirtmektedirler.
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7) Ücret Durumuna Verilen Cevaplar

İstihdam 
biçimi

Temel 
ücretiniz 
ne kadar?

D.sermaye, 
nöbet 
dahil ücret 
toplamınız 
ne kadar?

Sizce 
ücretiniz 
ne kadar 
olmalı?

Evinizin 
toplam 
geliri ne 
kadar?

4kişilik 
ailenin geliri 
ne kadar 
olmalı?

Kadrolu 1.130,00 1.764,00 2.700, 00 2.750,00 3.630,00        

4/B 
sözleşmeli

1.096,00 1.490,00 2.280,00 2.150,00 2.700,00

4924 
sözleşmeli

1.425,00 1.840,00 2.380,00 2.500,00 2.700,00

Vekil   844,00 1.000,00 1.980,00 1.450,00 2.200,00

Diğer   990,00 1.200,00 1.900,00 2.000,00 2.750,00

NOT: Ortalamalar alınmıştır.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME” NASIL BAKIYOR?

 Anket çalışması 
 (Şubat-Mart 2010)

Sağlık Çalışanları Hükümetin “Sağlıkta Dönüşüm” Programına Karşı!

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının “Sağlıkta Dönüşüm Programı”ndan 
memnun olduğunu iddia etmeye devam ettiği 2010 yılında bir anket çalışması 
gerçekleştirdik. 25 ilde 3600 sağlık çalışanı ile gerçekleştirdiğimiz anketin 
sonuçları, hükümetin “sağlıkta dönüşüm” programının sağlık çalışanları 
nezdinde reddedildiğini, sonuçlarının olumsuz olarak değerlendirildiğini net 
biçimde ortaya çıkardı. 

Anketimizin sonuçları 11.Mart 2010 tarihinde basın ile paylaşıldı.

Ankete katılan sağlık emekçilerinin %70,3’ü bir sendikaya üye iken, %29,3’ü 
herhangi bir sendikanın üyesi değildir. 

Katılımcıların %43,9’u SES (1624 kişi), %12,1’i (448 kişi) Sağlık Sen ve 
%10,3’ü (381 kişi) Türk Sağlık Sen üyesi iken, 1100 civarında sağlık emekçisi 
herhangi bir sendikaya üye olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların %68,8’i 657–4/A( kadrolu), %17,5’i 4/B sözleşmeli, %0,7’si 
4/C sözleşmeli, %1,7’si 4924 (çakılı sözleşmeli), %1,3’ü vekil ve %10’u ise 
taşeron olarak istihdam edilmektedir. 

Yine katılanların %52,5’i devlet hastanelerinde, %21’i üniversite 
hastanelerinde, %12’si eğitim ve araştırma hastanelerinde, %3,6’sı sağlık 
ocaklarında, %3,4’ü ise toplum sağlığı merkezlerinde çalışmaktadır.

Anketten Sonuçlar

Hükümetin “sağlıkta dönüşüm” programını Sağlık Çalışanları açısından 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sayı % Geçerli %

   
 
 
 
 
 

Olumlu 114 3,1 3,2
Kısmen 
olumlu

511 13,8 14,2

Olumsuz 1622 43,9 45,1
Yıkım 1346 36,4 37,4
Toplam 3593 97,2 100,0
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Anketimize katılan sağlık çalışanlarının %82,5’i sağlıkta dönüşüm programını 
sağlık çalışanları açısından olumsuz ve yıkım olarak değerlendirmektedir. 
Sağlık çalışanlarının sadece %3,2’si dönüşüm programını olumlu bulduğunu 
belirtmiştir.

Hükümetin “sağlıkta dönüşüm” programını Hastalar ve Toplum açısından 
nasıl değerlendiriyorsunuz?”

 Sayı % Geçerli %

Olumlu 217 5,9 6,1

 
Kısmen 
Olumlu

731 19,8 20,4

 Olumsuz 1452 39,3 40,5
 Yıkım 1184 32,0 33,0
 Toplam 3584 97,0 100,0

Anketimize katılan sağlık çalışanlarının verdikleri cevaplara göre, sağlık 
çalışanlarının %73,5’i hükümetin sağlıkta dönüşüm programını hastalar ve 
toplum açısından olumsuz ve yıkım olarak değerlendirirken, sadece %6’sı 
bu programı olumlu bulduğunu belirtmiştir.

SES Üyelerine; “Hükümetin sağlıkta dönüşüm programını Sağlık 
Çalışanları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” 

SAYI %

 
 

OLUMLU 22 1,38
KISMEN 
OLUMLU

112 7,07

OLUMSUZ 667 42,13
YIKIM 782 49,39

TOPLAM 1583 100

Üyelerimizin %91’inden fazlası bu programı olumsuz ve yıkım olarak 
değerlendirirken,  %7’si programı kısmen olumlu bulduğunu belirtmiş ve 
sadece %1,38’i programın olumlu olduğunu düşündüğünü söylemiştir.
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SAĞLIK SEN Üyelerine; “Hükümetin sağlıkta dönüşüm programını 
Sağlık Çalışanları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” 

 SAYI %

 
OLUMLU 24 2,4
KISMEN OLUMLU 111 25,5
OLUMSUZ 199 45,95
YIKIM 99 22,86

Toplam 433 100

Sağlık Sen üyelerinin %78’i bu programı olumsuz ve yıkım olarak 
değerlendirmekte, sadece %2,4’ü programı olumlu bulduğunu belirtmektedir. 
Bu tablonun ortaya çıkardığı en çarpıcı sonuç, ideolojik olarak hükümet 
yanlısı politika izleyen sendikalara üye sağlık emekçilerinin de programı 
onaylamaması ve sonuçlarını olumsuz bulmasıdır.

TÜRK SAĞLIK SEN Üyelerine “Hükümetin sağlıkta dönüşüm programını 
Sağlık Çalışanları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” 

 Sayı %

 
 

OLUMLU 9 2,4
Kısmen OLUMLU 64 17,1
OLUMSUZ 184 49,3
YIKIM 116 31,0

Toplam 373 100

Türk Sağlık Sen üyelerinin de sadece %2,4’ü bu programı onayladığını 
söylerken, %80 gibi oldukça yüksek bir oran ile bu programı olumsuz ve 
yıkım olarak değerlendirmektedirler.
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SES üyelerine;  “ hükümetin sağlıkta dönüşüm programını Hastalar ve 
Toplum açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” 

  Sayı %

 
 

Olumlu 34 2,15
Kısmen olumlu 190 12,0
Olumsuz 623 39,4
Yıkım 731 46,3

Toplam 1578 100

SAĞLIK-SEN üyelerine  “Hükümetin sağlıkta dönüşüm programını 
Hastalar ve Toplum açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna 
verdikleri cevapların dağılımı:

 Sayı %

I
 
 
 

Olumlu 58 13,48
Kısmen olumlu 137 31,86
Olumsuz 173 40,2
Yıkım 62 14,4

Toplam 430 100

TÜRK SAĞLIK SEN üyelerine  “ hükümetin sağlıkta dönüşüm programını 
Hastalar ve Toplum açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?” 
 
 

Sayı %

 

Olumlu 22 5,89
Kısmen olumlu 110 29,49
Olumsuz 155 41,55
Yıkım 86 23,0

Toplam 373 100
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SAĞLIK “REFORMLARI”NIN 
KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ETKİLERİ

Anket çalışması

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM” ve KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI

2003 yılından bu yana uygulanan “Sağlıkta Dönüşüm” ve sonuçları üzerine, 
bugüne kadar çok şey söylendi. Hükümet ve hükümete yakın çevreler, liberal 
kesimler, “sağlıkta dönüşüm”ü överken, sağlık çalışanları sendikaları, meslek 
örgütleri, muhalif siyasi kesimler de kıyasıya eleştirdiler. Her kesim, kendi 
açısından argümanlar üretti. “Sağlıkta dönüşüm”ün kamu sağlık çalışanları 
üzerine etkilerini değerlendirme amacı ile sendikamız da bir çalışma 
başlattı. Bu çalışmanın birkaç bileşeni vardı: Sağlıkta dönüşümün kurumsal 
etkilerini değerlendirme amaçlı “işyeri anketi” ile dönüşümün kamu sağlık 
çalışanlarına etkilerini değerlendirme amaçlı “birey-sağlık çalışanı anketi”. 
“Birey-sağlık çalışanı” anketi, üç bölümden oluşmaktaydı: Sağlık çalışanının 
sosyo-demografik özellikleri ile ilgili bölüm., çalışma ve yaşam koşulları ile 
ilgili (Uluslararası Kamu Çalışanları Sendikası’nın da (PSI) değişik ülkelerde 
uyguladığı) bölüm ve çalışanların sosyo-psikolojik özelliklerini değerlendiren 
bölüm.

Genel Merkezimiz, 9 Aralık 2010 günü, bir basın açıklaması yaparak, ilk iki 
bölüm ile ilgili ön raporu kamuoyu ile paylaştı. 

Genel Çerçeve:

Araştırmanın amacı, şöyle ifade edilmişti: “2003 yılından bu yana uygulanan 
“sağlıkta dönüşüm programı”nın (SDP), sağlık çalışanlarının çalışma 
koşulları üzerine yaptığı etkileri, SES örgütlülüğü üzerinden değerlendirmek, 
bu değerlendirme ışığında olası müdahale araçlarını geliştirmek.”

Bu amaç çerçevesinde, SES üyesi tüm sağlık çalışanları üzerinden bir 
örnekleme seçildi. Her bölgeden 4 ‘er il seçildi ve toplam 3768 sağlık 
çalışanına ulaşılması hedeflendi. Bu çalışanların yaklaşık yarısının sendika 
üyesi olmaması hedeflendi. Yine, anket uygulanırken birinci basamak 
sağlık hizmetleri-ikinci basamak ve üniversite hastaneleri dağlımı ile meslek 
dağılımına dikkat edilmesi planlandı. İllere gönderilen hedef sayılarda, 
basamak ve meslek dağılımı gözetilmeye çalışıldı.

Çalışma, Mayıs-Ağustos 2010 tarihleri arasında yapıldı. Sonuçta, 23 ilde 
2562 sağlık çalışanına ulaşıldı. 



359

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

Katılımcıların Özellikleri:

•	 Katılımcıların %26’sı Marmara Bölgesi’nden olurken, Ege ve 
Akdeniz Bölgesi’nden %12’şer, Karadeniz Bölgesinden %14, İç ve 
Güneydoğu’dan %15’er, Doğu Anadolu’dan %4 katılım söz konusu 
oldu. 

•	 Katılımcıların %75’i Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışırken,  
%23 çalışan üniversitede istihdam edilmektedir. 

•	 Katılımcıların  % 11’i birinci basamakta, %64’ü devlet hastanelerinde, 
%23’ü de üniversite hastanelerinde çalışmaktadır. Diğer kurumlarda 
çalışan %1,4 kadardır.

•	 Katılımcıların mesleki ağırlığı %39,5 ile hemşireler ve %22,4 ile 
profesyonel tıbbi personel ve tıbbi teknisyenlerdeydi. 

•	 Katılımcı profili, kadın ve genç ağırlıklıdır (2/3 kadın, ¾ 25–44 yaş).
•	 Katılımcılar, yüksek eğitimlidir (3/4 lise üzeri eğitimli). ¼’ünden fazlası 

sözleşmeli, 1/2’ye yakını 45 saatten fazla çalışmakta,  1/3 de 1500 
TL/ay ve daha az ücret almaktaydı.

•	
Araştırma Bulguları:

1. Sağlık sektörünün, diğer sektörlerle kıyaslanması. Bu amaçla sorulan 
““ülke koşulları düşünüldüğünde, çalışma koşullarım mükemmeldir .”  
sorusuna çalışanların  %19’u katılırken, %76’sı katılmadığını ifade etmiştir. 
Her 4 sağlık çalışanından 3’ü sağlık sektöründeki çalışma koşullarının, diğer 
sektörlere kıyasla daha olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç 1: Sağlık 
sektöründeki çalışma koşulları, diğer sektörlere kıyasla daha kötüdür.

2. Çalışma koşulları: Çalışma koşulları ile ilgili 5 soru sorulmuştu. Bu 5 
soruyu şu şekilde birlikte değerlendirebiliriz: 

Soru Katılıyorum % Katılmıyorum%
“çalışma koşullarım giderek daha iyi 
hale getiriliyor .”

12 82

“çalışma koşullarım 5 sene öncesine 
göre kötüleşti .”

62 25

“çalışma koşullarım 10 sene 
öncesine göre kötüleşti .”

55 24

“çalışma koşullarım, 5 yılda çok 
değişmedi .”

25 51

“son değişiklikler, çalışma 
koşullarımı olumsuz etkiledi .”

64 15



360

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

Çalışma koşullarının “daha iyi hale geldiği” belirlemesine, her 5 sağlık 
çalışanından 4’ü itiraz etmektedir. Son değişikliklerin, çalışma koşullarını 
olumsuz etkilediğini her 3 sağlık çalışanından 2’si ifade etmiştir. Çalışma 
koşullarındaki değişimin süreç içindeki algılanışı ile ilgili ise, üç sonuç söz 
konusudur: Çalışma koşullarının değişmediği saptamasına her 2 çalışandan 
biri itiraz ederken, son 5 yılda çalışma koşullarının kötüleştiğini her 3 
çalışandan 2’si belirtmiştir. 10 sene öncesine kıyasla olumsuzluk olduğunu 
ifade edenlerin oranı da, yarıdan biraz fazla olmuştur (%55). Sonuç 2: Sağlık 
çalışanlarının çalışma koşullarının kötüleşmesi ve bu kötüleşmenin süreç 
içinde belirginleşmesi, %50-80 arasında kabul görmektedir.

3. Çalışma süresi ve fazla mesai: 

“var olan çalışma süremden memnunum .”

Kesinlikle 
katılıyorum

Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum
Kesinlikle 
katılmıyorum

% 8,1 33,1 4,0 31,7 20,4

“fazla mesai sorunu benim için önemlidir .”

Kesinlikle 
katılıyorum

Katılıyorum
Fikrim 
yok

Katılmıyorum
Kesinlikle 
katılmıyorum

% 35,4 34,8 9,0 9,4 6,8

Çalışma süresinden memnun olmayanlar, her iki çalışandan biriyken, fazla 
mesaiyi sorun olarak ifade edenlerin oranı 7/10’dur. Çalışma süresinden 
memnun olmayanların, “vardiya şeklinde” çalışanlar ile “taşeron” olarak 
çalışanlar olduğunu düşünüyorum. Fazla mesainin daha fazla çalışan 
açısından sorun olarak nitelendirilmesi, aslında çalışma süresi ile ilgili 
problemin, ifade edilenden daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu 
göstermektedir. Sonuç 3: Çalışma süresi ile ilgili sorun, henüz sağlık 
çalışanlarının yaklaşık yarısı ile ilgili bir sorunken, fazla mesai üzerinden 
genişleme potansiyeli taşımaktadır.

4. Ücret Sorunu: Bu konuda üç soruyu birlikte değerlendirdik. Aldığı 
ücretten memnun olmayan her 5 çalışandan 4’üyken, her 10 çalışandan 7’si 
de 5 sene öncesine kıyasla daha az ücret aldığını belirtmiştir. Yaşamının 
en büyük zorluğu olarak, aldığı ücreti gösterenlerin oranı ise ¾’dür. Sonuç 
4: Kamu sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri, ücret sorunudur.
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5. Tam ve zamanında ücret alamama sorunu: Bu sorunla ilgili dört soru 
söz konusu. “işveren, ücretimi her zaman tam olarak ödüyor .”sorusuna 
katılmayanların oranı %23’ken, “ücretimi her zaman tam ve zamanında 
alıyorum.” sorusunda, bu oran %26’ya yükselmekte, “ücretimi hemen 
hemen hiçbir zaman tam ve zamanında alamıyorum .”sorusuna olumlu 
yanıt verenler ise, %19 kadar olmaktadır. “en büyük sorunum zamanında 
ve tam ücret alamamak .”sorusuna katıldıklarını ifade edenlerin oranı da, 
%17’dir. Tam ve zamanında ücret almama sorunu, çok yüksek oranlarda 
ifade edilmemiş gibi görünebilir. Ancak, hatırlanırsa, son zamanlara kadar 
sektörümüzde bu sorun hemen hemen hiç söz konusu değildi. Dolayısı ile, 
yeni bir olgudan söz ediyoruz. Ve bu olgu, sektörümüze sözleşmeli personel 
ve taşeron uygulaması ile birlikte girmiştir. Henüz her 4 sağlık çalışanından 
birini ilgilendiriyor görünse ve her 5 sağlık çalışanından sadece 1’i için önemli 
bir sorun olarak algılansa da, sektörümüz çalışanlarının kısa süre içinde 
daha büyük bir oranını etkileyecek gibi durmaktadır. Sonuç 5: Daha önce 
sektörümüzde yaşanmayan “tam ve zamanında ücret alamama” sorunu, 
sözleşmeli çalışan ve taşeron uygulaması ile, şu anda sorun haline gelmeye 
başlamış, kısa sürede de yayılma eğilimi gösterme noktasına gelmiştir.  

6. İşsizlik Korkusu: Bu konuyla ilgili 8 soru soruldu. Bu sorulardan 5’i işini 
kaybetmekle ilgiliyken, 3’ü de işini kaybettikten sonra yeni iş bulma olasılığı 
ile ilgiliydi. Önce, işini kaybetme ile ilgili soruları değerlendirelim: 

Soru
Katılıyorum 
%

Katılmıyorum%

“işimi kaybedebileceğimden 
korkuyorum.”

66 23

“bir yıl içinde işimi kaybetmeyi 
bekliyorum .”

21 48

“önümüzdeki 5 yıl içinde işimi 
kaybetmeyi bekliyorum.”

39 33

“son bir yıl içinde işimin daha az 
güvenceli olmaya başladığına 
inanıyorum .”

76 14

“en büyük korkum, işimi kaybetmek.” 57 29

Her 4 çalışandan 3’ünün işinin daha güvenceli hale geldiğini söylemesi, iş 
güvencesizliğinin potansiyel bir tehlikeden öte olduğunu göstermektedir. Her 
3 çalışandan 2’sinin işini kaybedeceğinden korkması, yarıdan fazla (%57) 
çalışanın da en büyük korkusunun işini kaybetmek olması, sektörümüzdeki 
işini kaybetme tedirginliğinin geldiği boyutları göstermektedir. 5 yıl içinde işini 
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kaybedeceğini bekleyenlerin, 1 yıl içinde işini kaybedeceğini ifade edenlerin 
iki misli görülmesi ise, şu anda daha az gibi algılanan tehdidin uzun dönemde 
büyüme seyri göstereceğine ilişkin korkunun bir ifadesi olarak yorumlanabilir. 
Sonuç 6: Sektörümüzde işsizlik korkusu nesnel bir boyuta ulaşmış 
görünmektedir. 

Yeni iş bulma ile ilgili sonuçlar ise şöyledir: İşini kaybettikten sonra “başka 
bir iş bulma olasılığının düşük” olduğunu ifade edenlerin oranı % 55’ken, 
şimdiki işinden daha kötü iş bulabileceklerini söyleyenlerin oranı %60, daha 
az ücretle iş bulabileceklerini belirtenlerin oranı ise % 61’dir. Sonuç 7: İşini 
kaybetme korkusu ile birlikte ele alınacak bir diğer korku, başka iş bulamama 
veya daha kötü koşullarda iş bulma korkusudur. 

7. Sağlıkta dönüşümün etkisini değerlendirme: Bu konuda 3 soru vardı.  
Son değişikliklerin çalışma koşullarını olumsuz etkilediğini ifade edenlerin 
oranı %64’ken, sağlıkta dönüşümün gelecekte çalışma koşullarını olumsuz 
etkileyeceğini belirtenlerin oranı %84’e yükselmektedir. Bu konudaki 
en çarpıcı soru olan ““mevcut hükümet politikalarının, işimi daha da kötü 
etkileyeceğini düşünüyorum .” sorusu ise her 100 çalışanın 85’inin katıldığı 
bir sonuç vermiştir. Sonuç 8: Sağlık çalışanları, sağlıkta dönüşümün mevcut 
durumu kötüleştirdiğini, gelecekte ise şimdikinden daha da kötüleştireceğini 
çok net bir şekilde söylemişlerdir.

SONUÇ: Sağlıkta dönüşümün kamu sağlık çalışanlarına etkileri üzerine 
yapılan çalışmada, ulaşılan 2562 sağlık çalışanın verdiği yanıtlar 
doğrultusunda; sağlıkta dönüşümün sağlık çalışanlarının kendilerini diğer 
sektörlere kıyasla daha kötü koşullarda çalıştıkları algısı yarattığı, çalışma 
koşullarının kötüleşmesi, çalışma süresi ve fazla mesai sorunu yaşamaları, 
çok ciddi bir ücret sorunları olduğu, yeni ve sınırlı gibi görünmekle birlikte 
tam ve zamanında ücret alamamanın önemli bir sorun olmaya başladığı, 
en önemli sorunlar arasında işsizlik korkusunun hızla yükseldiği ve sağlıkta 
dönüşümün gelecekte koşulları daha da bozacağı saptamaları ile karşılaştık. 
Sağlıkta dönüşümle yaratılan, sadece maddi ortamın ve fiziksel koşulların 
bozulması değildir. İnsani ortam bozulmuştur. Sağlık hizmeti verilmesinin 
koşulları yitilmeye başlanmıştır. Müdahale edilmediği takdirde, durumun daha 
da kötüye gideceği, sağlık çalışanlarının çoğunluğunca kabul görmektedir. 
Müdahale edecek olan da, bizzat sağlık çalışanlarının kendisi ve onların 
örgütleridir. SES de, bu çalışmayı yaparak, bu iradenin sahiplerinden biri, 
hem de en önemlisi olacağını göstermiştir.  
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Sağlık Hizmeti Üretim Alanlarında 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı

Sendikamız da dahil beş emek örgütünün (Dev Sağlık İş, SES, Türk 
Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği-TMRT-DER- ve 
TTB) yürütmesiyle 27 Kasım 2010 tarihinde İstanbul’da “Sağlık Hizmeti Üretim 
Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” düzenlenmiştir. Örgütümüz 
SÇS çalışması için belirlediği 14 pilot ilin il temsilcileri de toplantıya katılım 
göstermiştir.

SAĞLIK HİZMETİ ÜRETİM ALANLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ 
GÜVENLİĞİ

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

Çalıştay, 98 kişinin katılımı ile 27 Kasım 2010 tarihinde, İstanbul Tabip 
Odası’nda gerçekleştirilmiştir.
Çalıştay’ın birinci oturumunda;

	Sağlık hizmeti üretim sürecindeki tehlike ve risklerle onların ortaya 
çıkmasını sağlayan koşullar, 

	Dünyada sağlık çalışanlarının meslek hastalıkları ve iş kazaları 
sınıflamaları ve öneriler 

	Türkiye de sağlık hizmeti üretim sürecindeki mevcut durum, 
başlıklarındaki konferanslarla sağlık emekçilerinin sağlığı, sağlık sorunlarının 
ele alınışındaki yöntemlerle ilgili Dünya ve Türkiye’deki durum katılımcılarla 
paylaşıldı.
 
İkinci oturumda ise katılımcılar: 

	Sağlık emekçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik hukuksal 
mücadele koşullarının belirlenmesi

	Sağlık emekçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik emek 
mücadele koşullarının belirlenmesi,

konularını iki ayrı grup çalışması olarak değerlendirdiler. 
Her iki çalışma grubunca gerçekleştirilen tartışmaların ardından hazırlanan 
grup raporları tüm katılımcılarla ortak gerçekleştirilen oturumda paylaşılarak 
tartışmaya açılmış ve aşağıda sunulan çalıştay sonuç kararları oybirliği ile 
alınmıştır.

Alınan sonuçlar;

•	 Sağlık hizmeti üretim alanlarında çalışanlar da emek sürecinden 
kaynaklanan (çalışma ortamı, çalışma koşulları, çalışma ilişkileri), 
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önlenebilir olduğu için de kabul edilemez olan sağlık sorunları 
yaşamaktadırlar. 

•	 Bu alanlarda da işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yapılanmalara 
gidilmesi ve konu ile ilgili hukuksal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
için sağlık emek örgütleri başta olmak üzere diğer emek örgütleri ile 
ortak bir program çerçevesinde mücadelelerini birleştirmelidirler. 

•	 Eğitim ortamları ve koşulları nedeni ile sağlık meslek gruplarının 
öğrencileri de benzer tehlike ve risklerle karşı karşıyadırlar. Bu 
nedenle sağlık emekçilerinin sağlığı kapsamına öğrencilerimiz de 
dahil edilmeli ve mücadeleye aktif katılımları sağlanmalıdır.

•	 Var olan yürütme ortak yürütülecek mücadele açısından en kısa 
sürede çalışma programı ve yapılanma modeli oluşturarak süreci 
örgütlemelidir.

•	 Sağlık emekçilerinin meslek hastalıkları ve iş kazalarının hukuksal 
olarak da tanınması için çalışmalar yürütülmelidir. 

•	 Sağlık sektörünün ağır ve tehlikeli işler iş kolunda yer alması 
sağlanmalıdır.

•	 Sağlık emek örgütlerinin tümünün katılımı ile Kasım 2011 tarihinde 
Sağlık Emekçilerinin Sağlığı 3. Ulusal Kongresi düzenlenmelidir. 

•	 Kongre tarihine kadar: 

1. Meslek hastalığı şüphesi olan tüm sağlık emekçilerinin mevzuata 
uygun süreç takip edilerek tanı almaları sağlanmalı ve hukuksal 
girişimler yaygınlaştırılmalı

2. Sağlık emekçilerinin meslek hastalıkları ve iş kazalarının 
belirlenmesi ve izlenmesi için sağlık emek örgütlerince ortak bir 
veri tabanının oluşturulması sağlanmalı 

3. Sağlık hizmeti üretim alanlarında birim temelli olarak tehlike ve 
risklerinin belirlenmesi yaygınlaştırılmalıdır 

4. Kamu ve özel sektörde istihdam edilmekte olan sağlık 
emekçilerinin iş güvenceli istihdamlarını sağlayabilmek için 
sendikalaşma faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
çabalarına aktif olarak katkıda bulunulmalı

5. Sağlık hizmeti üretim alanlarında kamusal finansmanlı, 
birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında ve ekip hizmeti ile 
yürütülmesi güvence altına alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği 
örgütlenmesi için model ve mevzuat çalışmaları geliştirilerek 
sürdürülmelidir.
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MERKEZ DENETLEME KURULU 2008- 2011 RAPORU

Merkez Denetleme Kurulu 11–12–13 Nisan 2008 tarihinde yapılan olağan 
genel merkez genel Kurulu sonrası 27. 04. 2008 günü ilk toplantısını yaparak 
başkanlığa Çetin Erdolu,  saymanlığa Aysun Erbahçeci’yi seçerek göreve 
başlamıştır.

Olağan olarak 4 ayda bir MTK öncesi 8 kez toplanmış, genel merkezi idari ve 
mali olarak denetlemiştir. Ayrıca Merkez Disiplin kurulunun isteği ile Kayseri 
Şubesinin genel merkeze gönderilmiş bulunan evrakları üzerinden mali 
olarak denetimi, İzmir Şubesi Yönetim ve denetleme kurullarının talebi ve 
MYK nın uygun görmesi ile ‘seksen saati aşan nöbet ücretleri ile ilgili açılan 
davaların sonuçlarından elde edilen gelirlerle ilgili olarak İzmir Şubesinin 
denetimi gerçekleştirilmiştir.

Aciliyeti nedeni ile de mülk alımı ile ilgili olarak Diyarbakır Şubeye mülk alımı, 
Malatya şubeye mülk alımı, Bitlis Şubeye mülk alımı, Genel Merkez ve Bursa 
Şubesine mülk alımı ile ilgili olarak olağanüstü toplanmış; mülk alımları ile 
ilgili MYK önerileri karara bağlanmıştır.

Merkez Denetleme Kurulu tüzüğümüzün 28 -g maddesi ile aldığı, il 
temsilciliklerini denetleme görevi ile ilgili olarak 27 İl temsilciliğini yerinde 
denetlemiş,  denetleme sonucu raporla MYK ya bildirilmiştir.

Merkez Denetleme Kurulu 2 Nisan 2011 tarihinde 5 üyenin katılımı ile 
toplanmış, 14 Nisan 2008 – 01 Nisan 2011 tarihleri arasındaki dönemi idari 
olarak 01 Ocak 2008- 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki dönemi mali olarak 
denetlemiştir.

İDARİ DENETİM
MYK’nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli 
işlendiği,  karar defterinin toplantıya katılan üyeler tarafından imzalandığı 
görülmüştür. Giden ve gelen evrak defterlerinin düzenli olarak tutulduğu, 
evrakların düzenli ve ardışık olarak numaralandırıldığı tespit edilmiştir. 
Bu dönem içinde 196 kez MYK toplantısı yapıldığı, 5 karar dışında tüm 
kararların oybirliği ile alındığı, şerhli alınan kararların birisinin Kasım 2008 
de TTB, Dev Sağlık İş ile birlikte yapılan yürüyüş kolu kararı ile, ikisinin mülk 
alımı ile, ikisinin ikinci bir avukat istihdamı ile ilgili olduğu görülmüştür. Avukat 
alım işleminin 2010 yılı 3. Merkez Temsilciler Kurulu toplantısından sonra 
yapıldığı, bununla ilgili karara, Genel Mali Sekreter ile Genel Hukuk TİS ve 
Kadın sekreterinin şerh yazdıkları görülmüştür.
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6. Olağan Genel Kurulda yapılan tüzük değişiklikleri ve alınan kararların şube 
ve temsilciliklere bildirildiği saptanmıştır. Genel Kurulda alınan kararların 
büyük çoğunluğunun gerçekleştirildiği, ancak ikinci bir ulusal sağlık kurultayı 
düzenlenmesi kararının gerçekleştirilemediği görülmüştür.

6. Olağan Genel Kurulda 37.228 olan üye sayısının 15 kasım 2010 tarihi 
itibari ile 39.015’e ulaştığı görülmüş, şube sayısının bu dönem içinde, şube 
statüsüne yükselen Denizli ile 45’e ulaştığı, temsilcilik sayısında değişiklik 
olmadığı görülmüştür.

Merkez Temsilciler Kurulu toplantılarında alınan kararların büyük kısmının 
gerçekleştirildiği görülmüştür.

MALİ DENETİM
Kurulmuş olan ihale ve satın alma komisyonlarının düzenli olarak çalıştığı, 
ihalelerin tüzük ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, ihalelerle ilgili 
belgelerin düzenli tutulduğu, harcırah, yolluk ve konaklama için yapılan 
harcamaların usulüne uygun olduğu, muhasebe kayıtlarının düzenli 
tutulduğu, rutin harcamalar dışındaki harcamaların karar defterine işlendiği 
görülmüştür.

Şube/ temsilcilik mali raporları ve harcama belgeleri ile Şube denetleme 
kurulu raporlarının zamanında ve düzenli olarak genel merkeze gönderilmesi 
konusunda eksiklikler olduğu görülmüştür.

Üç yıllık dönem içinde Diyarbakır, Malatya, Bitlis şubelerinin genel merkezin 
kullanımı için 4 adet mülk alımı yapıldığı, mülk alımlarının usulüne uygun 
olduğu, ancak Bitlis ilindeki taşınmazla ilgili yasal işlemlerin henüz 
tamamlanmadığı görülmüştür.

Bu dönem ( 01 Ocak 2008- 31 Aralık 2010 ) gelir gider tablosu 
GELİRLER GİDERLER
2007 Devir (Kasa Banka)    585.831,92 Şube Tems. Avansları 5.060.702,00
AİDAT Gelirleri 10.219.801,38 Konf. Ödentisi    680.465,80
Faiz Gelirleri   78.683,22 Yönetim Giderleri    687.412,30
BAĞIŞ            38.160,40 Personel MYK Ödemeleri 1.399.582,82 

SSK- Vergi Emekli Kes. 1.582.269,39
Büro genel Giderleri 1.021.432,18
Demirbaş Giderleri 333.211,20   

T O P L A M 10.922.476.92 T O P L A M 10.765.075,69.
Mevcutlar (Kasa banka) 955.218,92
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İL TEMSİLCİLİKLERİ DENETLEMESİ

Bu dönem içinde 27 İl temsilciliğinin tamamı bir kez yerinde denetlenmiştir. 
Denetim yapılan her bir il temsilciliği için bir denetim raporu ve temsilcilik bilgi 
formu düzenlenerek denetim sonuç raporu MYK ya iletilmiştir. 

İl temsilcilikleri denetim sonuç raporu:
1- İl temsilciliklerinin tamamına yakınının üye kaybettiği, bazı il 

temsilciliklerinin temsilcilik üye yeter sayısının altına düştüğü 
görülmüştür.

2- Temsilciliklerin tamamına yakınının mali işleyiş ve özellikle gider 
belgelerini düzenleme konusunda yeterli bilgi ve birikimde olmadığı 
görülmüştür.

3- Merkez denetleme kurulunun ziyareti ile temsilcilik yönetimi ve aktif 
üyelerin sendikal sürece katılım konusunda motive oldukları, MYK 
üyelerinin İl temsilciliklerini daha sık ziyaret etmelerinin motivasyonu 
arttıracağı izlenimi edinilmiştir.

4- Merkez denetleme kurulu tüzüğümüzün 28 maddesinin İl 
temsilciliklerinin denetlenmesi ile ilgili g fıkrası 2 cümlesinde yer alan 
‘temsilcilikler yılda en az bir kez denetlenir ‘ ifadesinin ‘bir dönem 
içinde en az bir kez denetlenir ‘biçiminde yeniden düzenlenmesinin 
uygun olacağı sonucuna varmıştır.

ÖNERİ: Merkez Denetleme Kurulu Genel Kurula, 2008–2011 döneminde 
görev yapan Merkez Yönetim Kurulunun idari ve mali yönden aklanmasını 
önerir, 2011–2014 dönemi için seçilecek organlara başarılar diler. 

Çetin ERDOLU     Aysun ERBAHÇECİ     Elif KARADENİZ
    Başkan                   Sayman                                     Üye

  Abbas KOLUAÇIK           Birol AŞIK     
             Üye                                                          Üye



369

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

7. OLAĞAN GENEL KURUL’A SUNULMAK ÜZERE
MERKEZ DİSİPLİN KURULU RAPORUDUR

13.04.2008 tarihinde yapılan 6.Olağan Genel Kurul’da Merkez Disiplin 
Kurulu’na seçildik. Bu tarihten 31.03.2011 tarihine kadar ki dönemi içeren 
Merkez Disiplin Kurulu raporudur. 

Bu dönemde 9 adet soruşturma dosyası iletilmiş olup, bu dosyalar 
değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Dosyalarla ilgili kararlar aşağıdadır. 

1. Özgür Nizam hakkında dosya soruşturması sonucunda uyarı cezası 
verilmesi uygun görülmüştür. 

2. Kayseri Şube üyemiz Serpil Kılıç hakkında Kayseri Şube Disiplin 
Kurulu’nun vermiş olduğu kınama cezası itirazı üzerine gerekli 
soruşturmalar yapılarak uyarı cezasına çevrilmesi uygun görülmüştür. 

3. Kayseri Şube hakkındaki dosya, Kayseri’ye gidilerek gerekli görüşme ve 
soruşturmalardan sonra değerlendirilmiş ve Merkez Yönetim Kurulu’na 
rapor halinde sunulmuştur. 

4. Ankara Şube üyelerinden Erkan Sümer ve İbrahim Kara hakkında 
KESK Disiplin Kurulu’nun kurulumuza yazdığı yazıda, haklarında 
şikayet olduğu ve bu şikayet hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak 
bildirilmesi istenmiştir. İlgili kişiler hakkında gerekli soruşturma yapılarak 
KESK Disiplin Kurulu’na rapor olarak sunulmuştur.  

5.  Samsun Şube Başkanı Süleyman Bal’ın şikayeti doğrultusunda gerekli 
soruşturmalar yapılmış, şikayete söz konusu kişi tespit edilemediği için 
kendisi bilgilendirilmiştir. 

6.  Ankara Şube Disiplin Kurulu’nun üyemiz Sinan Çakmak hakkında almış 
olduğu üyelikten çıkarılması kararı, yapılan görüşmeler ve incelemeler 
doğrultusunda Ankara Şube Disiplin Kurulu kararına uyularak Sinan 
Çakmak’ın üyelikten çıkarılması için Genel Kurula sunulmasına 
karar verilmiştir. 

7. Bursa Şube üyemiz Mehmet Ali Çimen hakkında Bursa Şube Disiplin 
Kurulunun almış olduğu karar değerlendirilmiştir. Tarafların konuyu 
tekrar görüşmesi ve sendika teamüllerine göre sorunun çözülmesi 
doğrultusunda görüş bildirilmiştir.  

8. İzmir Şube hakkında Merkez Yönetim Kurulu tarafından gönderilen 
dosyada incelemeler yapılarak, sorunun yerel disiplin kurullarında 
çözülmesi gerektiği konusunda görüş bildirilmiştir.
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9. Balıkesir Şube üyemiz Veli Durmuş’un dosyası incelenerek, Balıkesir 
Şube Disiplin Kurulu’nun almış olduğu karara uyularak dava 
sonuçlanıncaya kadar, Veli Durmuş’un üyeliğinin askıya alınmasına 
karar verilmiştir. 

Merkez Disiplin Kurulu’na gelen tüm dosyalar incenmiş, inceleme bekleyen 
dosya bulunmamaktadır. 7. Olağan Genel Kurul’a sunulur. 

Hüsnü YILDIRIM  Mehmet GÖLTAŞ Mazlum KUTLU
   Başkan   Başkan Yardımcısı     Yazman

        Selma POLAT   Abdullah YÜKSEL
   Üye               Üye
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MERYEM ÖZSÖĞÜT SERBEST BIRAKILSIN

8 Ocak 2008 tarihinde evinden gözaltına alınan ve tutuklanan MYK üyemiz 
Meryem ÖZSÖĞÜT’ün tutukluluk hali devam ediyor. Bugün 3. kez yapıla-
cak duruşma ülkemizde demokrasinin, insan haklarının ve sendikal hak ve 
özgürlüklerin ne durumda olduğunun açık göstergesi olacaktır. Bu duruşma 
hukuk sistemimizin nasıl işlediğinin, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün 
de göstergesi olacaktır.  

MYK üyemizin örgüt üyesi olduğuna dair kanıt bulunmamasına rağmen sav-
cılık mütalaasında “örgüt propagandası yaptığı ve evindeki dergi ve kitapla-
rın fazlalığı nedeniyle örgüt üyesi olduğu” yönünde kanaat belirtilerek tahliye 
talebi reddedildi. Meryem ÖZSÖĞÜT’ün evinde bulunan ve piyasada satılan 
dergi ve kitapların fazlalığı ve çeşitliliği “örgütsel dokümanların yoğunluğu” 
olarak değerlendirildi ve bunlar dayanak yapılarak konumu örgüt üyeliğine 
uygun görüldü. 

Henüz dava sonuçlanmadı. Ancak davanın seyrini belirleyen bu değerlen-
dirme gerek evrensel hukuk normları gerekse demokrasi ve insan hakları 
açısından son derece tehlikelidir. Böylesi bir değerlendirme, düşünen, dü-
şüncelerini ifade eden, okuyan, evinde zengin kütüphanesi bulunan herkesi 
herhangi bir örgütün mensubu olarak rahatlıkla tutuklatabilir. 

Sendika olarak böylesi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen davanın 1. ve 2. duruşmalarında yaşananlar tam an-
lamıyla bir hukuksuzluk örneğidir. Bu haliyle gerek ulusal emek ve demokrasi 
güçleri gerekse sendikalar başta olmak üzere uluslar arası kamuoyu tarafın-
dan yakından izlenmektedir. 

Merkez Yönetim Kurulu üyemiz “Meryem ÖZSÖĞÜT’e Özgürlük” kampan-
yası çerçevesinde yaşanılan bu hukuksuzluğu gerek ulusal, gerekse uluslar 
arası boyutta sendikalarla, emek örgütleri ile paylaşmaya devam edeceği-
mizin bilinmesini istiyor ve bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 15.05.2008 
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BİR SAĞLIK EMEKÇİSİ DAHA  
KIRIM KONGO’ DAN  HAYATINI KAYBETTİ

Ülkemizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşine bağlı binlerce vak’a yaşanırken, 
2008 yılında 30 toplamda da 85 insanımız hayatını kaybetmiştir. Bu hastalık 
kırsal kesimde yaşayanların yanı sıra korunmasız biçimde çalıştırılan sağlık 
emekçilerinin hayatını da tehdit etmektedir.

Tüm salgın hastalıklarda olduğu gibi özellikle Kırım Kongo salgınında da 
sağlık çalışanları risk altındadır. Sağlık emekçileri; hastaya müdahale esna-
sında hastalığa yakalanmaktadır. Bir yıl önce Çorum’da bir hemşire arkada-
şımız hayatını kaybetmiştir. Ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde kanamalı bir hastayı hayata döndürmek için insanüstü çaba 
sarf eden üç asistan ve bir sağlık memuru hastalığa yakalanmış daha sonra 
tedavi edilmişlerdir.  Son olarak da, Bolu devlet hastanesinde görev yapan 
hemşire Arzu ÖĞREN 18 Temmuzda nöbet esnasında baygınlık geçirerek 
çalıştığı hastanede tedaviye alınmış ve KKKA şüphesiyle Ankara Numu-
ne Hastanesine sevk edilmiştir. Maalesef sağlık emekçisi arkadaşımız 23 
Temmuz’da (bugün sabaha karşı) Ankara Numune Hastanesi’nde hayatını 
kaybetmiştir.

Yoğun iş yükü altında aralıksız ve uzun saatler boyunca uykusuz çalışmak 
zorunda bırakılan sağlık çalışanları, hastalardan kapabilecekleri hastalıklar 
karşısında da savunmasız durumdadırlar. Önleyici ve koruyucu ekipmanlar-
dan ya da bunları takıp çıkartacak zamandan yoksun olarak çalıştırılan sağ-
lık emekçilerinin bugün artık hayatları tehdit altındadır. 

Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda defalarca uyarmamıza rağmen sağlık çalı-
şanlarının çalışma koşullarında herhangi bir düzelme olmamış, sistemde var 
olan çarpıklıklar sağlık çalışanlarının sırtına yüklenmiştir. Sağlık sisteminde-
ki çarpıklıkların en önemli nedeni koruyucu sağlık hizmetlerinin yani birinci 
basamağın işlevsizleştirilmesi ve bunun sonucu olarak hastanelerdeki yığıl-
malardır. 

Sağlık Bakanlığını bir kez daha uyarmak ve halkımızı sağlık sisteminde ya-
şatılan olumsuzluklara karşı duyarlı kılmak için; 25.07.2007 Cuma (yarın) 
Bolu’da saat 17.30 Kardelen Sineması önünde; sağlık emekçileri ve Bolu 
halkıyla birlikte basın açıklaması düzenleyeceğiz. Basına ve kamuoyuna 
saygı ile duyurulur. 24.07.2008
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UNAKITAN; KAŞIKLA VERDİĞİNİ KEPÇEYLE ALIYOR

Yağ, şeker, pirinç, un gibi temel gıda maddeleri ile elektrik, akaryakıt gibi 
tüketim maddelerine yapılan zamlar yaşamımızı gittikçe çekilmez hale geti-
riyor. Sadece elektriğe yapılan %22’lik zam bile kamu emekçilerine verilen 
komik zamları (%2+2) eritmeye yetmiştir.

Hal böyle iken; yaşamın her alanına “nasıl kar elde edebiliriz” gözüyle bakan 
AKP iktidarı ve onun Maliye Bakanlığı yayınladığı bir genelge ile yataklı teda-
vi kurumlarında çalışan personelin yemeklerini paralı hale getirmiştir. 

Mart 2008 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ile diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personelden 
yemek ücreti alınmamaktaydı. Siyasi iktidarın Maliye Bakanlığı; Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 11.03.2008 tarih ve 2736 sayılı Ba-
kanlıklara, Valiliklere ve Rektörlüklere gönderdiği genel yazı ile çalışanlardan 
yemek ücretinin alınmasını istemiştir. 

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 6. maddesinde “hastane, 
pansiyonlu okul ve işçi ile çalışan işyerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü 
ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut ye-
mek servislerinden faydalanırlar” denilmektedir. Yine Yataklı Tedavi Kurumla-
rı İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır. 
Bu hükümler nedeniyle buralarda çalışanlar ücretsiz yemek hakkından ya-
rarlanmaktadırlar.

Bu genel yazı ile yemek katkı payları alınmaya başlanmış olup, yataklı tedavi 
kurumlarında görev yapan personele aylık 15,84 YTL ile 57,20 YTL arasında 
ek bir külfet getirilmiştir. Bu külfetle birlikte hükümet yaptığı 2008 yılı maaş 
zamlarını geri almıştır. 

Bu genelge ile Üniversite hastanelerinde başlayan ücretli yemek uygulaması 
yavaş yavaş Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde de yürürlüğe konulma-
ya başlanmıştır. Uygulama başladığı günden beri örgütlülüğümüzün olduğu 
tüm yerlerde yemek boykotları, basın açıklamaları ve yürüyüşlerle bu durum 
protesto edilmiştir. Ayrıca genel yazının iptaline yönelik genel merkezimizce 
dava süreci başlatılmış ve devam etmektedir. 

İş yerlerimizi “sağlıkta dönüşüm” programıyla işletmelere dönüştüren, has-
taneleri satılığa çıkaran AKP iktidarı şimdi de anayasanın 5. maddesini ve 
kendi yönetmeliklerini hiçe sayarak yemek hakkımıza göz dikmiştir. 
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Bu gün örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde yemek boykotu ve imza kampan-
yaları ile AKP iktidarına karşı “işimize, işyerimize, aşımıza” sahip çıkıyoruz. 
Maliye Bakanlığının yönetmeliğe aykırı olan genel yazısı geri çekilinceye 
kadar demokratik ve hukuksal mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha 
belirtmek istiyoruz. 09.07.2008

DOĞUM EVİ Mİ, ÖLÜM EVİ Mİ?

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğumevi’nde bir haftada 27 be-
bek öldü.  Ankara’nın merkezindeki büyük bir doğumevinde enfeksiyondan 
bir haftada 27 çocuk ölürken, hastane yönetimi dışarı bilgi verilmemesi için 
adeta sıkıyönetim uyguluyor.

Aldığımız bilgilere göre; söz konusu hastanede, bir yatakta birkaç hasta ya-
tırılıyor, bir küvöze 2-3 çocuk konuluyor. Tadilat nedeniyle başka bir yere 
taşınan doğumhane, her türlü enfeksiyona açık ve adeta ortalık bir yerde. 
Asansörle direk içine çıkılabilen böyle bir yerde kadınlarımız doğum yapıyor. 
Ameliyathane dahil bütün servislerde hastane enfeksiyonu yayılıyor.

Hastane yöneticileri önlem almak yerine hasta sahiplerine bu koşulları kendi 
rızaları ile kabul ettiklerine dair belge imzalattırıyor. Çaresiz insanlara bu tür 
belgeler vererek ölümlerin sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu han-
gi insan ahlakına ve hekimlik anlayışına sığıyor merak ediyoruz.

Doğumevinde çalışan üyelerimiz durumun çok vahim olduğunu, ancak baş-
hekim ve diğer yöneticilerin dışarı bilgi sızmasını önlemek için çalışanlar 
üzerinde adeta sıkıyönetim uyguladıklarını söylüyorlar.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde giderek yoğun bir şekilde hastane en-
feksiyonları görülüyor. Hem çalışanlar hem de hastalar ölüyor.

SORUYORUZ: Bu doğumevindeki EKS defteri nerededir, ölüm nedenleri ne 
olarak yazılıyor, çocukların ve hastaların ailelerine ölümler nasıl açıklanıyor?

Ehliyet ve liyakat yoksunu, siyasal yakınlık nedenleriyle yönetici yapılanların, 
maalesef hastanelerimizde ve sağlığımızda yarattıkları yıkımın faturalarını 
çok ağır ödüyoruz.

Ölümlerin artacağı kaygısıyla, hastane yönetiminin derhal kamuoyunu ay-
dınlatmasını ve Sağlık Bakanlığının olaya el koymasını bekliyoruz. Sendika-
mız olayın takipçisi olmaya devam edecektir. 2 Ağustos 2008 
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BİR ÖĞÜN YEMEĞİMİZE DAHİ GÖZ DİKENLERİ AFFETMEYECEĞİZ!
 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bakanlıklara, Vali-
liklere ve Rektörlüklere gönderdiği 11.03.2008 tarih ve 2736 sayılı yazısı ile 
tüm kamu kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti alınmasını talep etmiştir.
 
Mart 2008 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan 
personelden yemek ücreti alınmaz iken yayınlanan yazının ardından önce 
üniversite hastaneleri ardından Sağlık Bakanlığı hastaneleri çalışanlarından 
yemek katkı parası istenmiştir. Üniversite hastaneleri başta olmak üzere 
Sağlık Bakanlığına bağlı bazı hastanelerde ücret alma uygulaması başlamış 
ve gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Oysa Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 6. maddesinde 
“hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile çalışan işyerlerindeki memurlar, 
birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve 
işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar” denilmektedir. 
Yine Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesinde de 
benzer hüküm bulunmaktadır. Bu hükümler nedeniyle bu kurumlarda çalı-
şanlar ücretsiz yemek hakkından yararlanmaktadırlar.

Maliye Bakanlığının talep ettiği yemek ücreti uygulaması ifade ettiğimiz yö-
netmeliğe aykırıdır. Yemek ücreti ödemesi başladığında ise kamu emekçile-
rine 2008 yılı içinde yapılan zamlar bu yolla geri alınmaktadır. Çünkü yemek 
katkı payı personele aylık olarak 20.00 YTL ile 57,00 YTL arasında ek külfet 
getirmektedir.  

Her şeyi satmakla övünen, yaşamın her alanına “nasıl kar elde edebiliriz ” 
zihniyeti ile yaklaşan  Maliye Bakanlığı nöbetli çalışılan ve nöbetlerin 
16–24 saat olduğu, yemek saatinin bile  dönüşümlü uygulandığı, hat-
ta eleman eksikliğinden dolayı nöbet izninin dahi kullanılamadığı  sağlık 
alanında, bu fedakârlıkta çalışan emekçilerin yedikleri yemekten elde edece-
ği gelire göz  dikmiştir.
 
Maliye Bakanlığının yazısı yayınladıktan sonra uygulamaya başlayan ve 
başlamak isteyen tüm  hastanelerde yemek boykotları, basın açıklamaları 
ile bu durum protesto edilmiştir ve edilmeye  devam etmektedir. Sendika-
mız aynı zamanda yazının iptali için dava süreci başlatmış ve dava  d a 
devam etmektedir.
Sağlık kurumlarını “sağlıkta dönüşüm programı” uygulayacağım diyerek iş-
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letmelere dönüştüren,  her hastaneyi kendi geliri ile geçinmeye zorlayan ve 
performansa göre ücretlendirmeyi asıl  olarak  hastaneleri işletmeleştirmek 
için uygulamaya koyan AKP iktidarı, şimdi de Anayasanın 5.  maddesini ve 
kendi yönetmeliklerini hiçe sayarak yemek hakkımıza göz dikmiştir. 
 
Sendikamız, “işimize, işyerimize, aşımıza” sahip çıkıyoruz diyerek başlattığı 
yemek boykotları,  basın açıklamalarının yanı sıra imza kampanyası da 
başlatmıştır. Bu süreçte konuyu görüşmek  için Maliye Bakanlığından gö-
rüşme talep etmiş ancak yanıt alamamıştır. Bu nedenle bugüne  kadar 
topladığımız 13.000 imzayı Maliye Bakanlığına bırakacağız.
 
Gıda başta olmak üzere en temel tüketim maddelerine, elektriğe, akaryakıta 
zam üstüne zam  gelmektedir. Alım gücümüz giderek düşmektedir. Ya-
şam koşullarımız gittikçe güçleşmektedir.  Tüm bunlar yetmezmiş gibi 
bir öğün yemeğimize bile göz dikilmektedir. Arrtık bıçak kemiğe  d a -
yanmıştır.

İlkemiz siyasi tarihi, emekçisine sırtını dönen siyasi iktidarların sonunun ha-
yırlı olmadığının  örnekleri ile doludur.  Bu nedenle Maliye Bakanlığı 
emekçilerin sesine, feryadına kulak vermeli  ve yazısını derhal geri çek-
melidir. Aksi takdirde sağlık emekçileri olarak bir öğün yemeğimize  d a h i 
göz dikenleri affetmeyeceğiz. 08.08.2008

SHÇEK AÇIKLAMASI

Son günlerde sosyal hizmetler gündem olmuş durumdadır. Bunun bir nedeni 14 
yaşındaki kız çocuğuna tecavüz suçundan yargılanan Hüseyin ÜZMEZ olayına 
SHÇEK’in zamanında müdahale etmemesi, görüş bildirmemesi ve sonucunda 
ÜZMEZ’in serbest bırakılmasında bu ihmalinde payının olması iken diğer neden 
ise Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden basına yansıyan görüntülerdir. 

Bugüne kadar birçok kurum ve şahıs bu konularda değerlendirme ve açıklama 
yaptı. Özellikle görsel medyada yer alan haberler bu kurumlarda çalışanların 
bütününü rencide eden boyutlara tırmandı. Bu kurumlardan hizmet alanlar ve bu 
kurumlarda çalışanlar hiç düşünülmeden zan altında bırakıldı.

İngiliz Düşesi tarafından basına yansıtılan görüntülerin çocuk ve engellilerin 
daha iyi hizmet almasını amaçlayarak yapıldığını da düşünemiyoruz. Çünkü 
amaç bu olsa idi daha farklı yollar denenebilirdi. 
SHÇEK’ nda yetkili sendika olarak, sorunların çözümüne katkı sağlayacak gö-
rüşlerimizi geçmişten bugüne katıldığımız Kurum İdari Kurullarında, yaptığımız 
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görüşmelerde ifade ettik, dosyalar sunduk. Yetmedi, çeşitli dönemlerde eylem 
ve etkinliklerle yetkililere ve kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Ancak yetkililerden 
gerekli yaklaşımı bugüne kadar göremedik, çalışanların sorunları gün geçtikçe 
katlandı, dolayısı ile hizmet verimi de olumsuz etkilenmeye devam etti.

Sorunun kaynağı, personel açığının kadrolu istihdamla giderilmeyerek kurumun 
iş güvencesiz, vasıfsız insanlarla doldurulması, işin gereğine uygun personel 
çalıştırılmaması, hizmet içi eğitime dahi tabi tutulmadan alınan personelin kendi 
becerileri ile baş başa bırakılmasıdır. Sorunun kaynağı, taşeronlaşmayı dayatan, 
kuruluşları belediyelere, vakıf ve derneklere devretmeyi hedefleyen, sosyal hiz-
meti bilimsellikten uzaklaştırıp “sosyal yardım”a indirgeyen anlayıştır.

İşsizlik ve yoksulluğun arttığı ve mağdurların çeşitlendiği, sosyal hizmetlere ta-
lebin arttığı bir ortamda sosyal hizmetlere yeterli yatırım yapılmamakta, yeterli 
sayıda eğitimli, kadrolu personel alınmamaktadır. 

Özellikle de ağır ve yıpratıcı bir çalışma olan, fiziksel ve ruhsal engellilere bakım 
ve rehabilitasyon hizmetinin verildiği kuruluşlarda çalışanlar mağdur olmaktadır. 
20–30 engelliye bir uzman personelle hizmet verilmekte, çalışanlar yıpranmakta, 
ruhsal sorunlar yaşamaktadır. Ruhsal ve bedensel engelli çocuklar aynı ortam-
larda bulunmaktadır. Bu kurumlardakilerin normal memur gibi 5 gün 8-9 saat 
ve üstüne nöbet usulü çalıştırılmaları yetmiyormuş gibi gerekli zaman aralıkları 
içinde kendilerini rehabilite etmelerine olanak yaratılmamakta, hatta bu konu hiç 
düşünülmemektedir.

Bugün SHÇEK’na bağlı çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında 20 bine 
yakın çocuk ve gence yatılı, 6 bine yakın engelliye yatılı ve gündüzlü bakım ve 
rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Çocuk ve gençlik merkezlerinde 40 binden 
fazla kişiye, toplamda ise 50.000’i aşkın bebek, çocuk, genç, yaşlı, engelliye 24 
saat kesintisiz hizmet verilmektedir. 300.000’i aşkın yurttaşa da gündüzlü hiz-
met sunulmaktadır. 

Tüm bu hizmetler ise ne yazık ki; 9 bin civarı kadrolu, 4 bin civarı taşeron per-
soneli ile verilmektedir. Bunun sonucunda da;  6–8 çocuğa 1 bakıcı yerine 25 
çocuğa bir bakıcı,  4 engelliye 1 bakıcı yerine 30–35 engelliye 1 bakıcı, 10 çocu-
ğa 1 meslek elemanı yerine 50–100 çocuğa 1 meslek elemanı düşmektedir. Bu 
durumda ise hem hizmet alanlar hem de hizmet verenler sıkıntı yaşamaktadır.
Bu ağır koşullara rağmen çalışanlar “yıpranma yardımı” olarak bilinen fiili hiz-
met hakkından yararlanamamaktadır. Uzun süreli ağır ruhsal travmaya maruz 
kalmanın yarattığı sorunlar tespit edilmemekte, psiko- teknik değerlendirmeler 
yapılmamaktadır.



379

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

Toplumun en mağdur kesimlerine hizmet sunan SHÇEK çalışanları sosyal hiz-
mete muhtaç hale getirilmektedir. Çalışanların ve mağdur ailelerin yararlandığı 
kreşler kapatılarak, çalışanların çocukları da ortada bırakılmıştır. Ankara’da So-
kak çocuklarına gündüzlü hizmet veren tek merkez olan Ulus Çocuk ve Gençlik 
Merkezi kapatılarak buradan hizmet alan çocuklar ve burada hizmet sunan çalı-
şanlar mağdur edilmektedir.

Çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliği gittikçe derinleştirilmektedir. Başbakan-
lığa bağlı bir kurum olmasına rağmen Başbakanlığa bağlı diğer kuruluşlarda kat-
sayıya bağlı ödenen Başbakanlık Tazminatı SHÇEK’nda 3.5-5.5 YTL aralığında, 
“sadaka” düzeyinde ödenmektedir. SHÇEK çalışanlarının yıllardır talep ettiği ve 
işgüçlüğü ile orantılı ödenmesini istediği “sosyal hizmet tazminatı” ise bir türlü 
çıkarılmamıştır. Son çıkarılan ek ödemelerle de çalışanlar arasında ayrımcılık 
yaratılmıştır. Taşerondan çalışanlar ise asgari ücrete talim etmektedir.

Maliye Bakanlığının yayınladığı genelge ile çalışanların öğle yemeklerine de göz 
dikilmiş, katkı payı istenmektedir. Oysa özellikle yatılı kurumlarda çalışanlar hiz-
met verdikleri çocuk, genç, yaşlı, engelli ile aynı ortamda yemek yiyerek, onlara 
da nezaret etmektedir. 

Tüm bunlar yetmezmiş gibi her dönem kadrolaşmanın yaşandığı kurum olmak-
tan kurtulamayan SHÇEK, AKP iktidarında en koyu kadrolaşmayı yaşamaktadır. 

Sosyal hizmet çalışanları tüm bu yaşananlardan son derece rahatsızdır. Yaptığı 
işin karşılığını maddi-manevi alamazken, topyekun zan altında bırakılmak kabul 
edilebilir değildir. Topluma hakim kılınmaya çalışılan linç kültürü bu alanda da 
yaratılmaya çalışılmaktadır. SHÇEK çalışanları, sorunların görünmesini, çözümü 
için somut adımlar atılmasını, iş yükü, angarya ve toplumsal dışlanmaya, yıpran-
maya son verilmesini beklemektedirler. Kamuoyundan beklentimiz, haksızlık ve 
suiistimallere karşı dururken, aynı zamanda sorunun sistemden bağımsız olma-
dığının da görülmesidir. Geçmişte Malatya Çocuk Yuvasında yaşanan olayda 
çocuğa yönelik şiddet görülmüş, ancak 21.yüzyıl Türkiye’sinde çocukların toplu 
halde, duşsuz bir ortamda tasla yıkandığı gözlerden kaçmıştır. Bütünü görmek, 
çözümü de bütüncül düşünmemizi sağlayacaktır.  Bu nedenle, sendikamız so-
runların ve çözüm önerilerinin akademik düzeyde ve çalışanlar tarafından tartı-
şıldığı bir sempozyumu Aralık ayı içinde gerçekleştirecek olup,  sempozyumu ve 
sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaktır. 12.11.2008
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LİNÇ KÜLTÜRÜ HEPİMİZİ YAKAR!

Son aylarda ardı ardına yaşanan öldürme olayları ve bu olaylar karşısında 
yetkililerin duyarlılıktan uzak, aksine şiddeti körükleyici açıklamaları sendi-
kamız tarafından da kaygı ile izlenmektedir. Güvenlik güçlerinden sokaktaki 
insana kadar herkesin kendince sözde adaleti uygulamaya çalışması çok 
tehlikeli bir yönelime gidişin göstergesidir.

Son birkaç gün içinde meydana gelen dört olay ise bu linçin herkesi yaka-
cağını açıkça göstermektedir. Kocaeli Gebze’de “Kürtçe müzik dinlediği ve 
Kürtçe Konuştuğu için” linç edilerek öldürülen 21 yaşındaki genç Emin Ça-
kan, İstanbul Okmeydanı’nda “tacizci olduğu şüphesi ile” linç edilerek öldürü-
len 27 yaşındaki Selahattin Cirit, Antalya Serik’e çalışmaya giden ama “Kürt 
olduğu için” linç edilmeye çalışılan Yusuf Öz, sadece Saray Rehabilitasyon 
Merkezinde çalıştığı için “özürlülere şiddet uyguladığı varsayılarak” gittiği 
sağlık kuruluşundaki hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan emekçi ka-
dın. 

Polisin sağ yakalamak için çaba sarf etmeye bile gerek görmeksizin başın-
dan, sırtından, alnından silahla vurarak ya da fiziksel şiddet uygulayarak ölü-
müne neden olduklarının çetelesi ise daha da kabarık.

Tüm bunlar yaşanırken Başbakan’ın bir gösteriye pompalı tüfekle müdaha-
le etmeyi kendine iş edinen kişiyi  “nereye kadar sabır, insanlar kendilerini 
koruyacak” diyerek sahiplenmesi, “benimsemeyenler çeksin gitsin” diyerek 
vatandaşları kalabilecekler ve gidebilecekler diye sınıflaması, her gün yaptı-
ğı açıklamalarla tansiyonu daha da yükseltmesi toplumsal şiddeti, linç kültü-
rünü sürekli körüklemektedir. 

Eğer bu linç kültürüne karşı durmaz, barış ve kardeşlik ortamının sağlanma-
sı ve güçlendirilmesi için üzerimize düşeni yapmazsak sıranın bize gelmesi 
kaçınılmazdır. Kıyafetimizi, dinlediğimiz müziği, konuştuğumuz dili, konuş-
mamızın içeriğini beğenmeyen bir güruh bize de yönelebilir. Ücretimizin art-
tırılması ya da işgüvencemiz için eylem yaparken bir işsizin pompalı tüfekli 
saldırısına uğrayabiliriz.

Linç kültürünün geliştirilmemesi, yargısız infaz uygulamalarına son verilmesi, 
barış ve kardeşlik içinde yaşamın tesis edilmesi için, tüm yetkilileri göreve 
çağırıyoruz. 13.11.2008  
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HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK İÇİN,
TALEPLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BİR ARAYA GELİYORUZ.

Sağlıkta dönüşüm sağlık ortamında bütünüyle piyasa “kurallarının” hakim ol-
duğu bir yönde yol alıyor: Bunun hizmet almak durumunda olanlar için anlamı 
hizmetin giderek daha fazla oranda ticarileşmesi, giderek daha fazla oranda 
katkı payı, prim vb. Kısacası ek bir sağlık vergisi vermeye rağmen daha az 
hizmete ulaşmak.

Sağlık çalışanları yani eczacısı, hemşiresi, teknisyeni, taşeron işçisi, hekimi 
için ise daha güvencesiz koşullarda, bugün ve gelecek endişesi içerisinde ve 
daha düşük ücretler ve gelir karşılığında çalışmak demek.

Eczacıların bugün karşı karşıya oldukları sorunlar, taşeron işçilerin işten çıkar-
tılmaları, özelde çalışanların güvencesiz koşulları, sağlık hizmetlerini daha da 
ticarileştirmek ve çalışanları güvencesiz bir konuma zorlayacak kamu hastane 
birlikleri yasa tasarısının gündeme getirilmesi..endişelerimizin yaşanmakta ol-
duğunun somut göstergeleridir.

Bu tablo karşısında sağlıkta dönüşüm uygulamasını durdurmanın bizler de 
dahil hizmet alanlar için bir zorunluluk olduğunu  biliyoruz: Öncelikle herke-
sin ücretsiz sağlık hizmetine ulaşmasının güvence altına alınmasını ve bir ilk 
adım olarak katkı payı başta olmak üzere hizmete ulaşmayı engelleyen  her 
türlü ödemenin kaldırılmasını bekliyoruz.

Sağlıkçılar olarak sağlık hizmetlerini ticarileştiren ve güvencesiz çalışmayı 
içeren aile hekimliği ve kamu hastane birlikleri yasa tasarısının durdurulması-
nı, işten çıkarmaların engellenmesi, bütün çalışanların güvenceli bir çalışma 
rejiminde istihdamını, temel ücretlerde emekliliğe yansıyan iyileştirmeyi talep 
ediyoruz. 

İfade ettiğimiz isteklerimizin gerçekleşmesi için bu toplantıda yer alan örgütler 
olarak ve önümüzdeki günlerde yukarıda dile getirdiklerimize katılanlarla bir-
likte giderek daha fazla bir arada olacağımızı bildiriyoruz. Hükümetin önümüz-
deki günlerde taleplerimize yönelik adım atmaması durumunda sonuç alma 
yolunda her türlü etkinliği kararlılıkla gündemimize alacağımızı vurguluyoruz.

Özel olarak, mesleklerini sürdürmeye çalışan sağlıkçılar olarak eczacıların 
içerisinde bulundukları yaşamsal sıkıntıların farkında olarak Pazar günü ya-
pacakları mitingi ve haklı taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi ve yanında 
olduğumuzu dile getiriyoruz.

Devrimci Sağlık İş Sendikası - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası
Türk Eczacıları Birliği- Türk Hemşireler Derneği - Türk Tabipleri Birliği
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FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ...

ABD, Ortadoğu’daki kanlı eli İsrail ile birlikte işgal ettiği, sömürdüğü toprak-
ların halklarına kan ve gözyaşını reva görmeye devam ediyor. Sermayenin 
her krizi halkların kanı içilerek çözülmeye çalışıldı, bu kez de aynı oyun oy-
nanıyor.

Artık ne Filistin halkına ne de başka yerlerde emperyalistler tarafından kı-
yıma ve açlığa mahkum edilen halklara dua ederek ve katilleri lanetleyerek 
yardım edilemiyor.

Bir halkın üzerine bomba ve mermi yağdırılırken, bu drama “Lanet olsun, 
insanlık suçu, katliam, soykırım vb.” nitelemelerde bulunan siyasi iktidar tim-
sah gözyaşları dökmektedir. Kendi toprakları üzerindeki emperyalist asker-
lere ve silahlara süre üstüne süre vererek seyirci kalan, ülkesinin emeğini, 
alınterini emperyalistlerden silah almaya harcayan bir iktidar birkaç kamyon 
ilaç ve bulgur göndererek sorumluluktan kurtulduğuna kimseyi inandıramaz.

Filistin’deki vahşetini bir korku filmi izlettirir gibi tüm dünyaya izlettiren emper-
yalizm, elbette akıttığı kanda boğulacaktır. Şahadet getirerek ölen Filistinli, 
Ortadoğu’daki ve tüm dünyadaki işbirlikçilerden bir medet ummadığını adeta 
gözümüze sokmuştur.

Siyasi iktidar emperyalistlerle yaptığı anlaşmaları bozmalıdır.
Ülkemizdeki NATO üsleri derhal kapatılmalıdır.
Filistin halkının topraklarında özgürce yaşamasının önündeki tüm engeller 
kaldırılmalıdır.  ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri Ortadoğu’dan defolmalıdır. 
29 Aralık 2008 

HİÇBİR CİNAYET GİZLİ KALMASIN.  
FAİLLER BULUNSUN, YARGILANSIN!

Ergenekon soruşturma ve dava süreciyle birlikte Türkiye yakın geçmişinde 
yaşanan kayıpları, yargısız infazları ve faili meçhul cinayetleri yeniden hatır-
lamaya başladı. Oysa biz katledilen sağlık emekçilerini hiç unutmadık. Onlar 
mücadele arkadaşlarımız ve yoldaşlarımızdı.

Bugün burada İnsan Hakları Derneği’nin kayıpların bulunması, faillerinin or-
taya çıkarılması ve adalet önünde hesap sorulması amacıyla başlatmış ol-
duğu eylemde, Sağlık Haftası nedeniyle katledilen sağlık emekçilerini anaca-
ğız. Bir kez daha kaybedilip öldürülen, yargısız infaz edilen ve faili meçhule 
giden arkadaşlarımız için adalet isteyeceğiz. 
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1989 yılıyla birlikte kamu emekçileri olarak örgütlenmeye başladık ve 90 yı-
lından itibaren sendikalarımızı kurduk. O dönem Türkiye bir yandan Kürt so-
rununu şiddetle, kirli savaş yöntemleriyle bastırmaya çalışmakta bir yandan 
da emekçilerin mücadelelerini geriletmeye çalışmaktaydı. Böylesi bir ortam-
da emek alanında mücadele eden sağlık emekçileri, aynı zamanda Hipokrat 
yeminine bağlı kalarak ayrımsız herkese sağlık hizmeti vermeye çalışıyorlar-
dı. Katledilen arkadaşlarımız ya emekçi kimlikleriyle ya Kürt kimlikleriyle ya 
da yardımsever sağlıkçı kimlikleri nedeni ile öldürüldüler.

Emek mücadelesinde barışı, özgürlüğü, demokrasiyi haykıran arkadaşları-
mızı aramızdan ayıran karanlık eller bir zamanlar Hizbikontra, Kontrgerilla 
vb. olarak adlandırılırken şimdi karşımıza JİTEM, Ergenekon olarak çıkmak-
tadırlar. Bütün bu suç şebekeleri tabi ki emperyalizmin NATO içindeki suç 
örgütü olan Gladyo’dan bağımsız değildir. 

Abdülkadir AYGAN’ın 2004 yılındaki ilk itiraflarında onur üyemiz Neca-
ti Aydın’ın ölüm şekli de yer almaktaydı. Genel Merkezimiz o dönem suç 
duyurusunda bulundu ancak hiç dava açılmadı. Yıl 2008–2009 Ergenekon 
kapsamındaki dosyalarda bu olay tekrar anlatılırken halen bu olayla ilgili so-
ruşturma başlatılmamıştır. Aynı şekilde Namık ERDOĞAN’ın katledilmesi ile 
ilgili iddialar da Ergenekon dosyalarında yer almaktadır.

Buradan savcılara bir kez daha sesleniyoruz: Katledilen tüm insanlar gibi 
sağlık emekçilerinin de katillerini adalet önüne çıkarın ve yargılayın. Çok bü-
yük acılar yaşadık, artık yeni acılar yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle bugüne 
kadar işlenen tüm faili meçhul ya da faili meşhur cinayetlerin açığa çıkarılma-
sını talep ediyoruz. Geçmişle yüzleşilmeli ve hakikatler açığa çıkarılmalıdır. 
Sendikamız, katledilen sağlık emekçilerinin katillerinin bulunması ve hesap 
sorularak adalete ulaşılması için dün olduğu gibi bundan sonra da mücade-
lesini sürdürecek ve katledilen emekçileri unutmayacaktır. Onlar her zaman 
yaşayacaktır.14 Mart 2009 

YÖK ÖNÜNDE AÇIKLAMA
      
Tıp Fakültesi hastanelerinde yaşanan sorunlar gittikçe artmaktadır. Hem 
hizmet alanlar hem de hizmet verenler açısından artan bu sorunlara dikkat 
çekmek, çalışanlar açısından tıp fakültelerinde uygulama birliğinin sağlan-
masını talep etmek için bugün illerde üniversite rektörlükleri, burada da YÖK 
önündeyiz.
“Sağlıkta dönüşüm programı” adı altında sürdürülen özelleştirmeci-piyasacı 
sağlık anlayışının sonucu üniversite hastanelerimiz eğitim ve araştırma iş-
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levlerini yerine getirmekten gittikçe uzaklaşmış, diğer eğitim araştırma has-
taneleri, devlet hastaneleri gibi poliklinik yapar duruma getirilmiştir. Tüm bu 
uygulamalar sağlık emekçileri açısından da iş yükünün ağırlaşması, taşeron 
çalıştırmanın arttırılması, işgüvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırılmasına 
neden olmuştur. Bu durum aynı zamanda verilen hizmetin niteliğinin düşme-
sini de beraberinde getirmiştir.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi döner sermaye dağılımında yaşanan adaletsiz-
likler, zaten temel ücreti düşük olan çalışanları son derece mağdur etmekte-
dir. 24 saat hizmet verilen, yemek arası olmadığı için dönüşümlü yemek ye-
mek zorunda kalan sağlık emekçilerinden yemek ücreti istenmesi ve bazı tıp 
fakültelerinde uygulamaya geçilmesi ise bardağı taşıran son damla olmuştur. 

24 saat çalışılan, çok önemli sağlık hizmeti verilen Türkiye’nin en büyük 
hastanelerinde dahi ne yazık ki 24 saat hizmet veren kreş bulunmamakta, 
gündüzlü hizmet verenlerde yüksek ücret almaktadır. Vardiyalı ve nöbetli ça-
lışılan bu kurumlarda, özellikle büyük illerde servislerin yetersiz olması ya da 
hiç olmaması birçok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir.

Üniversite hastanelerinde gittikçe artan sayıda işgüvencesiz ve farklı statüde 
çalıştırma sonucu çalışma barışı gittikçe bozulmakta, aynı işi yapan sağlık 
emekçileri farklı statüde istihdam edildikleri için çok farklı ücretler almakta, 
güvencesiz çalıştırılanların özlük-ekonomik hakları son derece sınırlandırıl-
maktadır. 

Tüm bu uygulamaların son bulması ve çalışanların sorunlarının giderilmesi 
için taleplerimizi ifade ediyoruz.

•	 Döner sermaye adaletli dağıtılmalı, sözleşmeliler dahil tüm çalışan-
ların yönetmeliklerde belirlenen tavan ücretten yararlanmaları sağ-
lanmalı, bu konuda ayrımcılık yapılmamalıdır. Üniversite yönetimle-
ri döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesini sağlayacak yeni bir 
tebliğin çıkarılması için çalışma yapılmasını zorlamalıdır. Yeni tebliğ 
hazırlanıncaya kadar ise sadece bazı meslek gruplarına değil, tüm 
çalışanlara var olan tebliğdeki üst limitten ödeme yapılmalıdır.

•	 Özellikli birimlerde (riskli birimler) çalışan personele de üst limit uy-
gulaması yapılmalı ve bu konuda rektörlüklere verilen takdir yetkisi 
kaldırılmalıdır.

•	 Ücretsiz yemek hakkını gasp eden uygulamaya derhal son verilmeli, 
tüm çalışanlara, kaliteli, sağlıklı, ücretsiz yemek verilmelidir.

•	 Tüm çalışanlara ücretsiz ulaşım, 24 saat kreş hizmeti sağlanmalıdır.
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•	 Fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmelidir.
•	 Asistan doktorlara nöbet sonrası dinlenme olanağı sağlanmalı, an-

garya işlerine son verilmelidir.
•	 Eş ve mazeret tayin taleplerinde muvafakat verilmelidir. 
•	 Tüm çalışanların kadrolu olması için çalışma yürütülmelidir.
•	 Personel eksikliği tespiti yapılarak bu eksiklik kadrolu eleman alımı 

ile 
•	 Kurum İdari Kurullarında alınan kararların uygulanması sağlanmalı-

dır.
•	 Üniversitelerin demokratikleştirilmesinin bir parçası olarak Rektörlük 

seçimlerine tüm çalışanların katılımı sağlanmalıdır. 15 Nisan 2009

EBELER HAFTASINDA AÇIKLAMA

Ülkemizde her yıl 21–26 Nisan arası Ebeler Haftası olarak kutlanmaktadır. 
İnsanlığın M.Ö 5000 li yıllarda bile duvarlara kazıdığı ebelik mesleği maale-
sef günümüzde hak ettiği değeri ve karşılığı bulamamaktadır. Oysa ebelik 
mesleği koruyucu sağlık hizmetlerinin temeli olan Ana-Çocuk Sağlığının vaz-
geçilmezidir.

Ülkemizde ilk eğitimi 1842 yılında örgün olarak almaya başlayan ebelerimiz 
yurdun dört bir yanında yıkık dökük binalarda, araçsız gereçsiz bin bir emek 
ve özveriyle, birçok yerde can güvenliğinden bile yoksun olarak, tüm zorluk-
ları aşarak sağlıklı bir toplum için savaşımını sürdürmektedirler.
Günümüzün iktidarları “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında sağlık hizmetine en 
kolay ulaşılabilinen Sağlık Evlerini, Sağlık Ocaklarını ve Ana - Çocuk sağlığı 
ve Aile Planlaması merkezlerini kapatarak adeta bir toplumun geleceğinin 
Sağlığı ile oynamaktadırlar.

Türkiye komşu ülkeler arasında Iraktan sonra en fazla bebeği ölen ülkedir. 
Bu gün özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında anne ve ço-
cuklara yönelik sağlık hizmetlerini sunmakla görevli ebeler ve çalıştıkları bi-
rimler terk edilmişlikle karşı karşıyadır.

Ana-Çocuk Sağlığının bu kadar bozuk olduğu bir ülkede en fazla önemsen-
mesi gerekirken Aile hekimliği uygulanan bölgelerde adları bile aile sağlığı 
diye değiştirilen ebelerimiz birde “Vekil Ebe” adı altında neredeyse asgari 
ücretle ve gelecek güvencesiz çalıştırılarak adeta binlerce yıllık geçmişleri 
ile alay edilmektedir.
Biz Ebeler;
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•	 Hala 1928 yılında çıkarılan bir yasaya tabii olarak çalışmak yerine; 
Çıkarılacak bir EBELİK YASASI ile meslek olarak tarifi yapılmış, gö-
rev ve sorumluluk alanı belirlenmiş, aynı eğitim sürecinden geçen 
çalışanlarla eşit statüde,”yardımcı sağlık personeli” değil, “sağlık per-
soneli”  olarak tanımlanmak istiyoruz.

•	 Mesleki eğitimin lisans düzeyine çıkarıldığı ve tüm çalışanlara da li-
sans tamamlama hakkının sağlandığı ve Temel ücretlerin insanca 
yaşanacak bir seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz.

•	 Tayini, terfisi, mesleki gelişimi keyfiyete bırakılmayan, görev yeri be-
lirlenirken siyasi yakınlık, ahbap çavuşluk ve popülizm yerine bölge-
sel ve mesleki ölçütlerin belirleyici olduğu bir çalışma ortamı istiyoruz.   

•	 6 bin ebenin örgütlendiği Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendi-
kası olarak bizler artık hamasi nutuklar yerine sorunlarımıza çözüm 
istiyoruz.

•	 İMF ve dünya Bankasının talimatlarıyla değil Halkın sağlık hakkı, 
meslek onurumuz toplumun gereksinimlerine göre bir sağlık sistemi-
nin kurulmasını istiyoruz. 25.04.2009       

ŞİDDETE SON, ANALAR AĞLAMASIN!

Ülkemizde son günlerde ivmesi artan antidemokratik uygulamalar, şiddet 
olayları ve son olarak Diyarbakır’da 9 askerin yaşamını yitirmesinden büyük 
üzüntü ve kaygı duyuyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında örgütlü bir sendika ve yaşam hakkına sa-
hip çıkmanın gereğine inananlar olarak;  çatışma, şiddet ve savaş gibi yön-
temlerle sorunların çözülemeyeceğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Şiddet ve savaş ortamı en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Böylesi 
ortamlar ülkemizde barış, kardeşlik ve demokrasi içinde bir arada yaşamayı 
güçleştirmektedir. 

Ülkede yaşanan tüm sorunların demokrasi içerisinde iç dinamiklerle çözül-
mesinden yanayız. Hiç kimsenin yaşamını yitirmediği, barış içinde bir ülke ve 
ölümlerin artık son bulması için tüm yetkilileri ve tarafları sorumluluğa davet 
ediyoruz.

Ölen askerlerin ailelerinin acılarını paylaşıyor, canlar yitirilmesin, analar ağ-
lamasın diyoruz.
30 Nisan 2009
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KESK’E BASKILAR SON BULSUN

Sendikamız SES ve Konfederasyonumuz KESK kurulduğu günden beri çok 
yoğun baskılara, sürgünlere, faili meçhullere, işten atmalara, soruşturmala-
ra karşı dimdik ayakta kalmayı başarmış, emek ve demokrasi mücadelesini 
sürekli yükseltmiştir.

Son dönemlerde sendikamız ve KESK’e bağlı sendikaların üye ve yönetici-
lerine yönelik yapılan gözaltılar, sendika binalarının basılması uygulamala-
rı, Konfederasyon ve Genel Merkez Yöneticilerine kadar ulaşmaya başladı. 
Bu gün sabah KESK Merkez Yöneticisi Songül MORSÜMBÜL,  Eğitim Sen 
Merkez Yöneticisi Gülçin İSBERT, İzmir SES Şube Yöneticimiz Yüksel ÖZ-
MEN başta olmak üzere İzmir, Ankara, Van gibi illerde çok sayıda KESK üye-
si kamu emekçisi gözaltına alınmıştır. Sendika şubelerimiz usulsüz olarak 
aranmak istenmiş, KESK Merkezinde ise savcı bile olmadığı halde arama 
yapılmaya başlanmış ve yapılan arama halen devam etmektedir.

Şu anda KESK Merkezinde Kadın Sekreteri olan Songül MORSÜMBÜL’ün 
odası aranmaya devam etmektedir. Bu odada KESK kurulduğundan beri ka-
dın çalışmaları ile ilgili yapılan tüm yazışmalar, eylem etkinliklerle ilgili bel-
geler ve odadaki tüm resmi evraklar çuvallara doldurulmaktadır. Bu çuvallar 
birazdan KESK binasından çıkarılacak ve tüm basında örgütsel belge olarak 
lanse edilecektir. 
Konfederasyonumuza ve sendikalarımıza yönelik geliştirilen baskın ve gö-
zaltılar hiçbir demokratik ölçüye sığmamaktadır. Sayın Başbakanın da ifade 
ettiği faşizan tutum tamda budur. Örgütümüze yönelik yapılan faşizan saldırı 
ve yönelimleri kınıyoruz.

İzmir Şube Yöneticimiz, KESK MYK üyemiz, Eğitim SEN MYK üyemiz ve 
tüm illerde gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını is-
tiyoruz.

Dün olduğu gibi bundan sonrada hiçbir baskı ve yıldırma politikası amacına 
ulaşamayacağı gibi; bizi emek, demokrasi ve özgürlükler mücadelemizden 
vazgeçiremeyecektir.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.28.05.2009
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DOĞA OLAYLARI HALK İÇİN FELAKET OLMAYABİLİR!

Trakya’nın bir bölümü ile İstanbul’da büyük bir felakete dönüşen sel baskın-
ları sonucunda çok sayıda can kaybı bizleri derinden etkilemiş ve üzmüştür. 
Topluma derin acılar yaşatan bu felaket doğal afet değil; plansız şehirleş-
meye oy avcılığı için izin verenlerin ve halka planlı bir belediyecilik hizmeti 
götürmeyenlerin, geliyorum diyen sel baskınlarına karşı önlem almayarak 
seyreden kent yöneticilerinin hatalarının afetidir, Topluma kadermiş gibi da-
yatılan bu felaketler, rant ekonomisinin getirdiği felaketlerdir.

“15 ilde sel baskını bekleniyor herkes önlemini alsın” demekle hiçbir yetkili 
sorumluluğunu üstünden atamaz ve halka karşı ödevini yapmış olmaz. 

Sel baskınında yaşanabilecek sağlık sorunları için ilkyardım hizmeti, sonra-
sında ortaya çıkabilecek hastalıklar konusunda görev yapacak olan sağlık 
kuruluşlarının kendisinin ve ulaşım yollarının sular altında kalması ise dep-
rem bölgesi de olan İstanbul ve çevresinin kaderi ile baş başa bırakıldığını 
göstermektedir.

Bu hastanelerden biri de eski bataklık bölgede, dere yatağında olması ne-
deniyle uyarılara karşı inşa edilen Silivri Devlet Hastanesidir ve altı ay önce 
açılmıştır. Uyarıları dinlemeyerek hastaneyi dere yatağına yaptıran AKP’nin 
sağlıkta dönüşümcüleri, hastanenin bodrum katında bulunan çok sayıda tıb-
bi cihazın kullanılamaz hale gelmesinin,  tüm hastaların tahliye edilmek zo-
runda kalınmasının hesabını vermelidirler. 
Yaşanan felaketlerin sorumluları mutlaka hesap vermelidir. Bunun için biz-
ler, felaket ve ölüm sırası bekleyenler olmayı kabul etmeyeceğiz. Bize kader 
olarak dayatılmak istenenlere boyun eğmeyeceğiz. Doğal afetlerin sosyal 
afetlere dönüşmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Felakete yeni acıla-
rın, sağlık sorunlarının eklenmemesi için bu bölgelerde yaşayanların, başta 
temiz su kullanımı olmak üzere tüm temel ve sağlık ihtiyaçları karşılanma-
lıdır. Kamu otoritesi halk sağlığı için üstüne düşen görevleri, taşerona ihale 
etmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirmelidir.

Sel nedeniyle evini, eşyasını ve en önemlisi canını kaybedenlerin acısını 
yürekten paylaşıyoruz. 10.09.2009
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GSS’NİN 1.YILI; Sağlık Çalışanlarının ve Vatandaşın Sabrı Tükendi!

“Sağlık güvencesi olmayan hiçbir vatandaş kalmayacak… Prim ödeyebi-
lenden prim alınacak, ödeyemeyenin primini devlet ödeyecek… Tüm sağlık 
harcamaları kapsamda olacak… Sigortalılara, mevcut olanların dışında ek 
bir yük getirilmeyecek… 18 yaşın altındaki çocuklar sağlık yardımlarından 
koşulsuz olarak yararlanacak…”

1 Ekim 2008’de, Genel Sağlık Sigortası (GSS) yürürlüğe girerken verilen 
vaatler böyleydi. Peki verilen sözler tutuldu, vaatler yerine getirildi mi? Yoksa 
tam tersi mi oldu? GSS başlar başlamaz;

Muayene ücretleri % 650 artırıldı, Hastaneye yatan, ameliyat olan hastalara 
da katılım payı zorunluluğu getirildi, İlaçta devletin ödediği pay düşürülüp 
hastaların ödediği pay yükseltildi, Özel hastanelere giden sigortalılar büyük 
paralar ödemek zorunda bırakıldı,
Milyonlarca yurttaş hâlâ hiçbir sağlık güvencesine sahip değil, Kriz nedeniyle 
işsiz kalan yüz binlerce emekçi ve ailesi sağlık güvencesini de kaybetti, An-
nesi ya da babası GSS primi ödeyemeyen 18 yaşın altındaki çocuklar için 
kısıtlamalar getirildi…

Bütün bunlar “her derde deva” diye sunulan GSS henüz ilk yılını doldurma-
dan oldu. Üstelik daha şimdiden “sağlık harcamaları çok arttı, yeni önlemler 
almak zorundayız” demeye başladılar bile. “Yeni önlemler” dedikleri de belli; 
yeni katkı/katılım payları, yeni cepten harcama mecburiyetleri, yeni ilave üc-
retler, yeni malî külfetler… Kısacası, hastaların cebinden çıkacak yeni para-
lar.

Peki, bu GSS’den kazançlı çıkan kim? Çok uluslu ilaç tekelleri, tıbbi cihaz-
teknoloji üreticileri, özel hastane patronları. Hepimiz biliyoruz, “yüce rabbim 
Cleveland dedi” diyenler için değil GSS. 

GSS vatandaşa ikinci bir vergi, yetmeyip katkı, katılım payı..Özcesi sağlık 
gerekçesi ile “her yolla” vatandaşın sırtına yüklenmektir. Zaten, GSS’nin bü-
tün hikâyesi de bundan ibaret değil mi? Elbette değil. GSS aynı zamanda 
eczacısından hemşiresine, taşeron işçisinden teknisyenine, hekimine, bütün 
sağlık çalışanlarının daha kötü koşullarda çalışmasına yol açan Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı’nın da bir parçası, tamamlayanıdır.

GSS’nin 1. yılında hem finansal kriz hem de yönetememe krizi ayan beyan 
ortaya çıkmıştır. İktidarın sağlık çalışanlarına, onların temsilcisi örgütlerine 
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rağmen “ben yaptım, oldu” anlayışıyla yaklaşımının faydası yoktur. GSS’nin 
1. yılının gerçekçi bir değerlendirme için fırsat olarak değerlendirileceğini 
ummak istiyoruz. Sağlık çalışanlarını ve vatandaşın sağlığını piyasaya terk 
eden yoldan dönülmesi için GSS’nin 1. yılında Hükümeti bir kez daha hep 
birlikte uyarıyoruz: Vatandaşın cebinden, sağlıkçının emeğinden elini çek!
TTB -TEB -SES –THD- DEV SAĞLIK-İŞ

SEHER TÜMER SERBEST BIRAKILSIN!

Seher Tümer, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 2009/246 nolu dosyasında 
yürütülen soruşturma kapsamında  “yasadışı slogan atmak” iddiası ile 17 
Nisan günü sabahın çok erken saatlerinde nöbet tuttuğu hastaneden hukuk-
suz bir şekilde gözaltına alınmıştır. Seher TÜMER hakkında “yasadışı örgüt 
üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak” iddiası ile tutuklanarak Sincan 
Kadın Cezaevine gönderilmiştir. 
 
Söz konusu suçlamalara dayanak olarak ise; SES Ankara şubesinin üyesi ve 
yöneticisi sıfatı ile katıldığı 2009 yılı Nevrozu, 2009 yılı 8 Martı ve 2009 yılı 
Krize Karşı düzenlenen 29 Kasım mitingleri ve basın açıklamaları gösteril-
miştir. Ayrıca evinde ve bilgisayarında bulunduğu iddia edilen gazete, dergi, 
internetten indirilen yazılar yanında SES Ankara Şube kadın sekreteri olarak 
yürüttüğü çalışmalarda kullandığı toplantı notları, komisyon üyelik başvuru 
listesi, kadın sorunu hakkında yazılmış makaleler delil olarak gösterilmiştir. 

Ortada delil yokken, suç varsayımı ile hareket edilmekte buna uygun delil 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Yoksa kadın komisyonu toplantı notlarının suç 
unsuru içerdiği iddiası başka türlü nasıl açıklanabilinir?  Bu durum iç hukuk 
ve evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır.  
Geçtiğimiz yerel seçimlerde ortaya çıkan sonuçlardan toplumsal ortamın de-
mokratikleştirilmesi, ülkemizin kanayan yarası Kürt sorununun barışçıl yol-
lardan demokratik bir çözüme kavuşturulması görevlerinin çıkarılması gere-
kirken hükümete muhalefet eden tüm kişi ve kurumlara yönelik olarak baskı 
şiddet ve sindirme yönteminin benimsenmesi yaşadığımız sürece ilişkin en-
dişelerimizi artırmaktadır.

Her hanede bir veya birkaç işsizin olduğu, zaten yoksullukla boğuşan emek-
çilerin sırtına birde krizin faturasının yüklenmeye başlandığı, yoksulluk ve 
yoksunluğun felaket boyutlarına ulaştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dö-
nemde daha fazla özgürlük, daha fazla kardeşlik ve daha fazla sosyal iyileş-
tirmeyi;  isteyen ve bunun meşru mücadelesini veren kesimlerin susturulma-
ya çalışılması kabul edilemez.
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SES Ankara Şube Hukuk ve Kadın Sekreteri arkadaşımızın katıldığı tüm 
eylemler ve etkinlikler Genel Merkez ve Ankara şubemizin hem örgütleyeni 
hem de katılımcısı olduğu meşru faaliyetlerdir.  

Seher Tümer’in çalıştığı işyerinin Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi olduğunu ve bu hastanenin geçen Temmuz ayında 
ihmal sonucu öldürdüğü bebeklerle tüm dünyada “skandal hastane” olarak 
ün kazandığını hatırlatmak isteriz. Seher Tümer bebek ölümlerinin kamu-
oyu gündemine taşınmasında, AKP nin sağlıkta yıkım politikalarının teşhir 
edilmesinde büyük çaba göstermiştir. Onlarca bebeğin ölümünden sorumlu 
olanlara herhangi bir yaptırım uygulanmazken ceza verilen kişi olarak skan-
dalı açığa çıkaran Seher Tümer’in seçilmesi manidardır. Newroz’da slogan 
attığı gerekçesiyle tutuklanan yöneticimizin ev adresi belli, sendika yöneti-
cisi olduğu bilinmesine ve sürekli kamuoyunun önünde olan birisi olması-
na rağmen; ifadesine başvurmak için adliyeye çağrılması gerekirken nöbeti 
başında iş yerinden gözaltına alınmakla acaba o hastanede çalışan sağlık 
emekçilerine gözdağı mı verilmek istenmiştir?

Ayrıca bu dönemde sendikalarımızın Kadın yönetici ve üyelerine yönelik 
baskı tutuklama ve gözaltılar, yürüttüğümüz kadın emeğinin özgürleşme 
mücadelesinden bağımsız değildir. KESK’li kadınların hedef alınması sıra-
dan değildir. Çünkü dünyada ilk direnişleri hep kadınlar gerçekleştirmişlerdir. 
İlk açlık grevi İrlanda’da kadınlar tarafından yapılmıştır. 8 Mart’ta ilk greve 
İngiltere’de kadınlar tarafından çıkılmıştır. Filistin’de savaşa karşı çıktığı 
için tankın altında ezilen 23 yaşında bir kadındır. Amerikan – Irak savaşına 
Amerika’da ilk karşı çıkan oğlu öldürülen bir annedir. Pipa Bacca barış için 
yürürken tecavüze uğrayıp öldürülmüştür.  Güney Kore’de grev sürecinde 
gözaltına alınan bir kadın sendika başkanıdır. Novamed’de direnen ve ka-
zanan kadınlar olmuştur. Kayıplara karşı direnen Cumartesi Anneleri olmuş-
tur, barış anneleri olmuştur. KESK tüm bunların bilinciyle bu ülkede emek, 
demokrasi ve kadın mücadelesini bütünlüklü bir algıyla yürütmüştür. Bütün 
bu yaklaşımlar egemenler açısından ezberin bozulması anlamına gelmiş-
tir. Bundan kaynaklıdır ki bir yanıyla kolluk kuvvetlerinin, bir yanıyla adli, bir 
yanıyla idarenin anti demokratik uygulamalarına maruz kalmıştır. Bugün de 
Türkiye’de siyasal, sosyal ve ekonomik krizlerin derinlikli yaşandığı, mevcut 
sorunları manüple etme çabaları konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarına 
geliştirilen baskılar esasen örgütlerimizin muhalif kimliğinden kaynaklanmak-
tadır. Çünkü konfederasyonumuz KESK bu sorunlara dair, bu ülke toprakla-
rında söylemeye sözü olan, iddia ve inat sahibi ortaya koyduğu mücadele 
perspektifini ısrarla savunan nadir emek ve mücadele örgütlerinin başında 
gelir. Çünkü KESK susmanın ölüm olduğunu bilir. Bu yüzden KESK susma, 
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sustukça sıra sana gelecek diyenlerin örgütüdür.   

Muhalif olan herkesi “yasadışı örgüt üyesi” ya da “yasa dışı slogan” kılıfı ile 
susturmak ve sindirmek isteyenler, bütün bir toplumu korku duvarı ile kuşat-
maya, duyarlılıkları yok etmeye çalışanlar er geç bu duvarlarının yıkıntıları 
altında kalacaklardır.  

KESK üye ve yöneticilerine yönelik saldırılar hangi kılıf altında olursa olsun 
bugüne kadar yükselttiğimiz örgütlü güçle yanıt buldu. Bugün de böyle olma-
ya devam ediyor.

Çağrımıza katılan ve tepkimize ortak olan dost kişi ve kurumlar gücümüze 
güç katıyor ve kendimize olan güvenimizi pekiştiriyor. Herkese çok teşekkür 
ediyoruz. Sermayenin sömürü politikalarına karşı emeğin sesini, kirli savaşa 
karşı barışın sesini yükselterek, Halkların Kardeşliğini ve dayanışmasını bü-
yüterek yan yana duracağız, mücadelemizi büyüteceğiz. 

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz! Yaşasın KESK! Yaşasın SES! Yaşasın sınıf 
dayanışması! 28.07.2009

LİSANS SOYGUNU DEVAM EDİYOR!

Sağlık emekçileri uzun süredir meslekleriyle ilgili bölümlerde lisans ve lisans 
tamamlama programlarının açılması için taleplerini dile getirmekteydiler. 
Sendikamız bu konuda defalarca imza kampanyası, basın açıklaması vb. 
eylem etkinlik yaptı.

Bütün çabaların sonucunda Sağlık Bakanlığı Erzurum Atatürk Üniversite-
si, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Malatya İnönü Üniversitesi’yle ebelik, 
hemşirelik ve sağlık eğitimi lisans tamamlama programlarının açılması için 
protokol imzaladı. İmzalanan protokol de sağlık memurluğu, hemşirelik, ebe-
lik mesleklerinin dışındaki meslekler dışarıda bırakıldığı için binlerce sağlık 
emekçisinin mağduriyetine, eşitsizliğe ve adaletsizliği neden olundu.

Bu da yetmezmiş gibi harç bedelleri üniversitelere bırakılarak soyguna da-
vetiye çıkarıldı. Yılık Harç bedeli en pahalı bölüm olarak bilinen Tıp Fakülte-
lerinde bile 700 TL.’yi geçmezken açıktan öğrenim bedelinin hemşirelik için 
2.000 TL., ebelik için 2300 TL. olarak belirlenmesi ebe ve hemşireler arasın-
da çok büyük tepkilere ve öfkeye neden oldu.

%2.5’lik maaş zamlarıyla açlığa mahkûm edilen sağlık emekçileri bu kez de 
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harç adı altında başka bir soygunla karşı karşıya kaldılar. Tam öfke patla-
mak üzereydi ki bildik senaryo devreye sokuldu. Önce malum sendikadan 
“YÖK’le Sağlık Bakanlığı’yla, Rektörlükle görüşüyoruz sorunu çözeceğiz” 
masalı anlatıldı. Arkasından da ilgili üniversiteden beklenen açıklama geldi.

“Harçlar 1650 Tl. ye indirildi”! Hep böyle olmuyor mu zaten?
Yemek parası istenirken de aynı oyun oynanmadı mı?
Bir hukuksuzluk, bir problem yaratılıyor. Malum sendika devreye giriyor, so-
run çözülmüş gibi yapılarak sendika propagandası yapılıyor. Oysa gerçek 
hiçte öyle değil. 2000 liradan 1655 TL.’ ye indirilen harç bedeline her seferde 
verilecek 220 TL. sınav harcı ile evrak bedelini de eklediğinizde sonucun 
değişmediği ortaya çıkar.

YÖK ve Sağlık Bakanlığı geri adım atmışsa da; sendikamızın Türkiye gene-
linde har(a)ç ücretine karşı yaptığı eylemler ve protesto faksları, mailler gibi 
örgütlediği faaliyetler sonucudur.

Bu sendikalar har(a)ç parasına karşı biz görüşüyoruz, sorunu çözüyoruz 
diye emekçilerde beklenti yaratarak hak almanın yolu olan fiili ve meşru mü-
cadeleyi daraltmaya çalıştılar. Şimdi de bu sendikalar dalga geçer gibi görüş-
melerimiz sonucu harç paraları aşağıya çekildi diyorlar. 

Yıllardır sağlığı paralı hale getiren, sağlık emekçilerinin istihdam biçimi ola-
rak esnek kuralsız sözleşmeli ve taşeron çalıştırmayı dayatan, temel ücret 
yerine performans getiren, sağlığı pahalı ve paralı hale getiren “dönüşüm” 
programına onay veren sendikalara sağlık emekçileri umut bağlamamalıdır. 
Dün olduğu gibi bundan sonrada sağlık emekçileri “hak verilmez, alınır.” Şiarı 
ile demokratik ve hukuksal mücadelesini yükseltmek zorundadır
Biz diyoruz ki;
Sağlık Bakanlığı lisans tamamlama programı başlatılmasının gerekçesini 
‘sağlık personelinin eğitim düzeyinin yükseltilerek sağlık hizmetlerinin kalite-
sinin arttırılması’ olarak açıklamıştı. Madem sağlık hizmetlerinin daha kaliteli 
verilmesi için eğitim gerekiyor bu eğitimin bedelini de Sağlık Bakanlığı öde-
sin.
Bizler harç adı altında dayatılan vurgunu ve soygunu kabul etmiyoruz. Bu 
vurguna karşı hukuksal süreçle birlikte demokratik mücadelemize devam 
edeceğiz. 28.10.2009
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25 KASIM’DA GREVDEYİZ

2010 yılı Toplu Görüşme sürecinde hükümetin Toplu Sözleşme konusunda 
geri adım atmamasının doğal sonucu olarak Konfederasyonumuz 25 Kasım 
2009 tarihinde 1 günlük “Uyarı Grevi” kararı almıştır.
Bu grevimiz Toplu Sözleşme temel talebimizin yanı sıra Herkese eşit, ücret-
siz, yeterli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti talebini de içermektedir.

Her koşul da Halkımızın sağlık hakkını savunan sendikamız kamuoyunun 
bilmesi bakımından aşağıdaki açıklamayı uygun bulmuştur.  

•	 Sağlık ve Sosyal Hizmet iş kolunda grev doğrudan iş bırakma olarak 
gerçekleşecek, hiçbir biçimde vizite, sevk ya da rapor alma gibi yön-
temlere başvurulmayacaktır.

•	 Acil, Yoğun Bakım, Çocuk, Onkoloji, Diyaliz servislerinin dışında iş 
bırakılacaktır.

•	 Ülkemizde yaşanan Grip Salgını nedeni ile grip veya grip şüphesi ile 
sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeye-
cek bu gibi hasta veya hastalığından şüphe edilenlerin poliklinik ve 
klinik tedavilerine devam edilecektir.

•	 Şube ve temsilciliklerimiz gerekli hallerde yukarıda belirtilen birimler-
de hizmetin aksamaması için personel takviyesi hususunda idare ile 
iş birliğine gidebileceklerdir.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 24.11.2009                                                           

TEKEL İŞÇİLERİ BİZİM İÇİN DİRENİYOR!

Tekel işçileri 40 günü aşkın süredir kararlılıkla mücadele ediyor. Özelleş-
tirmelerin sonuçlarına karşı direniyor. Özelleştirmelerin işsizlik olduğunu, 
yoksulluk olduğunu, özelleştirmelerin güvencesiz çalışma; 4/b, 4/c olduğu-
nu haykırıyor. Tıpkı yıllardır özelleştirmenin toplum açısından ‘paran kadar 
sağlık hizmeti’, çalışanlar açısından iş güvencesi ve ücret güvencesinin or-
tadan kaldırılması anlamına geldiğini haykıran biz sağlık ve sosyal hizmet 
emekçileri gibi.

AKP Hükümeti kendi eliyle yarattığı işsizlik ve güvencesiz çalıştırma soru-
nunu çözmek yerine sıklıkla fiziki şiddete, sürekli olarak da sözlü şiddete 
başvuruyor. Sayın Başbakan çalışanlarla toplumu karşı karşıya getirmeye 
çalışarak tehlikeli bir siyaseti icra ediyor. Yıllardır biz sağlık emekçilerini nasıl 
halkla karşı karşıya getirmeye çalıştıysa bugün de benzerini Tekel işçileri-
ne yapmaya çalışıyor, rencide ediyor, onları marjinal göstermeye çalışıyor. 
Oysa hepimiz biliyoruz ki bugün krizin nedeni haline gelmiş olan temel poli-
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tika başta Tekel olmak üzere birçok kar eden kuruluşun ardı ardına özelleş-
tirilmesi küresel sermayeye satılmasıdır. Dün ne var ne yok satanlar bugün 
bunun sonuçlarından kolayca sıyrılamazlar, krizi yaratanlar faturasını emek-
çilere çıkaramazlar.

Tekel işçilerini en iyi sağlık ve sosyal hizmet emekçileri anlar. Çünkü, sağlık 
hizmetlerinin adım adım nasıl özelleştirildiğini, katılım payları, GSS primi ve 
ilave ücretlerle her geçen gün biraz daha fazla paraya endekslendiğini görü-
yor ve buna karşı mücadele ediyoruz. Çünkü işyerlerimizde özelleştirmenin 
bir sonucu olarak daha önce kamu görevlileri eliyle verilen birçok hizmetin 
nasıl taşeron şirketlere ve taşeron çalışanlara bırakıldığını, daha önce çalı-
şanların tamamı 657’li istihdam edilirken bugün 4/b’lilerin, 4/c’lilerin, çakılı 
sözleşmelilerin, vekil ebelerin çoğaldığını hepimiz yaşayarak gördük. Bugün 
sağlık ve sosyal hizmet işkolumuzda çalışanların (120 bini taşeron işçisi, 60 
bin 4/b’linin yanı sıra 4/c’liler, çakılı sözleşmeliler, vekil ebeler…) %40’ ı bu 
şekilde iş güvencesinden yoksun güvencesiz istihdam edilmektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Kaderi Güvencesiz İstihdam 
Olamaz!
AKP Hükümetinin tüm itirazlarımıza rağmen yürüttüğü sağlıkta özelleştirme 
programı ile iş yerlerimizi parça parça taşeronlaştırırken biz sağlık ve sosyal 
hizmet emekçilerini de farklı statülerde istihdam ederek parçalıyor. İş güven-
cemizi elimizden alıyor. Kısa bir süre önce çıkardıkları “Tam Gün Yasası” nın 
ardından artık sıra “Hastane Birlikleri Yasası”na geldi. Şayet engelleyemez-
sek bu yasayla birlikte çalışanların %80’inden fazlası güvencesiz, sözleşmeli 
istihdam edilecek.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak son derece kritik bir evreden geç-
mekteyiz. Güvencesiz çalışanların kervanına katılmamak için bugüne kadar 
yürüttüğümüz mücadeleyi daha fazla yükseltip, toplumsallaştıracağız. Tekel 
işçileriyle beraber saf tutacak, güvencesizliğe karşı kocaman bir barikat ola-
cağız. Hep beraber işçilerin tabiriyle “4/c nin kravatlısı” olan 4/b’ yi ve taşeron 
çalışmayı sineye çekmeyeceğiz. Ücretsiz ulaşılabilir, nitelikli kamusal sağlık 
sistemi kuruluncaya ve tüm güvencesizler kadroya alınıncaya kadar en geniş 
kesimlerle birlikte mücadeleyi, devam ettireceğiz. 
Gün, Tekel İşçilerinin Direnişine Omuz Verme, Onların Mücadelesini 
Kendi Mücadelemize Dönüştürme Günüdür.
Biz kararımızı verdik. Kendimizi birer Tekel işçisi olarak görüp mücadeleyi 
birleştirmek, büyütmek istiyoruz. Güvencesizliğin kader olmadığını biliyoruz 
ve bu konuda konfederasyonumuz KESK başta olmak üzere emek ve mes-
lek örgütlerinin aldıkları tüm kararları en güçlü şekilde hayata geçireceğiz. 
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İş güvencesi, Güvenceli, insanca yaşanacak temel ücret, Parasız sağlık 
hakkı başta olmak üzere, tüm taleplerimiz için;  İşyerlerimizi, tüm sağlık ve 
sosyal hizmet emekçilerini bu onurlu mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Bu 
mücadelemizde tüm halkımızın desteğini bekliyoruz. “Kurtuluş yok tek ba-
şına; ya hep beraber, ya hiç birimiz!” 26.01.2010 

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK TEL TEL DÖKÜLÜYOR!

Türlü yalanlarla ve süslü söylemlerle reform diye yapılan düzenlemeler in-
sanlarımızı canından bezdirdi. SGK hergün yayımladığı genelgelerle, yazı-
larla sağlığa ve ilaca ulaşımı, zorlaştırmak bir yana imkansız hale getiriyor. 
Gün geçmiyor ki yaşamsal öneme sahip bir ilaç kapsam dışına itilmesin.

Şimdide “yasayı 17 aydır yanlış yorumluyormuşuz” diye işsiz kalanların sağ-
lık hakkını tanımayacağını ilan etti. Bir çok uzmanın ve hukukçunun bulundu-
ğu bir kurumun yasayı yanlış yorumlamasına imkan yoktur.

5510 sayılı yasayı hazırlarken bunu zaten biliyorlardı. Bu yasa zaten sağ-
lığa erişimi engellemek, sağlık sigortasını olabildiğince yok etmek üzerine 
kurgulanmış bir yasadır. Ama bilinçli olarak her düzenlemede olduğu gibi bu 
konuyu da yavaş yavaş, halka hazmetirerek kabul ettirme yolunu seçtiler.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 60.mad-
desinin C fıkrasının 1.bendi ”Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı 
asgari ücretin üçte birinden az olanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında 
sayılır” demektedir. Kişi işsiz olduğuna göre 100 gün mü 10 gün mü tartış-
ması nedendir?

“Kişilerin harcamaları ile taşınır taşınmazları ve bunlardan doğacak hakları 
da dikkate alınarak kurumca belirlenecek test yöntemleriyle veriler kullanı-
larak tespit edilecek.” ibaresi işin engelleme, kandırmaca kısmıdır. Bu ibare 
işsizin ve yoksulun sağlık sigortasından yararlanmasını engellemek içindir. 
Eğer kandırmaca olmasa kayıt dışı çalıştırmayı yasaklayıp, servet vergisi 
koyarlardı. Ama bunu asla yapmaz yapmazlar.

Zaten asgari ücretin 1/3 ünden fazla geliri olan, yani 175 lira geliri olandan 
bile sağlık sigortası primi alan bir zihniyetten bunları beklemek ham hayal 
olur. Sosyal Güvenlik Reformu yalanının amaçlar bölümünde; kişilerin gelir-
lerine göre prim alınarak sağlık sigortası kapsamına alınacağı söylenmişti. 
Geliri olmayanların primini de devlet ödeyecekti. Milyonlarca kişinin işini kay-
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bettiği kriz ortamında sağlık sigortasından da yoksun bırakılması nasıl vahşi 
bir ortamda yaşadığımızın göstergesidir.

Sendikamız yıllardan beri bu aldatmacalara karşı halkımızı uyarmaya çalış-
mıştır.
SSGSS, Aile Hekimliği, Tamgün diye halkımızı hekimsizliğe, ilaçsızlığa mah-
kum edeceklerini, “paran kadar sağlık” demekten vazgeçmeyeceklerini hep 
ifade etmeye çalıştık. İşte şimdi, herkesi altında toplayacaklarını iddia ettikle-
ri şemsiye su alıyor, her geçen gün sağlık hakkımız biraz daha tırpanlanıyor.  
GSS belasından kurtulmadan, nüfus cüzdanımızın yeterli olduğu bir kamusal 
sağlık sistemi oluşturulmadan ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti 
almamız hayaldir.
Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 19.02.2010

TUTUKLU ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILSIN!

Türkiye’de yargılanan, ceza alan çocuk sayısı üç bini geçmiş durumda. Sa-
dece Diyarbakır’da geçen yıl 267 çocuk TMK’dan yargılandı. Bu çocuklardan 
yetmiş sekizi için 240 yıldan 688 yıla kadar hapis isteniyor. Adana’da gözal-
tına alınan 157 çocuktan 82 si 13–16 yaşlar arasında, bu çocuklardan 28 i 
tutuklandı.

Başta Adana ve Diyarbakır’da gözaltına alınan, tutuklanan çocukların ken-
dilerinin ve ailelerinin İnsan Hakları Kuruluşlarına yaptıkları başvurularda; 
gözaltına alınışlarından, cezaevlerinde yaşadıklarına kadar insan onuruyla 
bağdaşmayan davranış ve koşullara maruz bırakıldıklarını söylemektedirler.

Esasen TMK’nın kendisi, Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mevzuatına aykı-
rıdır

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak çocuklarımıza yapılan 
bu kötü uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir.  

Toplumun adalet duygusunu örseleyecek yaralayacak davranışlardan ve ka-
rarlardan özellikle kaçınılması gerekir.

Hapse atılan çocuk, çıktığında artık eski çocuk değildir. Kimliği değişmiş, 
çocukluğu çalınmış demektir. Çocuklar bir toplumun geleceğidir.

Çalınan, çocukların çocukluğundan öte bir toplumun geleceğidir. Herkes bilir 
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ki çocuk dünyanın her yerinde çocuktur. Okulunda öğretmeniyle, evinde aile-
siyle olması gerekir. Çocukluğunu yaşaması gerekir.

Çocukların neden okulunda evinde değil de sokakta ve polise taş atmakta 
olduğuna kafa yorulmalıdır.

Tüm kademelerdeki sorumluların, yetkililerin toplumsal sorumluluklarını bi-
ran olsun unutmamaları gerekmektedir. Yetkilileri, telafisi imkansız yaraların 
daha fazla derinleşmemesi için, gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yap-
ma konusunda harekete geçmeye çağırıyoruz. 18.02.2010

HASTANELER İŞLETME, VATANDAŞ MÜŞTERİ,  
ÇALIŞANLAR KÖLE OLAMAZ!

AKP hükümeti kamu hastanelerini tamamen işletmeye çevirmek, çalışanları 
ise iş güvencesizliğe mahkûm etmek için önemli bir adım atıyor. “Kamu Has-
tane Birlikleri Yasa Tasarısını” bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna 
getiriyor.

YASA TASARISI İLE
	Bir veya birkaç ildeki hastaneler birleştirilerek oluşturulacak birlikler; 

İl Genel Meclisi, Vali, Bakanlık, İl ticaret–sanayi odasının belirleyece-
ği hukukçu, muhasebeci, tıp mezunu, işletmeciden oluşacak yönetim 
kurulu tarafından yönetilecek ve kar amacıyla işletilecek,

	Sözleşmeli çalıştırma esas alınarak, çalışanların her türlü ödemeleri 
işletme bütçesinden karşılanacak,

	Birlik yönetim kurulları, personel planlaması yapılması, birlik bün-
yesinde personel hareketlerinin sağlanması, birliğin her türlü araç, 
gereç, malzeme, taşınır ve taşınmazları ile birlikte satılması, kira-
lanması, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi konularında yetki 
sahibi olacak. 

	Birlik gelirleri; birlik karları, sağlık hizmetinin satılması, üretilen ürün-
lerin satılması (Kan, ilaç,  serum vb.),taşınmazların satılması, kira-
lanması,  işletilmesinden elde edilecek, 

	Birlik giderleri; Personele yapılacak her türlü ödeme, tıbbi uzmanlık 
hizmetleri ile avukatlık hizmeti satın alınması, tıbbi, cerrahi alet, mal-
zeme, cihaz satın alınması, laboratuar–görüntüleme hizmeti satın 
alınması, birlik bürokratlarına verilecek maaş ve taşerona verilecek 
ücretlerden oluşacak,

	Hastaneler hizmet alt yapısı, organizasyonu, kalite, verimlilik ve has-
ta memnuniyeti gibi konularda puanlandırılarak A, B, C, D, E sınıfla-
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rına ayrılacak. 

SORUYORUZ! 
	Sağlık hizmeti sunumunu merkezi planlama ile tüm yurtta dengeli ve 

eşit şekilde yürütme işini yapmayacak olan Sağlık Bakanlığı ne iş 
yapacaktır?

	Daha bugünden cepten ödemeler hızla artmıştır. Ödediği vergi üstü-
ne bir de GSS primine mahkum edilen vatandaş, kar amacıyla hiz-
met verecek hastanelerde daha fazla cepten ödeme yapmak zorun-
da kalmayacak mıdır?

	A, B, C, D, E olarak sınıflandırılan hastanelerde hizmetin niteliği de 
farklı olacaktır. Bu durum vatandaşı sağlık hizmetlerine ulaşım açı-
sından parasına göre sınıflandırmak değil midir?   

	Sağlık hizmeti asli ve sürekli bir hizmettir. Personelin de sürekli ça-
lışması için iş güvenceli kamu personeli olması gerekir. Taşeron ve 
sözleşmeli çalıştırma ile bu durum nasıl sağlanacaktır? Ayrıca iş ve 
ücret güvencesi birlik yönetiminin iki dudağı arasında olmayacak mı-
dır? 

	Her türlü hizmetin satın alma yolu ile gördürülmesi, hizmeti daha faz-
la parçalamayacak mıdır?

	Sağlık hizmeti ile kâr nasıl bir arada olacaktır? Kamusal sağlık hiz-
metinde kâr olur mu? Kar etme anlayışı ile hizmet verilince sağlık 
hizmetleri daha iyi duruma nasıl gelecektir?

	2005 Şubatında SSK sağlık kuruluşlarını Sağlık Bakanlığına devre-
derek hizmeti tek çatı altında topladıklarını iddia edenler şimdi sağlık 
kuruluşlarını 40 parçaya bölmüyorlar mı?

Sağlık Bakanlığı, tasarı ile sağlık hizmetlerini birlik çatısı altında toplayıp 
hastaneleri profesyonel işletmecilere teslim ederek yükten kurtulmayı amaç-
lamaktadır.

Bu tasarının yasalaşması halinde; sağlık hizmetleri bütünlük içinde verileme-
yecek, bölgesel farklılıklar daha da artacak, sağlık alanı yerel politikacıların 
müdahalesine daha açık hale gelecek, cepten ödemeler ve katkı payları ar-
tacak, sağlığa erişim daha da güçleşecektir.

Bu tasarı yasalaşırsa, sağlık emekçileri işgüvencesiz, düşük ücretli ve örgüt-
süz çalışmaya zorlanacaktır. Kısacası; Hastaneler işletme, çalışanlar sözleş-
meli köle haline getirilecektir. 

Bu yasaya karşı durmak herkesin görevi ve sorumluluğudur. SSGSS’nin de-
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vamı niteliğinde olan tasarı derhal geri çekilmelidir. Aksi durumda biz aşağı-
da imzası bulunan sağlık örgütleri olarak üretimden gelen gücümüzü kullan-
ma, grev hakkımız dahil her türlü eylem etkinliği hayata geçireceğimizi ilan 
ediyoruz. 04.03.2010

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES), Türk Tabipleri Birliği  (TTB), 
Türk Diş Hekimleri Birliği  (TDHB), Devrimci Sağlık İş Sendikası  (DEV. 
SAĞLIK İŞ), Türk Hemşireler Derneği  (THD), Türk Medikal Radyoteknoloji 
Derneği  (TMRT-DER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Der-
neği (TÜM RAD DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tıbbi Laboratu-
ar Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları 
Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının Sözü Sendikası (SÖZ 
SEN), Çevre ve Sağlık Derneği

                                                   
YILANIN BAŞI KÜÇÜKKEN EZİLİR!

Yine bir 23 Nisan’da bazı ülkelerden renkli giysileri ile davetli gelen çocukları 
göreceğiz. Yine ülkeyi idare edenlerin yaşları 80 de olsa asla bırakmayacak-
ları koltuklarına önceden belirlenen çocuklar oturacak bir günlüğüne. Yine 
“Çocuklara bayram armağan eden tek ülke biziz” nutukları atılacak. Söyle-
nen ve yapılanlara birçok çocuk ve ailesi inanacak ve herkes kendi çocuğu-
nu izleyecek bayramlık giysileri içerisinde. Çocuk denince ilkokul çocuğunu 
anlamak bizim büyüklere özgü olsa gerek. 
Ülkemizden çocuk manzaralarına bakalım;

•	 Ülkemizde 0–18 yaş arası yaklaşık 27 milyon çocuk var. Beş yaş altı 
çocuk sayısı 7 milyon,   

•	 SS ve GSS yasası ile prim ödeyemeyen 18 yaş altı çocuklar sigor-
tasız,

•	 Ülkemizde yaklaşık 10 bin çocuk sokaklarda yatıp kalkıyor,
•	 6–18 yaş arası yaklaşık 6 milyon çocuk çalıştırılıyor,
•	 Bir milyondan fazla özürlü çocuk var ve özürlü çocukların okullaşma 

oranı %3,
•	 Doğuran kadınların %11’i, 15–19 yaş arası kız çocukları, 
•	 2010 yılında bebek ölüm oranı binde yirmi ve bölgesel farklılıklar çok 

fazla, 
•	 Kadınlar, yasal hakları olan 1,5 saatlik süt iznini istedikleri saatte kul-

lanamıyor,
•	 Doğan 100 çocuktan 33 ü yetersiz beslenme nedeniyle büyüme bo-

zukluğu içerisinde,
Tüm bunların yanı sıra
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•	 Paramız yok ama eğitim istiyoruz diyenler çocuk değil,
•	 Çığ gibi büyüyen tinerci çocuklar, çocuk değil,
•	 Ailesinin verdiği ad nedeniyle nüfusa kaydedilmeyenler çocuk değil,
•	 Direnen tekel işçilerine destek verdikleri için okuldan atılanlar da ço-

cuk değil.
•	 Taş atıyorsa, sırtı terli ise çoluk çocuk fark etmez zaten, doğru hapse,
•	 Bu ülkede bir haftada 70 bebeğin öldüğü bir hastanenin yöneticileri 

soruşturulmaz, bunu açığa çıkaranlar “örgüt üyesi yapılarak”  tutuk-
lanır,

Sanki bu çocuklar büyümüşte küçülmüşler! Yılanın başı da küçükken ezil-
meli!

Yukarıda yer verdiğimiz rakamlar ve olaylar çok küçük bir kesiti yansıtıyor. 
Ülkemizde çocuk manzaraları böyleyken; göstermelik törenlerle kimi kandırı-
yoruz? Sırca köşklerde yaşayan egemenler; Türkiye halkalarının çocuklarına 
reva gördükleri trajediyi gizlemek için mi böyle davranıyor? Bayramlar bir 
avuç mutlu egemen azınlığın çocukları için mi var? Bu soruları çoğaltabiliriz.

Gerçek bayram kutlamaları; 
Tüm ülke çocuklarının sağlık ve sosyal güvenlik hakkına eriştiği, sokaklar ye-
rine eğitim yuvalarında büyüdüğü, işkence görmediği, kelepçelenerek ceza-
evlerine tıkılmadığı, dünyanın çeşitli ülkelerinden kendi renkleri ve kültürleri 
ile çocukların yanında kendi ülkemizdeki halkların çocuklarına da tahammül 
gösterildiği günleri yakaladığımızda olacaktır. Saygı ile kamuoyuna duyuru-
lur. 21.04.2010

MADENLERDEKİ İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR!

Ülkemizdeki maden ocakları işçilere mezar olmaya devam ediyor. 
Zonguldak’ta yaşanan maden patlamasını kaza olarak değerlendirmek 
mümkün olmadığı gibi kader olarak ifade etmek ise sorumluluktan kaçmak 
anlamına gelmektedir. 

Son aylarda art arda yaşanan madenlerdeki iş cinayetleri bu alandaki ta-
şeronlaştırmanın, kar hırsının, yeterli önlemler alınmamasının ve daha da 
önemlisi gereği gibi denetlenerek yaptırım uygulanmamasının sonucudur. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki önlemlere en çok önem verilmesi ge-
reken madencilik sektöründe tamamen kar amaçlı çalışan taşeronluk sistemi 
uygulandıkça yeni iş cinayetlerinin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. 
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İşkolumuzda sağlık hizmeti verenlerin taşeron olarak çalıştırılması, sağlık 
hizmeti sunumunu kötü etkilediği gibi çalışanları da olumsuz etkilemekte 
hastalık, iş kazası vb. daha açık hale getirmektedir. Bunun bir de işletme 
haline getirilmiş hastanelerde uygulanacağını düşünürsek, çalışanda hiz-
met alan da her zaman risk altında olacaktır. Tıpkı maden ocağında ölüme 
mahkum edilen taşeron işçileri gibi. İşte bu nedenle başta taşeronlaştırma, 
güvencesiz çalıştırma, iş sağlığı, işgüvenliği ve tüm diğer taleplerimiz için 26 
MAYIS’TA GREVDE olacağız.

Bugün Zonguldak Maden ocağında yaşamını yitiren işçilere tüm işçi ve 
emekçilerin borcu vardır.   Bu kaza ve benzerlerinin başımıza gelmemesi için 
tamda greve çıkma zamanıdır. Zonguldak’ta yaşamını yitirenleri saygıyla anı-
yor, ailelerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm işçilere başsağlığı diliyoruz. 
Aynı zamanda ağır ve tehlikeli işler kapsamında değerlendirilen madencilik 
sektöründeki taşeronlaştırmaya son verilmesi ve gerekli önlemler alınması, 
denetimler yapılması için siyasi iktidarı göreve çağırıyoruz. 20 Mayıs 2010

SHÇEK ÇALIŞANINA İCRA!

Toplumun mağdurlarına hizmet sunan SHÇEK kurumlarında gün geçmiyor ki 
yeni bir skandal  yaşanmasın. 2828 Sayılı yasayla yönetilen kurumda hatırla-
nacağı üzere, bu yasayı değiştirerek  hizmeti taşeronlaştırmak, SHÇEK ku-
rumlarını il özel idarelere, dernek ve vakıflara devretmek  üzere yasa tasarısı 
hazırlanmış, başta sendikamız olmak üzere toplumdan gelen tepkilerle geri  
çekilmişti. Ancak AKP hükümeti ve onun bu alandan sorumlu Bakanı, Genel 
Müdürü yasayla  yapamadıklarını yıllara yayarak fiilen yapmış, bundan do-
layıdır ki SHÇEK kurumlarında  taşerona bağlı çalışanların sayısı kadrolu 
çalışanların sayısını katlamış ve kurum taşeron  kurumu haline gelmiştir.
 
Sosyal hizmet, sosyal devletin asli görevidir. İşsizlik ve yoksullukla sürekli 
artan sosyal hizmet  talebine AKP hükümetinin bulduğu çözüm devretme, ta-
şeronlara bırakmadır. Hatta Genel Müdür  İsmail Barış “benim kadrolu perso-
nele, meslek gruplarına ihtiyacım yok. Gerekirse taşerondan  hizmet alırım” 
diyerek bu durumu açıkça söyleyebilmektedir. 
 
SHÇEK Çalışanlarına İcra!
Kurum adeta gözden çıkarılmış, kurum çalışanları kendi kaderine terk edil-
miştir. Son dönemlerde SHÇEK’ te çalışanların evlerine icra gelmektedir. İlk 
etapta başka şeyleri çağrıştırsa da bu  icraların nedeni kuruluşta yatılı kalan 
çocuklara, yaşlılara, özürlülere verilen sağlık hizmetidir. Kuruluş görevlileri 
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hastaneye (Devlet veya Tıp Fakültesi Hastaneleri) kurum bakımında olan bir 
hastayı götürdüklerinde sıklıkla kendilerine senet imzalatılmaktadır. Hasta-
nın devlet güvencesinde olduğu bilinmesine rağmen bir süre sonra imza atan 
kişilerin evlerine icra gelmektedir. Bu durum defalarca yetkililere bildirilmesi-
ne rağmen bugüne kadar hiçbir önlem alınmamış ve çalışanların mağduri-
yetleri artarak devam etmektedir.

En son Bursa Şube yöneticimiz Kadir Karslı’nın evine icra gelmesi bardağı 
taşıran son damladır. Karslı bir sosyal hizmet uzmanıdır ve yaşanan skanda-
lın gelişimi aşağıdaki gibidir:

27.03.2010 tarihinde Uludağ Üniversitesine M. N. S. isimli çocuk aile 
içi şiddet nedeniyle beyin travması geçirerek yatırılıyor ve tedavi al-
tına alınıyor. Üniversitenin uyarısıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 
16.04.2010 tarihinde SHÇEK’na yazı yazarak 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanununa göre işlem yapılmasını istiyor. 29.04.2010 tarihinde Bursa 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çocuğun hastaneden alınarak çocuk yuva-
sına teslimi için “OLUR” veriyor. 30.04.2010 tarihinde Toplum Merkezi 
Müdürlüğünden resmi yazı ile çocuğu almak için Üniversiteye gidiliyor. 
Bu esnada yatış masrafları için sevk ya da taahhütname isteniyor. Ço-
cuk Yuvası ile yapılan görüşmede sevk verilene kadar taahhütname  
imzalanılması isteniyor. Taahhütname imzalanarak çocuk alınıyor ve 
yuvaya teslim  ediliyor. 07.05.2010 tarihinde Bursa 2. Çocuk Mahkeme-
sinden çocuk hakkında 5395 sayılı  kanunun 5/1.c maddesine göre ko-
runma kararı veriliyor. Ancak sistemde yaşanan  sıkıntıdan kaynaklı 
olarak çocuk anne ve babasının güvencesinden (güvencesizliğinden!)  
alınıp 2828 sayılı kanuna göre işlem yapılamıyor. 07.06.2010 tarihinde 
Üniversiteye yazı  yazılarak borcun kişisel borç olarak değerlendir-
meyip Kamu Borcu olarak işlem  yapılaması istenildiği halde Bursa 
12. İcra Dairesinde 2010/11174 sayılı yazıyla Kadir  Karslı hakkında icra 
işlemi başlatıyor.

Gerek SHÇEK açısından gerekse Sağlık Bakanlığı açısından bu durum 
skandal niteliğindedir. Benzer sorunlar kurumda düşük ücretlerle çalıştırılan 
taşeron işçiler olmak üzere birçok çalışanın başına gelmektedir. Ancak ku-
rum bugüne kadar sorunu çözme iradesini gösterememiştir. Belli ki “sağlıkta 
dönüşüm” adıyla sağlık, “yeniden yapılanma” adıyla sosyal hizmet gözden 
çıkarılmış, bu alanlar hızla piyasalaştırılmak istenmektedir. Sosyal devletin 
asli görevi olan bu iki hizmet alanı da AKP eliyle bir yandan küresel sermaye-
ye diğer yandan büyük bir hızla cemaat ve vakıflara  peşkeş çekilmektedir.   
30.06.2010
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AKP’NİN SAĞLIKÇILARA 40 SAAT YALANI!

Tam gün yasası ile birlikte sağlık işkolunda mesai saatlerinin haftalık 45 sa-
atten 40 saate indirilmesi yasallaşmıştır. Ancak Sağlık Bakanlığı 03.08.2010 
tarihinde yayınladığı 2010/55 sayılı genelgesinin ikinci maddesi ile mesai sa-
atini fiili olarak 45 saat uygulatmayı hedeflemektedir.

2010/55 sayılı genelgenin 2. maddesinde; “Baştabiplikçe gerekli tedbirler 
alınmak ve düzenlemeler yapılmak kaydıyla hizmeti kesintiye uğratmayacak 
şekilde, saat 12 ilâ 14 arasında öğle yemeği ve istirahati için personele mü-
navebeli olarak bir saatlik dinlenme süresi (öğle tatili) verilecektir. Ancak bu 
süre içerisinde personel kurumdan ayrılmayacak, ihtiyaç duyulması halinde 
ilgili personel göreve davet edilebilecek ve göreve davet edilen personel de 
davete icabet edecektir” denilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve bazı sendikaların “sağlık emekçilerine müjde, çalışma 
sürelerini 40 saate indiriyoruz” söylemi, sağlık bakanlığı genelgesi ile yalan-
lanmıştır.

Bugüne kadarki uygulamada sağlık emekçileri günde 9 saat çalışır ve öğlen 
yemeğini dönüşümlü yiyerek, görevlerine devam ederlerdi. Yemek sırasında 
geçen 10–20 dakikalık süre mesaiden sayılırdı. Yine bilindiği gibi sadece 
sağlık işkolunda haftalık çalışma süresi 45 saat idi. Genelgenin bu madde-
si ile öğleyin bir saat dinlenme süresi verilmiş görünmekle birlikte, ihtiyaç 
halinde personelin göreve gelmek zorunda olması fiili olarak günlük 9 saat 
uygulamasını dayatmaktadır. 

Bugün birçok sağlık kurumunda personel yetersizliği had safhada değilmiş 
gibi, tek hekim, tek hemşire ile hizmet veren servisler bilinmiyormuş gibi ade-
ta genelgenin 2. maddesi ile emekçilerle dalga geçilmektedir.

Sağlık Bakanlığı; kadrolaşma amaçlı klinik şef, şef yardımcılığı kadrolarına 
ilişkin yaptığı hülle yöntemini şimdi de,  kendi çıkardığı tam gün yasası kap-
samında mesai saatleri ile ilgili yayınladığı genelgede tekrarlamıştır. Yani 
emekçileri kandırmaya devam etmiştir. Bu genelge tam gün yasasına da ay-
kırıdır. Sendikamız genelgeye ilişkin dava sürecini hemen başlatacaktır.

AKP’nin “sağlıkta dönüşüm” adı altında piyasacı uygulamalarına, sağlık 
emekçilerini esnek ve kuralsız çalıştıran genelge ve yasalarına karşı hukuk-
sal ve demokratik mücadelemizi yükselteceğiz. 
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Sağlık iş kolundaki diğer sendikalara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Sağ-
lık Bakanlığının yedeği gibi çalışıp görüşmelerle kazandık nidaları atmaktan 
vazgeçin. Tamgün yasasına karşı çıkmamak yerine, hekimlere bize üye olur-
sanız sigorta primlerinizi yatıracağız demek emekçilere bir şey kazandırmaz. 
Sizleri; sağlık emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik hakları, halkın 
sağlık hakkı için mücadeleye çağırıyoruz. 03.08.2010

BAŞHEKİME BİR “EVET” YETMİYOR!

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hastaya bak-
mak için EVET oyu istiyor. Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
nin vekil Başhekimi AKP’ye diyet ödüyor. MR çektirmek isteyenlerden refe-
randumda ‘EVET’ oyu isteyen bir başhekim hele de bir tıp profesörü dünyada 
ilk olsa gerek.

Bizim için Ekrem ALGÜL’ün bu sözleri hiçte şaşırtıcı değil çünkü o, bugün 
sahip olduğu başhekimliğini de profesörlüğünü de klinik şefliğini de AKP’ye 
borçlu. Hiç hak etmediği şekilde ve hukuksuz olarak sınavsız olarak Trab-
zon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Kliniğine şef ve has-
taneye Başhekim yapıldı. O dönem 178 kişi civarında yapılan bu haksız ve 
hukuksuz atamalar sendikamızın açtığı dava sonucu iptal edildi ve Ekrem 
ALGÜL’ün klinik şefliği düştü.

Ekrem ALGÜL, AKP için çok önemli bir kişi olduğundan bu kez Rize Üni-
versitesinde İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı Endokrin kliniğinde açılan 
profesörlük kadrosuna alındı. Daha aradan bir ay bile geçmeden sağlık ba-
kanı YÖK yasasının 38. maddesine dayanarak bu zatı-muhteremi Trabzon 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine hem Endokrin Kliniğine şef hem 
de hastaneye Başhekim olarak görevlendirdi. Oh ne ala memleket!

Şimdi bu başhekim hem Rize Üniversitesinde Endokrin Kliniği Profesör hem 
de Trabzon Numune Hastanesi Endokrin Kliniği Şefi ve Başhekimi. Bu hoca 
efendiye referandumda bir evet vermek yeter mi? Bu kadar borç en az beş 
kez evet vermekle ödenebilir. Hoca unutmasın AKP ye dört kez daha vere-
cektir. AKP alacağını asla unutmaz.

Hoca hızını alamamış Danıştay’a da sataşmış. Sosyal güvenliği olandan ek 
ödeme alınmasını, hekim ithalini küresel gelişme gereği olarak değerlendiri-
yor. Sömürü gelişmenin değil küresel sermayenin ihtiyacıdır, böyle biliyoruz 
ama Sayın Profesör için ne gam! Sen artık hem profesör hem klinik şefi 
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hem başhekimsin; dünyalığın tamam. Peki, her yıl tıp fakültelerinden 5000 
hekim mezun olduğunu bu gidişle birkaç yıl içinde işsiz hekimlerin özel is-
tihdam bürolarının (insan simsarlarının) eline düşeceğini aklınıza getiriyor 
musunuz? Sağlık Bakanlığında 116 bin taşeron emekçisinin asgari ücretle 
çalıştırıldığını, Binlerce sağlık çalışanının işsiz güçsüz bunalım geçirdiğini 
aklınıza getiriyor musunuz?

Basın aracılığı ile Ekrem hocaya soruyoruz ve açıklamasını bekliyoruz; 
Nereden kaç para alıyorsunuz? Rize’deki Üniversiteden. Trabzon’daki Has-
taneden;  maaş, döner, mesai dışı muayene, ikinci görev vb. aylık geliriniz 
nedir?  Kaç asgari ücret ediyor. Başhekimlik yaptığı hastanede kaç taşeron 
işçisi çalışıyor Kendisini taşeron işçilerinin nesi olarak görüyor.

Bugüne kadar MR çektirmek isteyen kaç kişiden EVET oyu istediniz? Has-
tane çalışanlarından biri, hastaneye gelenlere vereceği hizmet için EVET’in 
dışında farklı bir seçenek önerse ya da bu konuda yerel - ulusal gazetede 
yazı yazsa tavrınız ne olurdu?

Bir soru da Sağlık Bakanlığına ve Başbakanlığa; Başhekiminiz ve klinik şefi-
nizin bu tutumuna karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Terfi mi ettireceksiniz 
yoksa gereğini mi? Yoksa alacak tahsilâtı mı? 27.08.2010

SOSYAL HİZMETLER DİN GÖREVLİLERİNE BIRAKILAMAZ!

AKP Hükümeti her alanda kadrolaşma atağını sürdürürken bazı kurumların 
yapısını değiştirmeye soyunuyor. Kendi ideolojisini her alanda hakim kılar-
ken kurumları da bu ideolojiye göre yeniden yapılandırmaya yöneliyor. Akıl 
ve bilim ise hak getire. 

Son olarak din görevlilerinin SHÇEK’nda il müdürü, il müdür yardımcısı, ku-
ruluş müdürü ve kuruluş müdür yardımcısı olmalarının önünü açan SHÇEK 
Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanması bu alanda 
adeta bardağı taşıran son damla olmuştur. AKP Hükümeti ve onun Bakanı, 
Genel Müdürü baltayı taşa vurmuş, gerçek niyetlerini göstermişlerdir.

AKP döneminde Diyanet İşleri Başkanlığından 2500’e yakın din görevlisinin 
yatay geçişle diğer kamu kurumlarına atanması bir tesadüf olamaz. Diyanet 
İşlerini bir ara istasyon gibi kullanan hükümet artık din adamlarının yönetici 
olmalarını hukuksal dayanakla da sağlama almaya çalışmaktadır. 
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Milyonlarca insana sunulan sosyal hizmet bir kamu hizmeti olduğu kadar 
kuralları olan bilimsel bir hizmet alanıdır. Bu son derece hassas alanda ça-
lışanların ve daha önemlisi idarecilerin bu bilimsel eğitimi almış olması ge-
rekir. İmam hatip lisesi mezunu din görevlileri ne zamandan beri böylesi bir 
eğitim almaktadırlar?   

Sendikamız telafisi imkânsız böylesi tehlikeli yaklaşıma karşı mücadele etme 
kararlılığındadır. Bu yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali için Danıştay’ a dava 
açmış ve süreci tüm boyutlarıyla takip etmektedir. 

Dava dilekçemizde (özet olarak); “Dava konusu yönetmelikle SHÇEK Ge-
nel Müdürlüğü bünyesinde din görevlilerinin il müdürü, il müdür yardımcısı 
ve kuruluş müdürü olmalarının önü açılmıştır. Yapılan düzenleme sebep ve 
amaç yönünden hukuka aykırı olduğundan iş bu davayı açmak gerekmiştir.” 
Denilmekte olup, ilgili yönetmeliğin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurul-
ması istenmektedir. 
Basına ve kamuoyuna duyurulur. 06.08.2010

SAVAŞIN YIKIMINI İYİ BİLEN  
SAĞLIK EMEKÇİLERİ “SAVAŞA HAYIR” DİYOR

Savaş/çatışma hali, bir epidemi olarak insanlığı tehdit eden, insanların ve 
toplumların sağlığını yok eden bir süreci imler. Yoğun insan hakları ihlallerinin 
yaşandığı bu süreç, sadece askerlerin, silahlı güçlerin ölmesi veya birbirlerini 
öldürmesi anlamına gelmez. Savaşlarda/çatışmalarda askerlerden daha çok 
sivillerdir yaşamlarını yitirenler. Doğrudan sivil halka yönelik katliamlar, siya-
sal cinayetler ve kayıpların yanı sıra; su, gıda ve yaşamsal zorunlu ihtiyaçları 
karşılayamama ya da salgın hastalıklar veya intihar gibi nedenlerle birçok 
sivil yaşamını yitirebilmektedir. Sağ kalabilenler ise, bu süreçten fiziksel ve 
ruhsal büyük yaralar almış olarak çıkmakta; travmalarla baş etmek durumun-
da kalmaktadırlar. 

Çocuklar ve kadınlar savaşın/çatışmanın en büyük mağdurlarıdır. Çocuklar 
ailelerini yitirmekte, evsiz kalmakta, ölmekte ya da ciddi biçimde sakatlan-
maktadırlar. Mayınlı arazide oynamaya çalışırken mayınlarla parçalanmış 
çocuk bedenleri hala hafızamızdaki yerini bütün canlılığıyla korumaktadır. 
Savaştan/çatışmadan kurtulmayı becerebilen çocuklar ise ileriki yaşların-
da psikolojik travmaların gölgesinde bir hayat sürmeye çalışmaktadırlar. 
Türkiye’de mayın veya el bombası patlaması sonucu ölen, sakat kalan ço-
cuklar, kamuoyunda taş atan çocuklar olarak bilinen Terörle Mücadele Kanu-
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nu (TMK) mağduru çocuklar, savaşın/çatışma ortamının kurbanları arasında 
ilk akla gelen örneklerdir. Kadınlar ise, başta tecavüz olmak üzere cinsel 
şiddetin hedefi haline gelmektedir. Evlerini ve ailelerini yitiren, tecavüz edi-
len, zorunlu göç ettikleri yerlerde en düşük ücrete çalışmaya mahkûm edilen 
kadınlar psikopatolojik sorunlar yaşamaktadır. 

Savaşta/çatışmada evlerini kaybeden ve temel gereksinimlerini karşılayamaz 
hale gelen insanlar göç etmek zorunda kalmakta; mülteci, sürgün durumuna 
düşmektedir. Savaşın/çatışmanın göçe zorlayarak yersiz yurtsuzlaştırdığı bu 
insanlar gittikleri yerlerde yoksulluk ve yoksunluk sarmalında, umutsuz bir 
şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar.

Savaş salt insanları etkilemekle kalmıyor, ekolojik tahribata, diğer canlıların 
ölümüne de yol açıyor. Bu anlamda insanların sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkını da ortadan kaldırmış oluyor. Toprağın, ormanın, doğal kaynakların 
kısaca bütün bir ekosistemin zarar görmesi insanların yeterli ölçüde beslene-
memesine kimi zaman açlık tehlikesiyle yüz yüze kalmalarına neden oluyor. 
Gıda yetersizliği birçok fiziksel ve ruhsal rahatsızlığın kapısını aralıyor, sal-
gınlarla ölümlere neden olabiliyor
Diğer yandan savaş/çatışma insanların zihinlerinde sorunları çözmenin tek 
yolunun şiddet olduğu düşüncesini egemen kılarak müzakerenin önünü 
kapatan, gündelik yaşamda şiddetin meşrulaşmasına hizmet eden; dola-
yısıyla insan hakları kavramını beyinlerden söküp atan bir olgudur. Mardin 
Mazıdağı’nda 7’si çocuk 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bilge Köyü katliamı 
şiddetin nasıl olağan hale geldiğinin çarpıcı örneğidir. 

Kısacası savaş/çatışma aileleri, toplumları, kültürleri ve ekolojik çevreyi yı-
kıma uğratırken halk sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak onarılması güç bir 
biçimde etkilemektedir. Askeri harcamalar, kalkınma harcamalarından çok 
daha fazla yer tutmakta, kaynakların sağlık hizmetleri için kullanılmasını 
engellediği gibi sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerilemeye yol aç-
maktadır. Sağlık emekçileri ise bu süreçte başka hiçbir meslek grubunda ol-
madığı kadar bireylerin yaşadıkları travmayı doğrudan hissetmekte, kendileri 
de travmatik süreçlere maruz kalabilmektedir. Etnik, dilsel, dinsel, mezhep-
sel, cinsel, siyasal olarak hiçbir ayrım yapmaması gereken sağlık emekçileri 
meslek ilkeleri ayaklar altına alınmak pahasına muktedirler tarafından ayrım-
cılık yapmaya, eşit muamelede bulunmaktan imtina etmeye zorlanmaktadır.

Sağlık emekçileri, salt bireylerin hastalıklardan korunması için değil aynı za-
manda Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığa ilişkin tanımında olduğu biçimiyle 
onların fiziksel, ruhsal ve toplumsal açıdan tam bir iyilik hali içinde olmaları 
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için çaba gösterir. Bir başka deyişle duygusal, ruhsal, entelektüel, mesleki, 
toplumsal ve fiziksel olarak tümüyle sağlıklı olma halinin mücadelesini yü-
rütürler. Bu bağlamda insanın ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek,  
iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için mücadele verenlerin bütün 
bunların aksi bir ortamı yaratan bir olgu olarak savaşın/çatışmanın karşısın-
da yer almaları kaçınılmazdır. 

Savaştan/çatışmadan korunmak, sağlık ve yaşamın korunması temel ilke-
sine dayanır. Savaş/çatışma bir tür sağlıksız olma halini ifade ettiğine göre, 
hastalık ve korunma sağlık emekçileri açısından savaş karşıtı mücadelenin 
temel argümanlarıdır. Sağlık emekçileri barışın korunmasında ve geliştiril-
mesinde önemli rol oynayan aktörlerden biridir.

Tüm bu nedenlerle sağlık emekçileri aldıkları eğitimin, yaptıkları işin gere-
ği genel olarak savaşın/çatışmanın karşısında bir konum almaktadırlar. Ül-
kemizde yaşanan çatışmalı ortamın sona ermesini de öncelikle bu nedenle 
arzu etmektedirler. Bu nedenlerle sağlığın savaş ve barış arasında bir köprü, 
barışa geçişi sağlayan işlevi nedeniyle; biz sağlık emekçileri gerçek bir re-
habilitasyon ve sağlıklı bir gelecek inşası için hükümeti, devlet yetkililerini ve 
sorumlu kesimleri diyalog esaslı demokratik çözüm için göreve çağırıyoruz. 
1 Eylül 2010

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES), TÜRK TA-
BİPLERİ BİRLİĞİ (TTB), DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ (DEV SAĞLIK-İŞ), TÜRKİ-
YE PSİKİYATRİ DERNEĞİ, TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEK-
NİKERLERİ DERNEĞİ (TÜM RAD-DER)

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASINDA TALEPLERİMİZ

22–28 Kasım tarihlerinin “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlandığı bu-
günlerde, diş hastanelerinde, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde hizmet su-
nan diş hekiminden hemşiresine, diş teknisyeninden, taşeron işçisine kadar 
tüm çalışanlar isyan noktasına gelmiş bulunuyor.

Ağız ve diş sağlığı, sağlığımızın önemli bir parçası olmasına karşın Sağlık 
Bakanlığının verilerine göre; bugüne kadar yapılan taramalarda ağız ve diş 
sağlığının % 85 oranında bozuk, hastalıklarının ise yaygın olduğu ortaya ko-
nulmaktadır. Ağız ve diş sağlığı önemli halk sağlığı sorunlarımız içinde yer 
almasına rağmen koruyucu hizmetleri yok denecek kadar azdır.  Diğer sağlık 
hizmetlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı da piyasa koşullarına terk edil-
mektedir.
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Sağlık Bakanlığına bağlı 2 diş hastanesi, 123 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda sayıları hızla azalan hastane veya sağlık 
merkezi bünyesindeki diş poliklinikleri mevcuttur.

Bu kurumlara giden vatandaşlar, personel ve fiziki mekan yetersizliği, zama-
nında muayene olamama, çok sıra bekleme, tedavisini zamanında yaptıra-
mama gibi nedenlerle ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlara bir de katkı 
katılım payları eklenmektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık emek-
çileri ise bu sorunları yaşayanların ilk tepki gösterdikleri kesim olmaktadır. 
Oysa hizmet verenlerin de ciddi sorunları bulunmaktadır. Özetle;

1. Hükümetin istihdam politikaları çalışanları; 4-A, 4-B, 4924’ li sözleşmeli-
ler, taşeronlar olarak farklılaştırmıştır. Aynı işi, aynı koşullarda yapanlar 
arasında ciddi ücret farklılıkları vardır. Hekim başına günde 30–80 hasta 
düşmekte ve sağlıklı hizmet verilmesi zorlaşmaktadır.

2. 
3. Yoğun tempo, hekimi ve tüm sağlık personelini yıpratmakta, Diş hekimi, 

hemşire, temizlik personeli, veri elemanı, hasta ve hasta yakınları ile 
birlikte aynı ortamda, yetersiz polikliniklerde çalışılmaktadır.

4. 
5. Özel diş laboratuarlarından alınan hizmetlerde kalite sorunu yaşanma-

sına rağmen, hekime laboratuar seçme özgürlüğü tanınmamaktadır. Ya-
taklı tedavi yapılmadığı gerekçesi ile çalışanların öğle yemeği ücretlen-
dirilmektedir. Radyoloji teknisyen/tekniker yetersizliği nedeniyle radyolo-
ji birimlerinde, sterilizasyon birimlerinde taşeron işçiler çalıştırılmaktadır.

6. 
7. Temel ücretler düşük tutularak, çalışanlar emekliliğe yansıtılmayan ek 

ödemeye (döner sermaye) mahkum edilmektedir. Sağlıkta dönüşümün 
olumsuzluklarını kapatmak için hasta haklarına önem verildiği söylen-
mekte ama pratikte sorunlar çözülmeyerek hasta ve hasta yakınları sağ-
lık emekçileri ile karşı karşıya getirilmektedir.     

8.            
9. Diş teknisyenlerinden 22 iş günü içinde 33 parça protez, 22 parça ta-

mir ve besleme yapması istenmektedir.  Avrupa standartlarında bu sayı 
25 parça olarak belirlenmiştir. Diş protez laboratuvarlarında kullanılan 
kimyasal maddeler, çeşitli meslek hastalıklarına yol açmaktadır. Bunlar; 
uykusuzluk, aşırı yorgunluk, konsantrasyon bozuklukları, boyun ve bel 
fıtıkları, işitme ve görme bozuklukları, bileklerde sinir sıkışması, ileri de-
recede göğüs hastalıkları (Silikozis, akciğer kanseri...), çeşitli cilt prob-
lemleri ve iş kazaları olmaktadır. Buna rağmen birçok birimde önleyici 
tedbirler yeterince alınmamakta, hatta havalandırması yetersiz

10. ortamlarda çalışılmaktadır.



411

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2008-2011 ÇALIŞMA RAPORU

Sorunların çözülmesi ve halka sağlıklı hizmet sunulabilmesi için; 
1. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde koruyucu hizmetler öncelenmeli ve 

kamu hizmeti olarak sunulmalıdır. 
2. Tüm çalışanlar tek statüde ve işgüvenceli çalıştırılmalı,  personel eksik-

liği kadrolu personel alımı ile giderilmelidir.
3. Temel ücretler yükseltilmeli, ücret ve döner sermaye adaletsizliğine son 

verilmelidir. Çalışma ortamları iyileştirilmeli, hekim başına düşen hasta 
sayısı azaltılmalıdır. 

4. Hizmet verilen tüm birimlerin fiziki koşulları ve hijyeni sağlığa uygun hale 
getirilmeli ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Özellikle diş protez labo-
ratuarlarındaki düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir.

5. Koruyucu diş hekimliği hizmetleri için ayrı birimler oluşturulmalıdır.
6. Kullanılan sarf malzemelerinin alımında tabiplerin ve teknisyenlerin gö-

rüşleri alınmalı, ucuz sarf malzemesi değil, kaliteli sarf malzemesi temin 
edilmelidir.

7. İş sağlığı ve iş güvenliğine özel önem verilmeli, meslek hastalıkları ta-
nımlanmalı, bu konuda çalışmalar ilgili bakanlıklar, meslek örgütleri ve 
sendikalarla koordineli yürütülmelidir. İşyerlerinde oluşturulacak iş sağlı-
ğı, iş güvenliği kurulları ile mesleki tehlike ve risk belirlemeleri yapılmalı, 
çalışanların periyodik muayeneleri gerçekleştirilmelidir.

8. Çalışma koşulları, yoğunluğu ve çalışma süreleri göz önüne alınarak, 
yemekler kaliteli ve ücretsiz olmalıdır.

Biriken sorunlarımızın biran önce çözümlenmesi için bu yılki Ağız ve Diş 
Sağlığı Haftasında alanlarda olacağız. 23.11.2010

 

TACİZE KARŞI AÇIKLAMAYA KATILAN ÜYELERİMİZİN  
SÜRGÜNLERİ GERİ ALINSIN

Nursen Berk Okçu;  13 yıllık hemşire, evli bir çocuklu, Dersim Pertek’te ça-
lışıyor

Şemsi Engin; 22 yıllık ebe, evli ve iki çocuklu, Dersim Pertek’te çalışıyor,  
Gürsele Kurt; 22 yıllık ebe, evli üç çocuklu, Dersim Pertek’te çalışıyor.
İsimlerini, mesleklerini ve hizmet yıllarını ifade ettiğimiz üç kadın arkadaşı-

mız için buradayız.

Üç kadın arkadaşımızın sağlık emekçisi olmaları dışında diğer ortak özellik-
leri;

11. Üçünün de sendikamızın üyesi olmaları,
12. Üçünün de ilçelerinde yaşanan tacize karşı yapılan basın açıklamasına 
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katılmış olmaları,
13. Üçünün de tacize karşı açıklamaya katılmaları nedeniyle, hizmeti aksat-

tıkları, mülki amirler
14. aleyhine slogan attıkları iddiasıyla Yozgat, Aksaray ve Gümüşhane’ye 

sürgün edilmeleri

Evet, ne yazık ki bu bir şaka değil, olay aynıyla vaki;
9 Haziran 2010 tarihinde Pertek Anadolu lisesinde öğrenim gören ve yurtta 
kalan S.A. adlı kız öğrencinin, M.B. adlı öğretmeni tarafından cinsel tacize 
uğradığı iddiasının duyulması sonucu Dersim KESK Şubeler Platformu Per-
tek ilçesinde olayı protesto eden bir basın açıklaması düzenler. 10 Haziran 
ve 1 Temmuz 2010 tarihlerinde Pertek ilçesinde öğle vakti kitlesel basın açık-
lamaları yapılır. Basın açıklamasına; Pertek halkı, KESK şubeler Platformu 
ile Pertek’te çalışan kamu emekçileri ile birlikte Pertek 70. Yıl Cumhuriyet 
İlçe Hastanesinde çalışan işyeri temsilcimiz Ebe Şemsiye Engin ile üyeleri-
miz hemşire Nursen Berk Okçu ve ebe Gürsele Kurt da katılır. 

Daha sonra kaymakamlık adli ve idari soruşturma başlatır. Sağlık Bakanlığı 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulunur. Sağlık Bakanlığı 
müfettişi 11 sağlık emekçisinin ifadesini alır ve üç sağlık emekçisi Teftiş Ku-
rulu raporu gerekçe gösterilerek il dışına sürgün edilir. 

Bu arada Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatılmış, 40 ki-
şinin ifadeleri alınmış ve takipsizlik kararı verilmiştir. Tacizle suçlanan öğret-
men ise önce açığa alınmış, sonra Elazığ’a tayin edilmiş ve savcılıkta suçu-
nu kabul etmiştir.

Tüm bu yaşananlardan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
Üç kadın arkadaşımızın şahsında bizden ne istenmektedir?
Yanı başımızda yaşanan tacize, tecavüze ‘sürülürüz’ korkusu ile gözlerimizi 
kapatmamız, tepki göstermememiz, her yapılanı sineye çekmemiz istenmek-
tedir.

Bunu bekleyenler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istediklerini 
elde edemeyeceklerdir. Biz bugüne kadar susmadık, bundan sonra daha da 
çoğalarak, daha gür sesle bu uygulamaların karşısında olacağız.

Sağlık Bakanlığı’nın tacize karşı açıklamaya katılan sağlık emekçilerini sür-
gün etmesi, en hafif deyimi ile tacizi onaylama, tacizcileri cesaretlendirmedir. 
Bugün taciz, tecavüz, kadına yönelik şiddet ve cinayetler bu kadar artmış 
ise, en önemli nedenlerinden biri, gereği gibi cezalandırılmamaları, aksine 
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cezaların hafifletilmesi sonucu bu fiilleri işleyecek potansiyeli taşıyanların ce-
saretlendirilmesidir.

Üç arkadaşımızın sürgün edildikleri Yozgat, Aksaray, Gümüşhane ve buna ek-
leyeceğimiz birkaç il özellikle Dersim’den, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan 
sürülen kamu emekçileri için değişmeyen illerdir. Siyasi iktidarın sürekli bu 
illeri sürgün ili olarak değerlendirmesi ise bizce bu illerin emekçileri tarafın-
dan sorgulanmalıdır.

Aileden Sorumlu Devlet Bakanına soruyoruz; 
Ailenin bütünlüğünü bozan, üç kadın emekçinin sürgününe, çocuklarından, 
eşlerinden ayrılmalarına sessiz mi kalacaksınız?
Kadınların, genç kızların, çocukların tacize, tecavüze uğramasına sessiz mi 
kalacaksınız?
Daha da önemlisi tacize karşı duyarlılık gösteren kadınların cezalandırılma-
sına sesiz mi kalacaksınız? 

Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz;
Tacize karşı olmak, basın açıklamasına katılmak suç değil, övünçtür. 
Başbakan’ın son genelgesi sadece göz boyamak için yayınlanmadı ise ar-
kadaşlarımıza hiçbir ceza verilmemelidir. Üyelerimizin, sendikalarımızın yap-
tıkları açıklamalara katılmaları sendikal hak ve görevleridir. Ebe ve Hemşire 
arkadaşlarımızın sürgününü derhal durdurun. Aksi takdirde tacize karşı ola-
nın sürgün edildiği bir bakan ayıbını boynunuzda taşımak zorunda kalırsınız.
Biliniz ki, bizde sendika olarak, üyelerimizin haklarını her platformda ararken, 
sizleri rahat bırakmayacağız. 21.01.2011

MISIR HALKI YALNIZ DEĞİLDİR!

Mısır’da Ocak ayının sonunda başlayan hükümet karşıtı gösterilerde yüz-
lerce Mısırlı yaralanmış ve protestolar başladığından beri en az 300 kişi 
hayatını kaybetmiş, topyekün Mısır halkı açık bir şiddetin mağduru haline 
getirilmiştir. Protestocular şimdiye kadar eylemlerinde şiddete başvurmamış, 
sadece hükümet yanlılarının saldırısına uğradıkları için kendilerini savunmak 
durumunda kalmışlardır. İsrail’den sonra en çok ABD askerî yardımı alan 
devlet olan Mısır’da protestoculara yönelik şiddetin kaynağında da bu “yar-
dımlar” bulunmaktadır.

Bilindiği gibi Mısır işsizlik ve yoksulluğun en yoğun yaşandığı ülkelerden bi-
ridir. Halkın sorunlarına kulaklarını tıkayan, onların sorunlarını görmezden 
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gelen bir yönetimin bu sorunlara karşı ürettiği tek yanıt baskı ve şiddettir. 

Bizler,  PSI/EPSU üyesi sendikalar olarak;
Mısır emek örgütlerinin, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesine ve ya-
şam koşullarının insani düzeye getirilmesine ilişkin taleplerini benimsiyor ve 
daha iyi iş, daha iyi bir gelecek, daha iyi çalışma ve yaşam koşulları ile örgüt-
lenme ve düşünce özgürlüğü mücadelesi veren emek örgütlerinin yanında 
olduğumuzu belirtiyoruz. Mısır hükümetinin uluslararası sözleşmelerde yer 
alan başta insanların yaşama hakkı olmak üzere sendikal hak ve özgürlükle-
re saygı göstermesini istiyoruz. 

Yıllarca sendikal hakların tanınmadığı, yürürlüğe konmadığı, yaşama geçi-
rilmediği Mısır’da, sendikalar ve diğer emek örgütlerinin talepleri daha iyi 
koşullarda iş, sosyal korunma, düşünceyi ifade ve örgütlenme özgürlüğü-
dür. Mısır halkının demokratik, insani ve çalışma yaşamına ilişkin haklarının 
varlığı bir an önce garanti altına alınmalı ve yıllardır izlenen anti-demokratik 
uygulamaları protesto eden halka yönelik şiddetten derhal vazgeçilmelidir. 

Mısır yönetiminin anti demokratik müdahalelerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti de üzerine düşen sorumluluğu almalı, protestoculara yönelik şid-
detten vazgeçilmesi ve halkın taleplerinin bir an önce yaşama geçirilmesi için 
gerekli diplomatik ve insani girişimlerde bulunmalıdır. 08.02.2011
BELEDİYE İŞ, BES, GENEL-İŞ, HARB-İŞ, HİZMET-İŞ, SES, TÜMBEL-
SEN, YAPIYOL-SEN, YOL-İŞ

BİTLİS ŞUBE BAŞKANIMIZ SEDAT GÜLER  
SERBEST BIRAKILMALIDIR!

19 Ocak 2011 günü Bitlis merkez ve Tatvan ilçede alışılagelmiş bir manzara 
ile karşılaştık ve arkadaşlarımız günün ilk ışıkları bile görünmeden gözaltına 
alındılar. Bitlis Şube Başkanımız Sedat Güler, Eğitim Sen Tatvan Temsilcilik 
Başkanı Yüksel Ozan ve 12 kişi daha gözaltında. “Yasa dışı faaliyet”te bulun-
makla itham ediliyorlar. Buna karşın dosyada gizlilik olduğu için somut olarak 
neyle suçlandıklarını dahi henüz öğrenebilmiş değiliz. Emniyet, gözaltı süre-
sinin 4 gün olarak uygulanacağını, arkadaşlarımızın Van Özel Yetkili Savcılık 
talimatı ile gözaltına alındığını belirtip, Van’a gönderileceklerini ifade etmiştir. 

Arkadaşlarımızın açık bir gerekçe gösterilmeden bu şekilde gözaltına alın-
malarını kınıyoruz. Şu an gözaltında bulunan sendika yöneticilerimizin ika-
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met adresleri ve işyerleri bilinmektedir. Daha önce de çeşitli kereler ifadele-
rine başvurma gereği duyulduğunda olduğu gibi savcılığa davet edilmeleri 
yeterliydi. İfadelerine başvurma gereği varsa davet edildikleri taktirde zaten 
kendileri savcılığa gidebilirlerdi. Bunun yerine sabahın erken saatlerinde ev-
lerine yapılan baskınlarla göz altına alınmaları kabul edilemez bir hukuksuz-
luk örneğidir.

Son gözaltılar göstermiştir ki hükümetin yargı baskısı devam ediyor. Son bir-
kaç yıldır toplumsal muhalefeti oluşturan kesimler üzerinde Terörle Mücadele 
Yasası ile ifade ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan yasaları amansızca 
kullanan hükümetin yargı baskısına tanık oluyoruz. Sendikacılar, siyaset-
çiler, belediye başkanları, insan hakları savunucuları, gazeteciler, aydınlar, 
yazarlar, öğrenciler yargı baskısından nasibini almaya devam ediyor. Siyasi 
iktidarın baskıcı karakteri gün geçtikçe daha fazla açığa çıkıyor. 
Hiçbir şiddet eylemine karışmayan sadece sendikal faaliyetlerde bulunan 
şube başkanımız ve Eğitim Sen Tatvan temsilcisi bir an önce serbest bırakıl-
malıdır. 20 Ocak 2011 

HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ LABORATUARLARI KAPATILAMAZ!

Sağlık Bakanlığı kamu sağlık kurumlarını bitirmeye karar vermiş. Gün geç-
miyor ki bu konuda tehlikeli bir icraat gerçekleşmesin. Yeni yılın bu ilk ayın-
da kamusal sağlık kurumlarını işlevsizleştirme adımlarından biri daha atıldı. 
Sağlıkta özelleştirme ısrarından Hıfzıssıhha Enstitüsünün bölge laboratuar-
ları da payını almak üzere. Bakanlık bu kamu sağlık birimlerinin biyokimya 
ve bakteriyoloji laboratuarlarını kapatmaya hazırlanıyor. Bu durumun gerek-
çesi ise ibretlik; yıllardır bakanlıktan ödenek alamayan bu birimlere SGK’nın 
da ödeme yapmayacağını söylemesi. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık 
Bakanlığı Tedavi İşleri Genel Müdürlüğünün bulduğu çözüm laboratuarları 
kapatmak.

Refik Saydam Umumi Hıfzıssıhha Enstitüsünün kuruluşu 1928 yılında çıka-
rılan 3959 sayılı yasaya dayanır. Bu yasayla birlikte Ankara’da bir merkez ve 
yedi bölge müdürlüğü şeklinde teşkilatlanan kurum, koruyucu sağlık hizmet-
leri açısından çok önemli hizmetler sunmaktadır. Üretim, doğrulama ve refe-
rans hizmetleri olarak özetlenecek çalışmalar bir sağlık sisteminin olmazsa 
olmaz parçalarıdır. Kurum laboratuarları tüm halk sağlığı laboratuarlarına 
referanstır. Buralarda, yediğimiz-içtiğimiz her şeyin analizi yapılarak insan 
sağlığına uygun olup olmadığı araştırılır. Tüm kurum ve kuruluşlardan, özel 
şahıslardan gelen numuneler burada incelenir.   
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Her Şey Para, Her Şey Satılık Olunca
Hıfzısıhha kurumunun işlevlerinin artırılması gerekirken SGK’nın ödeme 
yapmaması gerekçe gösterilerek laboratuarlarının kapatılması asla kabul 
edilemez. Devlet, kamu niçin var? Şayet yurttaşın en temel sağlık sorunu ile 
ilgilenilmeyip koruyucu sağlık hizmetleri verilmeyecekse niçin vergi toplanı-
yor? Koruyucu sağlık hizmetlerinin ihmali ile oluşacak bir salgın hastalığın 
sorumlusu kimlerdir? Böyle bir durumda sizleri küresel sermaye mi kurtara-
cak? Piyasalaşmış, tamamen paraya endekslenmiş bir sağlık sisteminde siz 
hala piyasanın kurtarıcı olacağını mı düşünüyorsunuz? Domuz gribi döne-
mindeki aşı ile ilgili Başbakan ve Sağlık Bakanının basında günlerce yer alan 
sözlü düellolarını unutmadık. 

Kurum Kamusal ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri İçin Yeniden Yapılandı-
rılmalıdır
Soruları daha da çoğaltmak mümkündür. Yapılması gereken Hıfzıssıhha 
Enstitüsünün işlevlerini azaltmak, laboratuarlarını kapatmak değil, tam ter-
sine bu kurumu daha da işlevli hale getirmek olmalıdır. Yapılması gereken 
bu kurumun kamusal aşı üretimini de sağlayarak, domuz gribi dönemindeki 
rezaleti bir kez daha yaşamamaktır. Yapılması gereken her yaz dönemi 15- 
20 yurttaşımızın hayatına mal olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına 
aşı üretmektir. Her şeyi özel sektörden, küresel tekellerden bekleme anlayışı 
terk edilmelidir. Bu anlayış toplumsal sağlığı, sağlık hakkını yok saymakta ve 
sağlık emekçisini mağdur etmektedir.    

Sağlık Bakanlığını yurttaşın sağlık hakkına, ödenen vergilerimizin karşılığını 
vermeye, bu kurumu daha işlevli hale getirerek kamusal ve koruyucu sağlık 
hizmetlerini güçlendirmeye davet ediyoruz. Aksi halde yaşanacak her türlü 
sorunun vebali üzerlerindedir. 28.01.2011
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YÜRÜYORUZ;

Hastaneleri ticarethane, vatandafllar› (hastalar›) müflteri, sa¤l›k emekçilerini
sözleflmeli köle ve tafleron iflçisi haline getiren “Kamu Hastane Birlikleri Yasa
Tasar›s›”na karfl› YÜRÜYORUZ,

Hastaneleri A, B, C, D, E olarak s›n›fland›rarak; vatandafl› paras› kadar hizmet
almaya mahkum edecek ayr›mc› yasa ç›kar›lmas›na karfl› YÜRÜYORUZ,

Krizi de bahane ederek sa¤l›k hakk›na, sa¤l›k emekçilerinin ifline, ifl yerine ve
ücretine göz koyanlara karfl› YÜRÜYORUZ,

Emekçilerin örgütlenme ve sendikalaflma hakk›n›n ortadan kald›r›lmas›na,
sendika düflmanl›¤›na karfl› YÜRÜYORUZ,

Kapitalizmin krizine karfl› eme¤in taleplerini savunmak için YÜRÜYORUZ,

YÜRÜYORUZ;

IMF-Dünya Bankas› ba¤›ml›l›¤›n›n do¤al sonucu olan Genel Sa¤l›k Sigortas›
yasas›yla; muayenede, ilaçta, tetkikte, devlet hastanesinde, özel hastanede;
sürekli katk› pay›-ilave ücret ödemek zorunda b›rak›lanlarla YÜRÜYORUZ,

Mezarda emeklili¤e mahkum edilenlerle YÜRÜYORUZ,

Emekli maafllar› her geçen gün eritilmekte olanlarla YÜRÜYORUZ,

‹flsiz oldu¤u için ne ücreti ne de sosyal güvencesi olmayanlarla YÜRÜYORUZ,

Kriz bahanesiyle kap› önüne konulanlarla YÜRÜYORUZ,

Sendikalaflt›klar›  iç in iflten at › lan ma¤durlarla YÜRÜYORUZ,

%82’lik do¤algaz zamm›, dayan›lmaz elektrik-su-telefon faturalar› ile bafl
edemeyenlerle

YÜRÜYORUZ…

Hekimi, hemfliresi, ebesi, sa¤l›k memuru, laborant›, teknisyeni, sekreteri,
personeliyle sa¤l›k hizmetini bir ekip hizmeti olarak; Devlet Hastanelerinde,
Üniversite Hastanelerinde, Özel Hastanelerde, K›z›lay dispanserlerinde, Vak›f-
Belediye sa¤l›k kurumlar›nda hizmet üreten biz sa¤l›k çal›flanlar› olarak;

Ücretimizden ve ifl güvencemizden vazgeçmeyece¤imizi söylemek, çal›flma
koflullar›m›z›n iyilefltirilmesi, sa¤l›¤›m›z›n korunmas›, sa¤l›k ortam›nda fliddetin
son bulmas› için

YÜRÜYORUZ…

YÜRÜYORUZ!

HASTANELER‹N ÖZELLEfiT‹R‹LMES‹NE
ve ‹fiTEN ÇIKARMALARA KARfiI
‹fi GÜVENCES‹, ÖRGÜTLENME ve
PARASIZ SA⁄LIK HAKKI  ‹Ç‹N
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Türk Tabipleri Birliği Yayn Organ Tp Dünyas Gazetesi’nin Ekidir.  GMK Bulvar Ş. Daniş Tunalgil Sok. No: 2 / 17 – 23 Maltepe / ANKARA 

 
SAĞLIK VE SOSYAL 
HİZMET EMEKÇİLERİ 
SENDİKASI 

 
DEVRİMCİ SAĞLIK 
İŞÇİLERİ SENDİKASI 

 
SAĞLIK HİZMETLER
SINIFI ÇALIŞANLA
DERNEĞİ 

İ 
RI 

 
SAĞLIK MEMURLARI 
DERNEĞİ 

 
SAĞLIK TEKNİSYEN 
VE TEKNİKERLERİ 
DERNEĞİ 

 
SAĞLIK VE SOSYAL 
HİZMET  
ÇALIŞANLARININ 
SÖZÜ  
SENDİKASI 

 
SOSYAL HİZMET 
UZMANLARI  
DERNEĞİ 

 
BBİ LABORATUVAR 
TEKNİSYENLERİ VE 

TI
 

TEKNİKERLERİ 
DERNEĞİ 

 
TÜM RADYOLOJİ 

TEKNİSYENLERİ VE 
TEKNİKERLERİ  

DERNEĞİ 

 
TÜRK MEDİKAL 

RADYOTEKNOLOJİ 
DERNEĞİ 

 
TÜRK PSİKOLOGLAR  

DERNEĞİ 

 
TÜRKİYE  

BİYOLOGLAR  
DERNEĞİ 

 
TÜRKİYE  

DİYETİSYENLER 
DERNEĞİ 

 
TÜRKİYE  

FİZYOTERAPİSTLER 
DERNEĞİ 

 
 

BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK 
HALKIN SAĞLIK HAKKINI VE TALEPLERİMİZİ DAHA 

GÜÇLÜ HAYKIRMAK VE ISRARLI TAKİPÇİSİ OLMAK İÇİN 
BİR ARAYA GELDİK. 

Sağlk hizmeti ekip hizmetidir. Laborant, hizmetlisi, radyoloji 
teknisyeni/teknikeri, sağlk teknisyeni/sağlk teknikeri, hemşiresi, diş hekimi, 
fizyoterapisti, biyologu, hekimi, ebesi, çevre sağlğ teknisyeni, eczacs, 
paramedik, sosyal hizmet uzman, diyetisyeni, psikologu, sağlk memuru, acil 
tp teknisyeni, ambulans şoförü….Hepsi ekibin bir parçasdr.  

Her biri olmazsa olmazdr, her biri nitelikli sağlk hizmeti üretimi için çok 
değerlidir. 

SAĞLIK HİZMETİNİ ÜRETEN BİZ 
SAĞLIK ÇALIŞANLARI “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NIN 

MAĞDURU  OLMAK İSTEMİYORUZ! 

 Sağlk çalşan olarak bizler, 4/a, 4/b, 4/c, 4924, sözleşmeli, taşeron, vekil 
vb. statülerde adaletsiz ve güvencesiz ücret ile çalşmak istemiyoruz. 
Emekliliğe dahi yansmayan, iş barşmz tehdit eden döner sermaye uy-
gulamasna  mahkûm edilmek istemiyoruz. 

 İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ! 

 Tüm sağlk çalşanlarnn görev, yetki ve sorumluluklarnn tanmlanma-
sn 

 Her meslek grubuna öz denetimini sağlama imkân verilmesini 

 EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI OLAN KALICI VE GÜVENCELİ, 
YAŞAMIMIZI İNSANCA SÜRDÜREBİLECEĞİMİZ ÜCRET VE 
ÖZLÜK HAKLARI İSTİYORUZ. 

Sağlk hizmetini üreten sağlk çalşanlar olarak, fazla iş yükü ile ypranmak, 
radyasyonla çalşan  sağlk mensuplarn mağdur eden 25 saatten 35 saate 
çkarlan mesai saatlerindeki artşlar, bulaşc hastalklar ve benzeri 
nedenlerle sağlğmz ve hayatmz kaybetmek istemiyoruz.  

Toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyac olduğu zamanda 
ihtiyac olduğu kadar nitelikli, eşit, ücretsiz, yaygn ve ulaşlabilir  sağlk hiz-
meti almasn istiyoruz. 

 SAĞLIKLI VE GÜVENLİKLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ! 

 TOPLUMA EŞİT, ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ 
SUNMAK İSTİYORUZ! 

 
BİZ, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI  

ÖRGÜTLERİ  OLARAK; İNSANCA ÇALIŞMAK,  
İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ! 
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ÇOK SES
TEK YÜREK

13 MART ANKARA MİTİNGİ İÇİN

Toplanma: 11:00 Gar önü - Miting: 13:00 Sıhhiye Meydanı
Konser: 14:30 Ezginin Günlüğü (Sakarya Caddesi)

SAĞLIKTA ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI
ÇOK SES TEK YÜREK

§ BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK HALKIN SAĞLIK HAKKINI VE TALEPLERİMİZİ 
DAHA GÜÇLÜ HAYKIRMAK VE ISRARLI TAKİPÇİSİ OLMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK.

Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Laborantı, hizmetlisi, radyoloji teknis-
yeni/teknikeri, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, hemşiresi, diş hekimi, 
fizyoterapisti, biyologu, hekimi, ebesi, çevre sağlığı teknisyeni, eczacısı, 
paramedik, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyeni, psikologu, sağlık memuru, acil tıp 
teknisyeni, ambulans şoförü….Hepsi ekibin bir parçasıdır. Her biri olmazsa 
olmazdır, her biri nitelikli sağlık hizmeti üretimi için çok değerlidir.

§ SAĞLIK HİZMETİNİ ÜRETEN BİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARI “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 
PROGRAMI”NIN MAĞDURU OLMAK İSTEMİYORUZ!

Sağlık çalışanı olarak bizler, 4/a, 4/b, 4/c, 4924, sözleşmeli, taşeron, vekil vb. 
statülerde adaletsiz ve güvencesiz ücret ile çalışmak istemiyoruz. Emekliliğe dahi 
yansımayan, iş barışımızı tehdit eden döner sermaye uygulamasına mahkûm 
edilmek istemiyoruz.

§ İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ!

Tüm sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasını

Her meslek grubuna öz denetimini sağlama imkânı verilmesini

§ EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI OLAN KALICI VE GÜVENCELİ, YAŞAMIMIZI İNSANCA 
SÜRDÜREBİLECEĞİMİZ ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI İSTİYORUZ.

Sağlık hizmetini üreten sağlık çalışanları olarak, fazla iş yükü ile yıpranmak, olması 
gerekenden uzun saatler çalışmak, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri nedenlerle 
sağlığımızı ve hayatımızı kaybetmek istemiyoruz.

Toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı 
olduğu kadar nitelikli, eşit, ücretsiz, yaygın ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almasını 
istiyoruz.

§ SAĞLIKLI VE GÜVENLİKLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!

§ TOPLUMA EŞİT, ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZ!

§ BİZ, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI ÖRGÜTLERİ OLARAK; İNSANCA 
ÇALIŞMAK, İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ.

ÇOK SES TEK YÜREK, 
HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ!
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