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SESÝMÝZ MÝLYONLARIN ÇIÐLIÐIDIR
olduðunda hatýrlayan hükümet
1 Mayýsta emekçilere, hastalara
saldýrarak demokrasi
mücadelesindeki samimiyetini
sergilemiþtir.

Ülkenin büyük kentlerinden
en ücra köylerine kadar, çok zor
þartlarda, kýsýtlý imkânlarla,
insan saðlýðý ve mutluluðu için
görev yapan, onurun ve þefkatin
emekçileri merhaba.
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Büyük çabalarla, sürgünlere
ve baskýlara karþýn, sevgiyle
büyüterek bugünlere
getirdiðimiz SESimizin 12. yaþ
gününü
kutladýðýmýz
bugünlerde,
onurlu
yürüyüþümüzü hep birlikte
sürdürmenin sevincini yaþýyoruz.
Her ne kadar SESin kuruluþunun
12. yýldönümü ise de biz büyük
yürüyüþümüzü 90lý yýllarýn
baþýnda büyük amaçlar üzerine
kurgulayarak baþlattýk. O
günden bugüne tarif ettiðimiz
yaþamý kurabilmek adýna bu
kavganýn samimi ve gönüllü
emekçileri olarak toplumsal
muhalefetin sözcüsü olduk.
Kamunun vicdanýnda ve
yüreðinde meþrulaþtýk.
Ýþyerlerinde, alanlarda,
yürüyüþlerde sesimizi
soluðumuzu tüm emekçilere ve
ezilenlere ulaþtýrdýk.
Emek, barýþ ve özgürlük
mücadelemiz ayný zamanda
baskýlarýn, saldýrýlarýn ve
zorbalýklarýn tarihi oldu. En son,
MYK üyemiz Meryem ÖZSÖÐÜT,
14 Aralýk 2007 tarihinde katýldýðý
bir basýn açýklamasýnýn ardýndan
8 Ocak 2008 tarihinde gözaltýna
alýnarak, keyfi ve hukuksuz bir
þekilde tutuklandý. Yaþam
hakkýna sahip çýkmak için
yapýlan etkinliðe katýlmak,
arkadaþýmýzý 8 ay özgürlüðünden
mahrum býrakmýþtýr.
Emek, barýþ ve özgürlük
mücadelesine dönük saldýrýlar
yoðunlaþýrken, devletin
derinindeki çetelerin karanlýk
iliþki aðlarý da geniþletilmekte
ve yeniden yapýlandýrýlmaktadýr.
Susurluk, Þemdinli, þimdi de
Ergenekon
Bilmeyen biri, gerçekten

de devletin çetelerden
arýndýrýlacaðýna, 1 Mayýs 1977,
Çorum, Maraþ, Sivas, Gazi
Katliamlarý ile Güneydoðuda
iþlenen binlerce cinayetin,
ülkemizde karanlýkta kalan
yüzlerce olayýn aydýnlatýlacaðýna
inanacak nerdeyse. Oysa
Ergenekon operasyonu, derin
devlet içersinde rolünü
tamamlamýþ, artýk iþe
yaramayan bir ekibin
tasfiyesinden öte bir þey
deðildir. Devletin derinleri
yeniden organize edilmektedir.
Zaten öyle olduðu içindir ki
henüz soruþturmanýn ucu, ne
bugün görev baþýndaki
asker/sivil bürokrasiye
ulaþabildi, ne de Fýratýn karþý
yakasýna geçebildi. Yaþam
hakkýmýza saldýrýlar hala devam
ediyor; Ýstanbul Güngörendeki
patlama 17 yurttaþýmýzýn
hayatýna mal oldu.
12 Eylül darbesi tüm
sonuçlarýyla ve sorumlularý ile
birlikte yargýlanmadan, askeri
vesayet sistemine son
verilmeden, emekçilerden ve
halktan yana gerçekten özgür
ve demokratik bir Türkiye
yaratýlmadan, ergenekonvari
çeteler bitmeyeceði gibi
demokrasicilik oyunundan da
bir adým öteye geçilemez.
Demokrasi ve özgürlüðü sadece
kendi öncelikleri söz konusu
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Barýþ mücadelesi biz
emekçilerin evrensel ve tarihi
karakteridir. Önümüzdeki
dönem, geride býraktýðýmýz
süreçlerde olduðu gibi bu
karakterimizi korumalý ve
geliþtirmeliyiz. KESKin, Türkiye
Barýþ Meclisinin kuruluþ
sürecinde ve faaliyetlerinde
bütünlük içinde yer almasý bu
nedenle anlamlý ve önemlidir.
Barýþ talebine, demokratik
ve sosyal kazanýmlara saldýran
AKP iktidarý, saðlýk alanýný talan
etmeye, insan hayatýný ve
saðlýðýný haraç mezat satmaya
yönelik politikalara IMF ve
Dünya Bankasý ile iþbirliði içinde
devam etmektedir. Tuzla
tersanelerindeki iþçi
katliamlarýnýn
acýsý
yüreklerimizdeki tazeliðini
korurken Konyada kaçak kuran
kursu binasý altýnda 18
çocuðumuz can vermiþtir.
Saðlýkta Dönüþüm Projesi
dedikleri özünde saðlýkta yýkým
ve ölüm projesidir. Saðlýk
hakkýna, emekçi ve yoksul halk
kitlelerine yönelik kökü
dýþarýda fütursuz saldýrýlardýr.
SSK hastanelerinin devri, özel
sektöre daha fazla kaynak
aktarma, Aile Hekimliði, Sosyal
Güvenlik Reformu, Genel Saðlýk
Sigortasý, Tam Gün Yasa Tasarýsý,
hastalardan katký payý alýnmasý
ve benzeri politikalar, saðlýk
alanýnýn tasfiyesine yönelik
adýmlardýr.
Halk saðlýðý ve kamu yararý
gözetilmeden yapýlan bu
uygulamalarla, ayný zamanda
emekçilerin
geçmiþ
kazanýmlarýnýn yok edilmesi de
amaçlanmaktadýr. Maliye
Bakanlýðý yayýnladýðý bir teblið
ile SHÇEKte, üniversite
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hastanelerinde ve Bakanlýða
baðlý bütün yerlerde
yemeklerimize göz dikmiþtir.
Yoksulluðu ve yoksunluðu
derinleþtiren politikalarla sosyal
hizmete muhtaç insan sayýsýnda
hýzlý bir artýþ yaþanýrken, sosyal
haklar, yardýma muhtaçlýk
üzerinden manipüle edilmeye
çalýþýlmaktadýr.
Saðlýk hakkýmýz da, uluslar
arasý finans kuruluþlarýnýn ve
tekellerin insafýna terk edilerek,
onlarýn emrine sunularak yýkýma
uðratýlmak istenmektedir. Bizler,
bu yýkým sürecini baþýndan beri
öngörerek, yayýnlarýmýzda,
iþyerlerimizde, alanlarda
durumun vahametini anlatmaya
çalýþtýk inatla. Büyük çoðunluk,
çýðlýðýmýzý duymazlýktan geldi
yada nostaljik bir þarký gibi
dinledi. Bugün toplumun büyük
bir kesimi, bu yýkýmý daha
yakýndan hissetmeye baþladý.
Býçak kemiðe dayandý artýk.
O meþhur Dönüþüm
Projeleri, bugün hastanelerde
daha yaþýný doldurmamýþ
bebelerimizi ve çalýþtýðý
hastaneden Kýrým Kongo
Kanamalý Ateþi hastalýðýna
yakalanan Arzu Öðren örneðinde
olduðu gibi meslektaþlarýmýzý
aramýzdan çekip alýrken, onlar
sadece susuyorlar. Ölümleri
gizleyerek ve saklayarak
sorumluluklarýndan
kurtulabileceklerini sanýyorlar.
Geçtiðimiz günlerde Zekai Tahir

Burak Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde Temmuz ayýnda
49, Aðustos ayýnýn ilk 5 gününde
24 olmak üzere toplam 74
bebeðin
hastane
enfeksiyonundan ölümü
personel yetersizliði, siyasi
kadrolaþma, performansa dayalý
ücretlendirme, taþeronlaþtýrma,
özelleþtirme vb. uygulamalarýn
saðlýk sistemini nasýl yýkýma
sürüklediðinin açýk kanýtýdýr.
Saðlýkta uygulanan popülist
politikalar nedeniyle 1. ve 2.
basamakta tedavi edilebilecek
hastalýklarda dahi insanlarýn
doðrudan
üniversite
hastanelerine gidebilmesi,
personel ve yatak eksikliði
dikkate alýndýðýnda vahim
sonuçlar ortaya çýkarmakta,
personel iþ yükü altýnda
ezilmektedir.
Örgütlü olduðumuz
SHÇEKte
de
ayný
piyasalaþmanýn sancýlarý
yaþanmaktadýr. Güvencesiz
çalýþtýrma
hýzla
yaygýnlaþtýrýlýrken, ücret
adaletsizliði derinleþerek devam
etmekte, personel eksikliði
dayanýlmaz boyutlara
vardýrýlmaktadýr.
Hükümet bizleri bu toplu
görüþme döneminde bir kez
daha yüzdelik sefalet zamlarýna
mahkûm etmiþtir. Tek taraflý
ücret belirlemelerine karþý,
grevli-toplu sözleþmeli sendika
talebimizle, toplu görüþme
sürecini mücadele sürecine

çevirmek için yine alanlardaydýk
Nisan ayýnda 6. Olaðan
Genel
Kurulumuzu
gerçekleþtirdik. Nasýl ki 18 yýl
önce bu mücadeleyi her türlü
hesaptan ve kaygýdan uzak,
sadece onurlu bir gelecek adýna
omuz omuza yarattýysak,
bundan sonraki süreci de bütün
sýkýntýlarýna ve zorluklarýna
raðmen yine omuz omuza ve
yürek yüreðe yürüteceðiz. 1718 Haziran, 4- 5 Mart, Newroz
ve 1 Mayýslarda nasýl ki
tereddütsüz yan yana omuz
omuza durduysak ayný gönül
rahatlýðýyla ayný bilinç ve inatla
iþ üretirken de yan yana
duracaðýz, üretilen deðerin
onurunu yoldaþça, kardeþçe
paylaþacaðýz.
6.Dönem
1.Merkez
Temsilciler Kurulumuz 21- 22
Haziran 2008 tarihlerinde
Ankarada toplandý. Merkez
Temsilciler Kurulumuzda, iþ
kolumuzda yaþanan sorunlar,
toplu görüþme süreci,
sendikamýzýn kurumsallaþmasýna
iliþkin çok önemli kararlar aldýk.
Genel Kurul ve MTK da alýnan
kararlarýn hayata geçirilmesi
bizim için yaþamsal önemdedir.
SES, Türkiye emek,
demokrasi ve özgürlükler
mücadelesi tarihinin devamýdýr.
SESin tarihi, saðlýk ve sosyal
hizmet emekçilerinin çýkarlarýný,
toplumun hak ve çýkarlarýyla
buluþturarak, herkese eþit,
finansmanýnýn vergilerden
saðlandýðý, ulaþýlabilir, nitelikli
saðlýk hizmeti, sosyal hizmet
diyerek alanlarý dolduranlarýn
tarihidir.
Onur üyelerimiz; Necati
Aydýn, Ayþenur Þimþek ve Behçet
Aysanýn çýkýþlarýyla donanýk
belleðimiz köklü mücadele
geleneðinden aldýðý mirasla,
Ýnadýna ve raðmen
gülümsemeye,
Yine de ve ille de emek,
insan haklarý ve özgürlük
demeye devam edecektir.
Bedriye YORGUN
Genel Baþkan

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
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1415 AÐUSTOS GÜVENPARKTA GECELEDÝK
To p l u g ö r ü þ m e l e r i n
baþlamasýndan önce 14
Aðustosta, KESKe baðlý tüm
sendikalar Ankarada iþkollarýnýn
bulunduðu bakanlýklar önünde
grev ve toplusözleþme baþta
olmak üzere, iþkollarýna dair
taleplerini ifade eden basýn
açýklamalarý ve oturma
eylemleri gerçekleþtirdiler.
Ankarada birçok Bakanlýk
önünde yapýlan eylemlere
sendikalarýn illerden gelen
yöneticileri de katýldýlar.
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Bakanlýklar önündeki
eylemlerden sonra tüm
sendikalarýn
kitlesi
Güvenparkta buluþarak 24 saat
sürecek oturma eylemini
baþlattýlar. KESK Baþkaný Sami
EVRENin konuþmasý ile baþlayan
oturma eylemi gece boyunca
coþku ile sürdürüldü. Türkülerin
söylendiði, halaylarýn çekildiði,
çeþitli konuþmalarýn yapýldýðý,
A n k a r a  d a k i s e n d i k a l a r,
demokratik kitle örgütleri ve
emekten yana siyasi partilerin
destek verdiði eylemde sýk sýk
toplusözleþme ve grev talebi ile

diðer talepler dile getirildi.
15 Aðustosta öðlenden
sonra Baþbakanlýkta yapýlacak
olan toplu görüþme için KESK
heyeti, kitlesel bir yürüyüþle
uðurlandý. KESK Baþkaný Sami
EVRENin, Toplu Görüþme
baþlamadan Devlet Bakaný Murat
Baþesgioðlu ve görüþmeye
katýlan
sendikalara
toplusözleþmeli düzenleme

çaðrýsýna olumlu yanýt
verilmemesi üzerine KESK
toplugörüþme masasýna
oturmayarak, çekildi.
Güvenparkta bekleyen kitleye
yaþananlar aktarýlarak, illerde
yapýlacak eylemleri, bütçe
döneminde yürütülecek
mücadeleyi örgütleme çaðrýsý
yapýlarak oturma eylemi sona
erdirildi.

B A Þ B A K A N  I N A DA L E T Ý !
Toplu görüþmeler henüz 15
Aðustosta baþlamýþ iken
Baþbakan 16 Aðustosta
memura ek ödeme zammýný
açýkladý ve ayný gün Resmi
Gazetede Bakanlar Kurulu
Kararý yayýnlandý.
Ancak açýklanan zam,
çeþitli ad altýnda ek ödeme
alanlarý kapsam dýþýnda býraktý.
Saðlýk Bakanlýðýna baðlý kurum
ve kuruluþlarda, üniversite
hastanelerinde ve farklý
kurumlarda döner sermaye vb.
ek ödeme alanlar bu zamdan
yararlandýrýlmadý.
Saðlýk iþkolunda döner
sermaye alanlar, bütçe yýlý
toplamýnda aldýðý döner
sermayenin Bakanlar Kurulu
kararý ile verilmesi öngörülen
ek ödemeden düþük olmasý
halinde aradaki farký
yýlsonunda alabilecekler.
SHÇEKte ise; ek ders ücreti

alanlar( öðretmenler hariç) ve
kadro karþýlýðý sözleþmeliler
dýþýndakiler ek ödeme
alabilecekler.
Eþitliði saðlamaya yönelik
adým olarak ifade ettikleri bu
düzenleme sonucunda;
1-Baþta saðlýk ve sosyal
hizmet alanýnda çalýþan 300
bine yakýn emekçi ile birlikte
toplamda 900 bin kamu
emekçisi, 22 bin 4/Cli ve
iþkolumuzdaki vekil ebehemþireler bu düzenlemenin
dýþýnda kalmýþtýr.
2- Temel ücret üzerinden
düzenleme yapýlmadýðýndan
emekliliðe yansýyacaktýr. Kamu
emekçilerinin önemli bir kýsmý
açlýk sýnýrýnýn altýnda temel
ücret almaya devam edecektir.
Tecrübelerimizle biliyoruz
ki, ek ödemelerin her türlüsü
kamu
emekçilerini
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cezalandýrmanýn aracý olarak
kullanýlmaktadýr. Özellikle
sendikal faaliyetler baþta
olmak üzere çeþitli nedenlerle
döner sermaye, ek ödeme, ek
ders kesilme cezalarý sýk sýk
g ü n d e m e g e l m e k t e d i r.
Dolayýsýyla her ne ad altýnda
olursa olsun, ek ödemeler
ikinci kez ceza vermenin aracý
olarak kullanýlmaktadýr.
Ücretler arasý eþitlik
saðlamanýn öncelikli yolu temel
ücretin insanca yaþayacak
düzeyde eþitlenmesinden
sonra, iþ güçlüðü, kýdem,
öðrenim durumu, çalýþma
ortamý gibi kriterler
deðerlendirilerek
ücretlendirme yapýlmasýdýr.
Böyle bir düzenlemeyi
yap(týr)makta toplusözleþmeli
bir sistemle ve mücadele ile
mümkün olabilir.
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TALEPLERÝMÝZ ÝLE SAÐLIK BAKANLIÐI ve
SHÇEK ÖNÜNDEYDÝK
SAÐLIK BAKANLIÐI KESKin her iþkolunun
kendi bakanlýklarý önünde
taleplerini ifade etmesi
kararýna uygun olarak
14Aðustosda illerden
gelen temsilciler ve
Ankara þubesi ile birlikte
Saðlýk Bakanlýðý önünde
basýn açýklamasý ve
oturma
eylemi
gerçekleþtirdik.
KESK Genel Baþkaný
Sami EVRENin de katýldýðý
eylemde, Genel Baþkan Bedriye
YORGUN, Saðlýk ve Sosyal
Hizmet iþkolunda yaþanýlan
sýkýntýlara, sorunlara ve
taleplere yönelik açýklamada
bulundu.
SSGSS yasasýnýn yaratacaðý
yýkýma, koruyucu hizmetleri

S H Ç E K - To p l u
görüþme süreci devam
ederken KESKin merkezi
düzeyde yaptýðý, ilgili
iþverenler önündeki
eylemlerinden biri de
SHÇEK Genel Müdürlüðü
önünde yapýldý.
SHÇEK önünde bir
araya gelen kamu
emekçileri sosyal devletin
tamamen tasfiye edildiði
bir ortamda sosyal
hizmetin ihtiyaç duyan herkes
için bir hak olduðu ve SHÇEK
çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn da
toplu sözleþme taleplerimiz
içinde yer aldýðý vurgulandý.
SES Ankara Þube yöneticisi
Emine Koç yaptýðý konuþmada;
maðdur edilen ve yok sayýlan
yaþlýlarýn, çocuklarýn, kadýnlarýn
ve diðer tüm halkýn sosyal

sekteye uðratacak olan Aile
Hekimliðine, performans
uygulamalarýna, meslek
hastalýklarýna, SHÇEKte
yürütülen politikalara, personel
sýkýntýsýna, çalýþanlar arasýndaki
ücret adaletsizliðine ve tüm
bunlar karþýsýnda ücretlerimizin
son derece yetersiz olduðuna

deðinen Bedriye YORGUN,
Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçileri olarak,
hükümeti kendine
demokrat anlayýþýndan
vazgeçerek, kamu
emekçilerinin taleplerini
toplusözleþme düzeni
içinde görüþmeye çaðýrdý.
KESK Baþkaný Sami
EVRENde hükümeti
toplugörüþme oyunundan
vazgeçmeye ve sendikalar
ile toplusözleþme masasýna
oturmaya çaðýrarak, bu
çaðrýsýnýn diðer sendikalara da
olduðunun altýný çizdi.
Ta l e p l e r i n s l o g a n v e
dövizlerle ifade edildiði oturma
eylemi sonrasý, Güvenparkta
gerçekleþtirilecek oturma
eylemine gidildi.

hizmetlere ulaþmasýnýn
önündeki engellerin ortadan
kaldýrýlmasý ve SHÇEK
çalýþanlarýnýn çalýþma
koþullarýnýn düzeltilmesi,
personel açýðýnýn kadrolu
elemanla giderilmesi, ücret
adaletsizliðinin giderilmesi ve
insanca yaþayacak ücret ve iþ
zorluðuna göre sosyal hizmet

tazminatý ödenmesini vb.
talepleri ifade ederek,
taleplerin karþýlanmasý için
mücadelelerini
sürdüreceklerini söyledi.
KESK Genel Baþkaný
Sami Evren ise; Toplu
görüþme usulünün hiçbir
yaptýrýmý ve anlamý
olmadýðýný Baþbakana da
ifade ettiklerini, kamu
emekçilerinin insanca
yaþabileceði bir ücret ve
demokratik bir çalýþma yaþamý
talepleri etrafýnda Hükümeti
toplu sözleþmeye davet
ettiklerini hatýrlatarak, toplu
görüþmelerin son günlerine
gelinmiþ olmasýna raðmen
hükümetin 2009 yýlý için henüz
hiçbir
somut
öneri
getirmediðine dikkat çekti.
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B E B E K L E R K A R T O N KU T U DA ,
SORUMLULAR YERÝNDE!
Dr.Zekai Tahir Burak adýnýn verildiði ve 1949
yýlýnda açýlýþý yapýlan hastanenin bugün
sorumsuz ve liyakatsiz yöneticiler sayesinde
belleklere toplu bebek ölümleriyle kazýnacaðýný
bilemezdi.
Anadolu insanýnýn nenni bebekli türküleri
ve öyküleri neredeyse ülke folklorumuzun
yarýsýna konu olmuþtur.
Hastane enfeksiyonu nedeniyle bir ayda
ölüveren 47 bebeðimize yakýlan türküler daha
henüz analarýmýzýn yüreðinde gözyaþlarý ile
demleniyor.
Bebeklerimizin bu zamansýz ve insan eliyle
olan ölümlerine bütün bir ülke ayaða kalkmýþken
ve Sorumlular Hesap Vermelidir  derken
sorumlularý kýlýný bile kýpýrdatmamýþlar, halktan
bir özür bile dilememiþlerdir.
Yaþanýlan süreci hepimiz yakýndan biliyoruz
ama bir daha anýmsamakta yarar var.
Temmuzun son sýcak haftasýnda Zekai Tahir
6 Burak Doðumevinde bebekler toplu olarak
ölmeye baþlayýnca sendikamýz, ölümlerin
Hastane enfeksiyonundan kaynaklandýðýný ve
önlem alýnmasý gerektiðini kamuoyuna bildirdi.
Hastane yöneticileri enfeksiyon yok, ölenler
eceliyle öldü dedi. Baðýmsýz araþtýrma heyeti
kurulsun ve ölümleri onlar incelesin dedik. Ýzin
vermediler ama ýsrarlý baskýlar sonucu Saðlýk
Bakanlýðý yetkililerini gönderdi. Bu ilk heyet
enfeksiyon var ama ölümlerin çoðu normaldir.
dedi. Kimse ikna olmadý
Sendikamýz iþin peþini býrakmayýnca Saðlýk
Bakanlýðý bu kez gerçeði açýklamak zorunda
kaldý:  Bebeklerin %94,6 sý hastane
enfeksiyonundan ölmüþtür.
Yýllar önce Saðlýkta Dönüþüm dedikleri
Saðlýkta Yýkýmdýr, durduralým diyen sendikamýz
bu acý sonu bekliyordu zaten.
Gayretimiz, baþka insan ölmesin diyedir.
Saðlýkta yýkýmda yýkýntý altýnda kalmayanlarla
bir þiiri tekrar söylemekte yarar var.
Bunlar engerekler ve çýyanlardýr
Bunlar aþýmýza ekmeðimize göz koyanlardýr
Taný bunlarý
Taný da büyü.
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
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SAÐLIK BAKANI ÝLE GÖRÜÞTÜK
durumu tayinlerinin
yapýlmasý ya da eþlerin
b i r
y e r d e
buluþturulmasý, vekil
ebe ve hemþirelerin
döner sermayeden ek
ödeme
almasý
gerektiði, ön lisans
mezunu
saðlýk
personeline tanýnan
lisans tamamlama
hakkýnýn fiilen
kullandýrýlmasý için YÖK
nezdinde giriþimlerde
bulunulmasý

Merkez Yönetim Kurulumuz
adýna Genel Baþkan ve Genel
Sekreter ile sendika hukuk
danýþmanýmýzýn katýldýðý
görüþme 05.06.2008 tarihinde
gerçekleþmiþtir.
Görüþmede;
1- Saðlýk Bakanlýðýna daha
önceden ilettiðimiz Tam Gün
Yasa Tasarýsý ile ilgili öneri ve
görüþler ifade edilerek, saðlýk
hizmetinin kamu hizmeti olarak
sunulmasýnda tam günün
savunulmasý gerektiði, ancak
hazýrlanan yasanýn farklý
amaçlar taþýdýðý,
2- Kamu Hastane Birlikleri
Pilot Uygulamasý hakkýnda

hazýrlanan yasa taslaðýnýn
hastaneleri tamamen iþletmeye
dönüþtürmeyi hedeflediði ve
sendikamýzca
kabul
edilemeyeceði,
3- Aile hekimliði pilot
uygulamasý ile özellikle aile
saðlýðý elemaný adý altýnda ebehemþirelerin
meslek
tanýmlarýnýn muðlaklaþtýrýldýðý,
toplum saðlýðý merkezlerinin
sorunlarýnýn acilen çözülmesi
gerektiði ve asýl olarak
uygulamadan vazgeçilmesi,
4-Sözleþmeli statüde
çalýþanlarýn kadroya alýnmasý,
eþ durumu, saðlýk ve öðrenim

5Saðlýk
personelinden yemek
katký payý alýmý
uygulamasýna son
verilmesi,
gibi konular baþta olmak
üzere saðlýk emekçilerinin
sorunlarý ve taleplerimiz
iletilmiþ, bu konuda ayrýntýlý
dosya sunulmuþtur.
Saðlýk Bakaný; Vekil ebehemþirelerin sözleþmeye
geçirilmesi, üniversitelerdeki
sözleþmelilerin döner sermaye
almasý, lisans hakký ve
yemeklerin ücretsiz verilmesine
iliþkin giriþimde bulunacaðý, eþ
durumu atamalarýna iliþkin
sendikamýzýn sunacaðý program
üzerine çalýþacaðýný ifade
etmiþtir.
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1 EYLÜL DÜNYA BARIÞ GÜNÜ

Deðiþik siyasi görüþ,
inanç ve mesleklerden
oluþan Türkiye Barýþ
Meclisinin öncülüðünde 31
Aðustos 2008 tarihinde
Ýstanbul, Diyarbakýr ve
Adanada
yapýlan
mitinglerde Kürt sorununda
demokratik ve barýþçý
çözüm talebi yüz binlerce
kiþi tarafýndan tek yürek
olarak dile getirildi. Ayrýca
Ýzmir, Eskiþehir, Bursa,
Ankara baþta olmak üzere
barýþseverler ve emek güçleri
basýn açýklamalarý, yürüyüþler
ve toplantýlarla 1 Eylülde bu
süreci devam ettirerek
Marmara, Çukurova ve

barýþçýl çözümü içeren
çaðdaþ, evrensel hukuk
normlarýna uygun yeni
bir anayasa, demokrasi,
barýþ, özgürlük ve eþitlik
oldu. Dünya barýþ günü
aracýlýðý ile halklarýn
kardeþliðine ve barýþa
düþman olan ýrkçýlýða,
milliyetçiliðe, her türden
ayrýmcýlýða, militarizme
ve darbeciliðe bir kez
d a h a H AY I R d e n d i .

Güneydoðuda mitinglerle
yükselen barýþ çýðlýðýna ses
verdiler.
Mitinglerde ortak talep;
Kürt sorununda demokratik ve

Barýþ
mitinglerine tüm illerde ve
bölgelerde KESK ve sendikamýz
üyeleri de katýldýlar.

DARBECÝLER YARGILANSIN!
8

12 Eylül 1980 darbesinin
üzerinden 28 yýl geçmesine
karþýn, hukuku, uygulamalarý
ve etkileri hala sürüyor.
ABDnin bizim çocuklar
yaptý diyerek sahip çýktýðý 12
Eylül darbesinin ardýndan
yaþananlar ve hala yaþamakta
olduklarýmýz, darbenin neyin
ihtiyacý olarak yapýldýðýnýn
kanýtýdýr.
Darbenin akabinde yüz
binlerce sendikacý, iþçi, emekçi
ve devrimci gözaltýna alýndý,
iþkencelerden geçirildi,
tutuklandý. Ýþkencede,
gözaltýnda ölümler yaþandý,
idam cezalarý verildi. Grevler
yasaklandý, sendikacýlar,
iþyeri temsilcileri
aylarca, yýllarca
cezaevinde kaldý. DÝSKe
açýlan davalarda,
malvarlýklarýna el
konuldu, yöneticileri
idam cezasý ile
yargýlandý. On binlerce
iþçi iþten çýkarýldý.
Öðretmenlerin,
memurlarýn dernekleri
kapatýldý, yönetici ve
üyeleri yargýlandý,
t u t u k l a n d ý ,
memuriyetten atýldý.

zorunda býrakýldý, yurttaþlýktan
atýldý. Darbeciler üniversiteleri
de unutmadý ve aðýr baskýcý
sistem üniversitelerde de
uygulandý. Ýlerici, demokrat,
devrimci öðretim üyelerinin
yüzlercesi üniversitesini terk
etmek zorunda kaldý veya
görevine son verildi. YÖK
çýkarýlarak, üniversiteler halen
sürdürülen cendere içine alýnmýþ
oldu.
Anayasa deðiþtirilerek cunta
rejiminin sonsuza dek
sürdürüleceði ilan edildi.
24 Ocak kararlarý olarak
bilinen ekonomik yaptýrýmlar,
12 Eylül ile birlikte uygulamaya

Binlerce devrimci
ülkesini terk etmek
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

konuldu. 12 Eylül sonrasý
iþadamý Halit Narinin söylediði
bugüne kadar iþçiler güldü
biz aðladýk, þimdi gülme sýrasý
bizde sözü 12 Eylül felsefesinin
özeti olmuþtur.
Demokratikleþme
söylemlerine raðmen, 12 Eylül
hukuku tüm kurumlarý ile devam
etmektedir. Darbecilerin bugüne
kadar yargýlanmamýþ olmasý,
yeni darbe heveslilerine de
cesaret vermektedir. Ergenekon
operasyonu sonrasý yaþananlar
AKP hükümetinin de
darbecilerle hesaplaþmaya
niyeti olmadýðýný, hatta uzlaþý
içinde olduðunu göstermektedir.
Darbecilerle hesaplaþacak tek
güç, emekçilerin
birleþik gücüdür. Latin
Amerika halklarýnýn
mücadelesi bu konuda
örnektir. Ýþte bu
nedenle ülkemiz
e m e k ç i l e r i
darbecilere olan
öfkelerini bir kez daha
haykýrarak, yargýlanmalarý, 12 Eylülün
tüm kalýntýlarýna son
verilmesi talepleri ile
bu yýl da alanlarda
oldular.

ses haber bülteni  eylül 2008

SAÐLIKTA YIKIM DEVAM EDÝYOR!
AKP Hükümetinin saðlýkta
dönüþüm programý olarak
tanýmladýðý yapýsal program
devam ediyor. Programýn gerek
topluma gerekse saðlýk
çalýþanlarýna vaat ettiði gelecek,
uygulamalar hýzlandýkça her
geçen gün daha iyi anlaþýlýyor.
Saðlýk hizmetleri, gerek dýþarýda
özel sektör yatýrýmlarýnýn hýzla
artýþý, gerekse mevcut kamu
saðlýk
kurumlarýnýn
taþeronlaþtýrma, hizmet alýmý,
iþletmeleþtirme gibi yöntemlerle
özelleþtiriliyor.
Toplumsal muhalefete ve
mücadelemize raðmen çýkarýlan
SS ve GSS Yasasý Ekim ayýnda
uygulamaya konulacak. Geçiþ
döneminde (özellikle yerel
seçimler öncesi) türlü
esnekliklerin öngörülmesi
mümkün olmakla birlikte, nihai
olarak toplum ödediði aðýr
vergiler yetmezmiþ gibi saðlýk
hizmetleri için de prim, katký
payý ve fark ücreti ödemek
durumunda kalacak. Bunun
sonucunda saðlýkta eþitsizlikler
daha da derinleþecek. Yine tüm
muhalefetimize raðmen Dünya
Bankasý kredisiyle finanse
edilerek 23 ilde baþlatýlan Aile
Hekimliði pilot uygulamasýnda
baþka bir dönem baþlayacak.
GSSnin uygulamaya konmasýyla
yalancý baharýn son bulacaðý,
prim ödemeksizin Aile
Hekimliðinden hizmet almanýn
mümkün olamayacaðý evreye
hýzla yaklaþýlýyor. Saðlýk Bakanlýðý
hala bu uygulamanýn bilimsel ve
toplumsal sonuçlarýný
paylaþacak durumda
deðil.
Popülist
politikalarla koruyucu
saðlýk hizmetlerini
tahrip etmeye devam
ediyor.
Tam gün ve Kamu
hastane birlikleri pilot
uygulamasý yasalarýnýn
hazýrlýklarý ile bir
yandan kamusal saðlýk
sistemini ortadan
kaldýracak, diðer
yandan yurttaþa þirin
gözükecek adýmlar
atýlýyor.

Saðlýk çalýþanlarýnýn bir
kýsmýnda ekonomik anlamda
geçici iyileþme etkisi yaratan
performansa baðlý döner sermaye
uygulamasý ve aile hekimlerinin
ücretleri ile ücret adaletsizliði
derinleþtiriliyor. Çalýþanlar ekip
anlayýþýndan uzaklaþtýrýlarak
birbirlerinin rakibi haline
getiriliyor. Süreklilik arz etmesi
ve mutlak kamu görevlileri eliyle
yürütülmesi gereken saðlýk
hizmetleri
hýzla
taþeronlaþtýrýlýyor; kadrolu
istihdam yerine iþ güvencesiz,
sözleþmeli istihdam yaygýnlaþýyor.
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi
Can Alýyor!
Saðlýkta yýkým programýnýn
baþlamasýyla birlikte ülkemizin
dört bir yanýnda ortaya çýkan
salgýn hastalýklar arasýndaki
iliþkinin rastlantýsal olduðunu
söyleyebilmek mümkün deðil.
Çünkü bu program saðlýk
hizmetlerinin koruyucu saðlýk
hizmetlerine dayalý felsefesini
alt üst etmektedir. Ýyi bir saðlýk
sisteminde saðlýk sorunlarýnýn %
80inden fazlasý birinci
basamakta çözümlenebilirken
ülkemizde bu rakam % 30lara
kadar gerilemiþtir. Personel
açýðýnýn yaný sýra çalýþanlar moral
ve motivasyon kaybýna
uðramakta, gelecek endiþesi
yaþamaktadýrlar. 2. ve 3.
Basamak saðlýk kurumlarýna aþýrý
yýðýlma personel açýðý ile birlikte
iþ yükünü hayli artýrmaktadýr.
Saðlýk Bakanlýðýnýn sorunu

çözümü ise çalýþma sürelerimizin
uzatýlmasý yönündeki giriþimleri
olmaktadýr.
Ankarada kolera salgýný,
Aðrýda dizanteri salgýný,
Malatyada Rotavirüs salgýný,
Aksaray ve çevresinde Norovirüs
salgýný, kuþ gribi salgýný ve son
yýllarýn ürkütücü halk saðlýðý
sorunu olarak Kýrým Kongo
Kanamalý Hastalýðý (KKKH) salgýný
saðlýkta dönüþümün direkt
veya dolaylý sonuçlarýdýr. KKKH
nedeniyle yurttaþlarýmýzýn yaný
sýra saðlýk çalýþanlarý da hastalýða
yakalanmakta, hatta hayatýný
kaybetmektedir.
Saðlýk Çalýþanlarý Risk
Altýnda!
Özellikle KKKH salgýný bir kez
daha göstermiþtir ki saðlýk
çalýþanlarýnýn saðlýðý risk
altýndadýr. Yasal mevzuatta iþ
kazasý ve meslek hastalýðý
tanýmýnýn dahi olmamasý sorunun
vahametini göstermektedir.
Zaman yitirmeden tüm saðlýk
kurumlarýnda þube ve
temsilciliklerimizde Saðlýk
Çalýþanlarýnýn Saðlýðý
Komisyonlarýnýn oluþturularak,
bir yandan koruyucu önlemlerin,
eðitimlerin yapýlmasý, diðer
yandan da yasal haklarýmýzýn
kazanýlmasý için mücadele
yürütmek elzem olmuþtur. Saðlýk
çalýþanýnýn kendisinden baþka
kurtarýcýsýnýn olamayacaðýný
bilmek ve gereðini yapmak üzere
bizlere görev düþmektedir.
Sendikamýz, gerek topluma
gerek
saðlýk
çalýþanlarýna
yansýmalarýný
deðerlendirerek bu
programýn saðlýkta
yýkým programý
olduðunu belirleyerek
buna karþý her þeyin
baþý saðlýk; saðlýkta
yýkýmý durduralým!
þiarýyla zorlu bir
m ü c a d e l e
yürütmektedir. Ne
denli haklý olduðumuz
her geçen gün daha iyi
anlaþýlmaktadýr ve
anlaþýlacaktýr.

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
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AKP iktidarý saðlýk çalýþanlarýnýn
tam gün çalýþmasýný hedefleyen
yasa tasarýsýný sürekli gündemde
tutmakta.
Saðlýkta
özelleþtirmenin en hýzlý
uygulayýcýsý ve savunucusu olan
AKP iktidarýnýn böyle bir çalýþma
biçimini gündeme getirmesi ise
doðal olarak ciddi kaygý
duyulmasýna neden olmaktadýr.
Tamgün yasasý olarak bilinen
tasarý sadece hekimlerin tamgün
çalýþmasýný düzenlemekle sýnýrlý
kalmamakta, ayný zamanda;

TAMGÜN
YASASI MI...?

çýkarmak istediði tam gün çalýþma
yasasý ile saðlýk emekçilerinin
daha ucuza, daha kuralsýz
çalýþtýrýlmasýnýn yolunu
açmaktadýr. Bunu yaparken de
bakýn sizin yýllardýr istediðiniz
tam gün yasasýný yaþama
sokuyorum diyerek hem
toplumu, hem de saðlýk
çalýþanlarýný yanýltmaya çalýþýp
bir taþla iki kuþ vurmak
istemektedir.
Evet, biz saðlýk çalýþanlarýnýn tam

gün istihdamýný sonuna kadar
savunuyoruz. Ancak Hastane
birlikleri pilot uygulamasý adý
altýnda hastaneleri tamamen
iþletmeye dönüþtürmeyi
hedefleyen yasal hazýrlýklarýn
yürütüldüðü bir süreçte, saðlýk
çalýþanlarýný daha zor koþullarda
çalýþmaya iten, saðlýk çalýþanlarýný
özel hastane sahiplerinin, hastane
iþletmelerinin önüne atan bir
yasaya sýrf adýndan dolayý evet
dememiz beklenemez.

 Ülkemizde yabancý hekimlerin
çalýþmasýna (Ýthal hekim) olanak
tanýmakta,
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 Radyoloji çalýþanlarýnýn haftalýk
çalýþma saatini 40 saat olarak
düzenlemekte,
 Saðlýk ve yardýmcý saðlýk
personeline ihtiyaç halindeki
saðlýk kurum ve kuruluþlarýna
kýsmi zamanlý veya belirli vakalar
ve iþler için görevlendirilme
getirerek, saðlýk kurumlarýndaki
esnek çalýþtýrmayý hükme
baðlamakta,
Sendikamýz yýllardýr; kamusal,
eþit ve nitelikli bir saðlýk hizmeti
sunulmasý ve saðlýk çalýþanlarýnýn
iþ güvenceli, daha iyi ücretle,
daha etkin hizmet vermesi için
tam gün çalýþmayý savunmaktadýr.
Bugün AKP iktidarýnýn yapmak
istediði böyle bir çalýþma
düzenimidir, yoksa baþka hedefler
mi söz konusudur?
Saðlýkta
özelleþtirme
uygulamalarýyla saðlýk
çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarýný
her geçen gün aðýrlaþtýran, saðlýk
çalýþanlarýný çalýþma biçimlerine
göre birbirlerinden kopmaya ve
rekabete zorlayan, esnek
çalýþmanýn yaygýnlaþmasýna
yönelik yasal düzenlemeler yapan
AKP hükümetinin tam gün yasasýný
koþulsuz destekleyebilir miyiz?

NASIL BÝR
TAMGÜN
ÝSTÝYORU
Z?

Saðlýkta ö
zelleþtirm
elerin
durduruld
uðu, taþe
ronlaþmay
son verild
a
iði,
Kamu Ha
st
çekildiði, a n e B ir li k le r i Ya
s a Ta s a r ýs
ýn ýn g e r i
Saðlýk oc
aklarýnýn
y
koruyuc
u s a ð l ý k aygýnlaþtýrýlýp geli
þt
hastanele
rinin güçle h i z m e t l e r i n i n v irildiði,
e kamu
ndirildiði,
Kamuda ç
alýþan tüm
ve eþit is
saðlýk em
tih
e
saðlandýð damýnýn, iþ güve kçilerinin kadrolu
ncelerinin
ý,
koþulsuz
Saðlýk em
ekçilerinin
g ü ç le n d ir
ekonomik
v
il
engellerin d ið i, ö r g ü t le n m e sosyal haklarýnýn
e le r in in
kaldýrýldýð
önündek
ý,
i
Her türlü
e
v e a n g a r snek, kuralsýz çalý
y a n ýn k a
b u l e d il m þmanýn ret edildið
i
e d ið i, b ir
Sendikam
ýz, yukarýd
TA M G Ü N
a
ortamda
ki koþullar
ta
ýn saðlanm
o y u n a o r mgün adý altýnda
a
t a k o lm a
oynanma dýðý bir
y ýp , k a r þ
k istenen
taleplerim
ý ç
iz
biçiminin in gerçekleþtirild ýk a c a k t ýr. A n c a k
ið
de sonun
a kadar d i tam gün çalýþma
estekçisi
olacaktýr.

Biz biliyoruz ki; AKP iktidarý
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

ses haber bülteni  eylül 2008

SESÝMÝZÝ ÖRGÜTLEYELÝM,
S E S Ý M Ý Z Ý Y Ü K S E LT E L Ý M
Ülkemizde IMF, Dünya
Bankasý ve Dünya Ticaret Örgütü
gibi kurumlarýn istemleri
doðrultunda AKP eliyle çýkartýlan
yasalarla; iþçi sýnýfý ve
emekçilerin uzun mücadeleler
sonucu elde ettikleri haklar bir
bir ortadan kaldýrýlarak,
sermayenin sömürüsünün devamý
için emeði ile geçinenlerin tüm
güvencelerini gasp etme
politikalarý pervasýzca hayata
geçirilmektedir.
Kamusal alanda her þeyi
satan (Tekel, Tüpraþ, Telekom
v.b) AKP iktidarý saðlýkta
dönüþüm adý altýnda tam bir
yýkým yaratarak tüm halk için
paran kadar saðlýk hizmetini
adým adým yasallaþtýrmýþtýr.
Örgütlü olduðumuz iþkolumuzda
Saðlýkta Dönüþüm adý altýnda
saðlýðýn sermayeye devri ile
ticarileþtirilmesinin,
özelleþtirilmesinin hedeflendiði
ve bunun yanýnda iþ güvencesiz,
esnek çalýþma, performansa göre
ücretlendirme ile saðlýk
emekçilerinin sözleþmeli köle
haline getirilmesinin
amaçlandýðýný defalarca ifade
etmiþtik.
SSK hastanelerinin devri ile
baþlayan saðlýkta yýkým süreci;
performansa dayalý ücret,
sözleþmeli statüde iþe alýmlar
ve aile hekimliði uygulamalarý
ile devam etmiþtir. Bu sürecin
en önemli aþamalarýndan biri
olan SSGSS yasasý meclisten
geçirilerek 1 Ekim 2008
tarihinden itibaren uygulanmaya
baþlanacaktýr. Önümüzdeki
günlerde bu süreci tamamlama
amaçlý; Kamu Hastane Birlikleri
Yasasý ve Kamu Personel Rejimi
Yasasý da önümüze gelecektir.
Uygulanmakta olan bu saldýrý
politikalarý ile hedeflenen,
sendikalar ve diðer demokratik
kitle örgütlerinin etkisiz hale
getirilmesidir. Emperyalizmin bu
saldýrýlarýnýn, ülkemizde AKP

iktidarý eli ile sürdürülmesinin
önüne geçmek için, 19 yýllýk fiilimeþru mücadele geleneðine
sahip çýkmak, örgütsel yapýmýzý
güçlendirmek ve yaþanan
olumsuzluklarý aþmak
zorundayýz.
Geleceðimize yönelik bu
saldýrýlar yaþanýrken,
emekçilerin birliðini bozma,
güçlerini parçalama amaçlý
çalýþmalard a n biri de;
hükümetlerin kendilerine
güdümlü sendikalarýn
güçlendirilmesi çabasý olmuþtur.
Daha önceleri bir gecede kurulan
sendikalar; müsteþarlar, daire
müdürleri ve yerel idarecilerin
eliyle güçlendirildi. Bu sendikalar
milliyetçilik söylemi üzerinden
emekçiler arasýnda bölünme ve
k u t u p l a þ m a y a r a t t ý l a r.
Kadrolaþma ile göreve gelenler
ise yandaþ bir sendikayý
örgütlemek için tüm gücüyle
çalýþtý. Örgütlendiðimiz sendikayý
zayýflatma, emekçileri bölme ve
yandaþ sendikalarý güçlendirme
çabalarý bugüne kadarki
hükümetlerin baþka bir saldýrý
þeklidir.
AKP Ýktidarý döneminde de
% 600700 lük bir büyüme(!)
gösteren sendikalar oldu. 6 yýllýk
AKP iktidarý döneminde
sendikamýz ciddi baskýlara maruz
kaldý.
Daha
rahat
kadrolaþmalarýnýn önünde en
büyük engel sendikalarýmýz ve
demokratik kurumlarýmýz oldu.
Önce güdümlü sendikalar eliyle
din üzerinden siyaset yaparak
emekçiler arasýnda kutuplaþma
yaratma çabasý içine girmeye
baþlandý. Bu oyun çok
tutmayýnca insanlara þeflikler
verme, döner sermayesi fazla
olan yerlere atamalar yaptýrarak
SESi zayýflatma içine girdiler.
Bu sendikalar, emek mücadelesi
yerine atama ve nakil bürosu
gibi çalýþmaktadýrlar.
2008

yetki

sürecini

deðerlendirdiðimizde tüm
baskýlara raðmen SES birçok
Üniversitede, SHÇEKte ve Saðlýk
Bakanlýðýna baðlý birçok
hastanede ve Ýlde yetki almayý
baþarmýþ ve üye sayýsýný
arttýrmýþtýr.
Emekçi dostlar;
Ýçinde bulunduðumuz süreç,
sendikal mücadele ve
örgütlenme çalýþmalarý açýsýndan
her zamankinden daha sýký ve
ýsrarcý bir çabayý, çalýþmayý
önümüze koymaktadýr.
Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçilerinin durumunu, yeni
çýkarýlan yasalar ve dayatmalarla
geleceðimizin
nasýl
þekillenebileceðini en iyi sizler
biliyorsunuz. Bu süreç
kenetlenmenin, güçlerimizi
birleþtirerek mücadele etmeye
en fazla ihtiyaç duyulan
dönemdir. Bu süreçte her SES
üyesine büyük görevler
düþmektedir. Sendikacýlýðý ve
mücadeleyi, sadece birkaç
özverili aktivist ya da yönetici
arkadaþlarýmýzýn omuzlarýna
býrakmayacak kadar önemli bir
süreçten geçiyoruz. Her SES
üyesi bunun farkýnda olarak,
kendi çeperinden mücadeleye
katýlmalýdýr. Kýsa vadede her
üyemiz bir emekçiyi SESte
örgütlemelidir. Üye olmayan tek
bir Saðlýk ve Sosyal Hizmet
Emekçisi kalmayýncaya kadar
örgütlenmede aktif rol almalýdýr.
Güdümlü sendikalarýn yalan
vaatlerle siyasal anlayýþlarýna
güç katmak için yaptýklarý
mücadeleyi ve SES i zayýflatma
giriþimlerini bertaraf etmek için
hepimiz sorumluluk bilinciyle
hareket etmeliyiz.
Deðerli
arkadaþlarýmýz;

mücadele

Ýþimiz ve iþ güvencemiz,
Saðlýk ve sosyal güvenlik hakký,
demokratik bir Türkiye için
mücadeleye devam diyoruz.

Mücadele edenler her zaman kazanamazlar.
Ama kazananlar hep mücadele edenlerdir.
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
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MALÝYE BAKANI YEME
Bugüne kadar bazý üniversite
hastaneleri dýþýndaki tüm yataklý tedavi
kurumlarýnda yemekler saðlýk emekçilerine
ücretsiz verilmekte idi. Her þeyi paraya
tahvil etmekle övünen Maliye Bakaný, günün
24 saati çalýþan saðlýk emekçilerinin, bu
süre içinde yiyecekleri öðle yemeðine de
göz dikti ve katký payý alýnmasý için yazý
yayýnladý.
Maliye Bakanlýðýnýn, 11.03.2008
tarihinde yayýnlamýþ olduðu genel yazý ile
yataklý tedavi kurumlarýnda çalýþan
personelden yemek ücreti alýnmasý talep
edildi. Genel yazýnýn yayýnlanmasýndan
sonra önce Üniversite hastaneleri daha
sonra Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde yemek
parasý talep edilmeye baþlandý.

ÝSTANBUL / AKSARAY
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Yemeklerin paralý hale getirilmesine
karþý þube/ temsilciliklerimizin öncelikle
üniversite hastanelerinde baþlatmýþ olduðu
eylemler, diðer hastanelere de yayýlarak
devam etti. Ýmza kampanyalarý, basýn
açýklamalarý, yemek boykotlarý biçiminde

ADANA

DENÝZLÝ

SÝVAS
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MERSÝN

ANKARA
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ÐÝMÝZE DE GÖZ DÝKTÝ
yürütülen eylemler devam etmektedir.
Konu sendikamýz tarafýndan yargýya da
taþýnmýþ, yürütmenin durdurulmasý istemli
dava açýlmýþtýr. Ayný zamanda Saðlýk Bakaný
ile yapýlan görüþmede de gündeme
getirilerek, yazýnýn geri çektirilmesi talep
edilmiþtir.

KIRKLARELÝ

Maliye Bakanlýðýndan da konu ile ilgili
görüþme talebinde bulunulmuþ, yanýt
gelmemesi üzerine illerde toplanan imzalar
08.08.2008 tarihinde Maliye Bakanlýðý
önünde yapýlan basýn açýklama ile teslim
edilmiþtir.
MERSÝN

Maliye Bakanlýðýnýn yayýnladýðý
genelgeye dayanarak, özellikle yatýlý
kurumlarda bulunan çocuk, genç, yaþlý,
özürlülerle birlikte yenilen yemekten
ücretsiz yararlanan ve bu sürede
yemekhanede yemeðe de nezaret eden
SHÇEK çalýþanlarýndan da yemek parasý
istenmeye baþlanmýþtýr.
Ücretsiz yemek
vazgeçmeyeceðiz.

ÝSTANBUL / ANADOLU

hakkýmýzdan

MANÝSA

URFA
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ANTALYA

ÝSTANBUL/BAKIRKÖY

KAYSERÝ
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SOSYAL HÝZMET SEMPOZYUMU HAZIRLIKLARI BAÞLADI
Sosyal hizmetlerde artan
sorunlar, deðiþen hizmet
modelleri ve uygulamalar
konusunda çalýþanlarýn ve
toplumun ihtiyaçlarýna yanýt
verecek sendikal politikalara
ihtiyaç duymaktayýz. Hizmetin
özelleþtirilmesi
ve
taþeronlaþtýrma uygulamalarý,
toplumu ve çalýþanlarý
derinden etkiliyor. Ücret
adaletsizliði, kadrolaþma,
personel açýðý doludizgin
ilerliyor.
SHÇEK yasasý hazýrlýklarý
ile sosyal hizmetler
belediyelere, dernek ve
vakýflara devredilmek
isteniyor. Hizmet modelleri
deðiþirken siyasiler dün

reddettikleri modelleri
savunur duruma geliyor.
Deðiþim tüm hýzýyla sürerken
biz çalýþanlarýn görüþleri
dikkate alýnmýyor.
Sosyal hizmetleri en iyi
kimler bilir diye sorarsak, tabi
ki sosyal hizmet alanýnda
çalýþanlar, bilim insanlarý
diyebiliriz.
Sendikamýz 6. Oðlan Genel
Kurulunda aldýðý karar ve
Merkez Temsilciler Kurulunda
konunun tartýþýlmasý sonucu
en geç Aralýk ayýnda Sosyal
Hizmet Sempozyumu
yapmayý planlamýþ ve
hazýrlýklarýna baþlamýþtýr.

Sempozyumda ana konular
olarak aþaðýdaki baþlýklar
saptanmýþ ve örgütümüzün
katkýlarýna açýlmýþtýr.
1- Kapitalist küreselleþme,
sosyal politikalara yansýmasý
ve sosyal hizmet,
2- Ü l k e m i z d e
sosyal
hizmetlerin durumu,
3- S o s y a l h i z m e t l e r d e
çalýþanlarýn sorunlarý ve
sendikal mücadele.
4- Nasýl bir sosyal hizmet?
(Finansmaný, hizmet
modelleri, insan gücü )

SHÇEK 2008 YILI KURUM ÝDARÝ KURULU (KÝK) YAPILDI
Sosyal hizmetler hýzlý bir
deðiþim sürecinden geçiyor.
Ýþsizliðin, yoksulluðun artmasýna
14 paralel sosyal yaralar da
derinleþiyor. Toplumun sosyal
hizmetlere ihtiyacý her geçen
gün artýyor. Bu tablo SHÇEKnun
toplumsal iþlevini artýrýrken
kurum bu iþlevi yerine
getirmekten hayli uzak. Yeni
kuruluþlar açýlmasýna raðmen
personel açýðý giderilmiyor, iþ
yükü giderek artýyor. Çalýþanlarýn
ücretleri düþük ve ücret
adaletsizliði derinleþiyor.
2008 yýlý SHÇEK Kurum Ýdari
Kuruluna böylesi sorunlar
üzerinden hazýrlanan sendika
temsilcilerimiz öncelikli olarak
geçmiþ KÝK gündemlerini ve
alýnan kararlarýn masaya
yatýrýlmasýný talep etti. Sosyal
hizmet tazminatýnýn çýkarýlmasý,
Baþbakanlýk tazminatýnýn
katsayýya baðlanmasý, ek
derslerdeki sýnýrlamalar, idari
hizmetler sýnýfýnda çalýþanlarýn
ekonomik haklarý, çalýþan
çocuklarýnýn kreþ sorunu,
dinlenme tesisleri gibi geçmiþ
toplantýlarda konuþulmasýna
raðmen
bir
türlü
çözümlenmeyen sorunlar bir kez
daha deðerlendirildi. Kurum

yetkilileri bu konulardaki
çalýþmalarýný anlatarak,
gerçekleþmeyenler için
gerekçelerini sundular. Sendika
temsilcilerimiz, bu sorunlar
çözümlenene kadar mücadele
edileceðini ve bu konularýn her
toplantýnýn asli gündemi
olacaðýný belirttiler.
Banka promosyonlarý
konusunda oluþturulan
mutabakata raðmen meblaðýn
güncel durumun altýnda kalmasý
ve çalýþanlarýn ihtiyaçlarý için
ayrýlan % 10luk kýsmýn amacýna
uygun kullanýmý konusundaki
sendikal talebimizin gereði
olarak, kuruluþlardan ihtiyaç
listelerinin istenerek buna uygun
harcama yapýlmasý konusunda
genel bir mutabakat oluþturuldu.
Çocuk Koruma Kanunu ve
Evde Bakým Hizmetlerinden
kaynaklý iþ yükü artýþý,
kuruluþtaki görevlerde yarattýðý
aksaklýklar ve yaþanan sorunlarýn
giderilmesi için sendikamýzca
savunulan görüþler genel
anlamda kabul görmesine
raðmen, yasal zorunluluklar ve
personel açýðý gibi kronik
sorunlar nedeniyle tam bir uzlaþý
saðlanamadý.

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

Atama Nakil Yönetmeliði
hakkýnda sendikamýzýn açtýðý
dava sonrasý birtakým
deðiþikliklerin yapýldýðý ama yine
de dava sonucuna göre hareket
edileceði vurgulandý. Buna
paralel olarak hizmet içi
eðitimlerine katýlýmýn adil
ölçütlerle belirlenmediði,
özellikle sertifikalý eðitimlere
katýlým kýstaslarýnýn idari
tasarrufa açýk olmasý nedeniyle
hizmet puanlarýnda ve nihai
olarak atamalarda adaletsizliðe
yol açtýðý yönündeki sendikal
tespitimiz zýmnen de olsa kabul
gördü ve sorunun çözümü için
eðitim dairesinin bir çalýþma
yapmasý üzerinde mutabakat
saðlandý.
4688 Sayýlý yasanýn
gölgesinde, önceki KÝK
toplantýlarýnýn bir tekrarýndan
öteye geçemeyen 2008 yýlý KÝK
toplantýsý, bir kez daha gösterdi
ki; temel taleplerimizin
karþýlanabilmesi için ciddi yasal
düzenlemelere ihtiyaç var.
Bunun için Genel Müdürlük,
Bakanlýk düzeyinde ciddi giriþim
ve takip yapýlmasýný zorlamak,
ayný zamanda da iþyerlerimizden
baþlayan bir mücadele birliðini
yeniden yaratmak zorundayýz.
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KADINLAR ÝÇÝN
ÇALAN ALARM
ZÝLLERÝNE
TÜSÝAD BAKIÞI
TÜSÝAD ve Türkiye Kadýn
Giriþimciler Derneði (KAGÝDER)
Türkiyede Toplumsal Cinsiyet
Eþitsizliði: Sorunlar, Öncelikler
ve Çözüm Önerileri baþlýklý
raporunu 15 Temmuz 2008 de
yayýnladý. Rapor, TÜSÝADýn 2000
yýlýndaki raporundan sonra
geçen sürede, kadýnlarýn eðitim,
istihdam ve siyasetteki konumu
ile ilgili geliþmeler ve ilerleme
kaydedilemeyen alanlarý
içermekte.
Rapordaki 3 baþlýðý
özetlediðimizde;
1. Eðitim: Eðitimin ana
hedeflerini, temel politikalarýný
ve önceliklerini belirleyen
metinlerde, ders araç ve
gereçlerinde, uygulamalarda,
ise toplumsal cinsiyet
yaklaþýmýnýn yerleþtirilmesi
konusunda bütünsel bir yaklaþým
ve ilerleme bulunmamaktadýr.
Okulun cinsiyetçiliðin yeniden
üretimine katkýsý devam
etmektedir.
2000deki %94,5 yetiþkin
erkek okur-yazar oraný, 2006'da
%96 olurken, %78,3 olan
kadýnlarda ise %80,4 olmuþtur.
200607'de ilköðretim çaðýnda
olup da ilköðretime devam
etmeyen 1.111.000 çocuðun
667.000'i yani %60 kýz
çocuklarýdýr.
Herhangi bir eðitim
almayan 1549 yaþ arasý kadýn
oraný %16,7den %21,8e
ulaþtýmýþ ancak Ýstanbul için
%10,2 olarak belirlenen bu oran,
%14,2ye çýkmýþtýr.
Eðitimsiz kadýn ve okula
kayýtlý olmayan kýz çocuk
oranlarýnýn en yüksek olduðu
yöreler ise sýrasýyla Güneydoðu,
Orta, Doðu ve Kuzeydoðu
Anadoludur.
2. Ýþgücüne Katýlým ve
Ýstihdam: Türkiye'de kadýnlarýn
iþgücüne katýlýmlarý 1950'lerin
ortalarýndan beri düþmektedir.

Bu
düþüþün
temel
nedenlerinden biri kýrdan kente
göçtür. 1930'larda nüfusun
yaklaþýk %30'u kentlerde, %70'i
kýrda yaþarken, bu durum 2000'li
yýllarda tersine dönmüþtür.
1988'de %34,3 olan iþgücüne
katýlým oraný 2006'da %24,9'a
düþmüþtür. 1988'de %31 olan
kadýnlarýn istihdam oraný da,
2006'da %22'ye düþmüþtür.
Eðitim düzeyi arttýkça
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý da
artmaktadýr. 2006 yýlý itibariyle
kentte, fakülte mezunu
kadýnlarda iþgücüne katýlým
oraný %69,8'e ulaþmaktadýr.
Tarýmda 2000de %60,5 olan
istihdam, 2006da %48,5'e
düþmüþtür. Hizmetlerdeki
istihdam oraný 200006 arasýnda
%26,4ten %36,5'e yükselmiþtir.
Kent sanayisindeki istihdam
oraný %9,5 olup, hizmetler ile
karþýlaþtýrýldýðýnda çok düþüktür
2006da, çalýþan erkeklerin
kayýtlýlýk oraný %58 iken,
kadýnlarda %34'tür. Yani çalýþan
kadýnlarýn %66'sý kayýtdýþý
çalýþmaktadýr. Kadýn erkek
arasýndaki ücret eþitsizliði de
sürmektedir.
Türkiye'de aktif iþgücü
piyasasý politikalarý açýsýndan
en temel ve yaygýn hizmet
olarak mesleki eðitim hizmeti
sunulmaktadýr. Ýþgücü piyasasý
politikasý olarak nitelenebilecek
diðer politika araçlarý ise
geliþtirilmemiþtir. Bakým
h i z m e t l e r i n i n
kurumsallaþmamasý da
kadýnlarýn iþgücüne katýlýmlarýný
engelleyen en önemli
nedenlerden biridir.
3. Siyasete Katýlým: 2007
seçimlerinde oluþan TBMM'de
en yüksek kadýn milletvekili
oraný % 29,6 ile DTP'de
gerçekleþmiþ, AKPde % 9,
CHP'de % 9 ve MHP'de % 2,8
düzeyinde olmuþtur.Yerel

meclislerde kadýn oraný
ortalamasý Avrupa'da ve Orta
Amerika'da %24, Latin
Amerika'da %26, Afrika'da % 30
iken Türkiye'de % 2,5'tur.
Türkiye'de eðitimli ve
meslek sahibi kadýnlarýn kamu
kurumlarýnda çalýþma açýsýndan
önemli bir yer edindikleri; fakat
yöneticilik düzeylerine
yükselmede ciddi bir elemeye
ve ayrýmcýlýða maruz kaldýklarý
görülmektedir.
Raporda yer alan rakamlar
bir gerçekliði yansýtmaktadýr ve
bölgelerarasý, kýr-kent arasý
oranlarýn ayrýntýlarýna
girildiðinde kadýnlar aleyhine
daha aðýr sonuçlar ortaya
çýkmaktadýr. Ancak TÜSÝAD gibi
Türkiyenin en büyük patron
örgütünün kadýnlarýn eðitimini,
iþgücüne katýlým azlýðýný
problem
etmesi
düþündürücüdür.
Kadýnlarýn iþgücüne
katýlýmýnýn en önemli
engellerinden biri olan çocuk
bakýmý konusunda önlem
almaktan þiddetle kaçýnanlar
ayný patronlardýr. Kamu
kreþlerinin kapatýlmasýna,
iþyerlerinde kreþ ve doktor
bulundurmayý zorlaþtýran
yasalarýn çýkarýlmasýna karþý
ç ý k m a y a n l a r,
hatta
destekleyenler de onlardýr.
Neoliberal piyasa politikalarý
sonucu eðitim, saðlýk, sosyal
güvenlik alanýndaki yýkýmlar
daha çok kadýnlarý etkilediði
halde, bu politikalarýn en yýlmaz
savunucularý da yine onlardýr.
Ýþsizliðe, eðitimsizliðe,
saðlýksýzlýða,
sosyal
güvenliksizliðe, kayýt dýþý ve
düþük ücretle çalýþtýrýlmaya,
kimliksizliðe ve cins ayrýmcý
politikalara karþý yürütülecek
çalýþmalar ve elde edilecek
kazanýmlar emekçi kadýnlarýn
mücadelesi ile olacaktýr.

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

15

ses haber bülteni  eylül 2008

YARGIDAN,
KADROLAÞMAYA
BÝR KEZ DAHA
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Saðlýk Bakanlýðý,
2005 sonunda 47
eðitim hastanesine,
178 profesör ve
doçenti klinik þef ve
þef yardýmcýsý olarak
herhangi bir bilimsel
seçmeye
tabi
tutmaksýzýn doðrudan
atamýþtý. Bu atamaya
dayanak yapýlan 5413
sayýlý kanunun
yürütmesi Anayasa
Mahkemesince
durdurulmuþ,
atamalarýn birçoðuna
iptal kararý verilmiþ, sendikamýzýn
tüm atamalarýn iptali için açtýðý
davada da Ankara 12. Ýdare
Mahkemesi 09.11.2007 tarihinde
iptal kararý vermiþti. Saðlýk
Bakanlýðý kararý temyiz etmesine
karþýn Danýþtay 5. Dairesi
25.06.2008 tarihinde bu kararý
kesinleþtirmiþtir. Sendikamýz da
Saðlýk Bakanlýðýna baþvurarak
5413 sayýlý kanun kapsamýnda
atanan tüm atamalarýn derhal
iptalini talep etmiþtir.

DUR
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanelerinin
Geleceði Karartýlamaz!

Kiþilere
Çýkarýlmýþtýr.

Özel

Kanun

Yenilenen yasa ile atanan 75
kiþinin büyük çoðunluðunun,
atamalarý iptal edilenlerden
olmasý kanunun kiþilere özel
olarak çýkarýldýðý kuþkusunu
arttýrmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý,
klinik þef ve þef yardýmcýlarýný
liyakate deðil, sadakate göre
atama ýsrarýný yeni yasa ile de
sürdürmüþtür.

Hukuk Dýþý Atamalar
Bürokrasiyi de þekillendirmiþtir.

Bu ýsrar karþýsýnda akla bazý
sorular gelmektedir;

2005 sonunda þef ve þef
yardýmcýlarý olarak atanan 178
doçent ve profesörlerin önemli
bir kýsmý bakanlýk bürokrasisinin
þekillenmesinde önemli rol
oynamýþtýr. Örneðin dönemin
müsteþarý ve bu dönemin
müsteþar yardýmcýlarý kendilerini
klinik þefi olarak atamýþlardýr.
Ankara 12. Ýdare Mahkemesinin
iptal kararý üzerine AKPli Cevdet
Erdöl ve kendisini de klinik þefi
olarak atatan dönemin Saðlýk
Bakaný Müsteþarý þimdiki Adana
milletvekili Necdet Ünüvar
tarafýndan TBMMne verilen yasa
teklifi kanunlaþtýrýlmýþ ve bu
kiþilerin yeniden atanmalarýnýn
önü açýlmýþtýr.

Bu durum sadece siyasi
kadrolaþma
denilerek
geçiþtirilebilir mi? Bu ýsrar,
hastanelerin tamamen iþletmeye
dönüþtürülmek istenmesi ve rant
saðlanacak alanlar olarak
görülmesi nedeniyle olabilir mi?
Klinik þeflerinin yaþ haddinden
emekliye ayrýlana kadar (3035
yýl) bu görevlerde kaldýklarý
bilinmesine karþýn, atamalarý
iptal edilenlerin yeniden
atanmasýndaki inatlaþma kalýcý
kadrolaþmayý saðlamaya mý
yönelik? Saðlýk Bakanlýðý 201
klinik þef ve þef yardýmcýlýðý
atamasý için ilan vermiþtir, bu
atamalar için oluþturulan jüri de
yer alanlarýn bazýlarýnýn 2005te
atanýp, atamalarý iptal edilenler
olmasý tesadüf müdür? Jüri hangi
kriterlere göre oluþturulmuþtur?

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

Eðitim ve araþtýrma
hastaneleri, uzman
hekimlerin % 50sini
yetiþtirmekte ve yoðun
bir þekilde saðlýk
hizmeti sunmaktadýr. Bu
hastanelerin eðitici
kadrolarý, þef, þef
yardýmcýlarý
ve
b a þ a s i s t a n l a r d ý r.
Uzmanlýk eðitimi veren
kuruluþlara eðiticilerin
nesnel ölçütlerle ve
sýnavla seçilmediði, Bakanlýk
tarafýndan doðrudan atandýðý
baþka bir ülke bulunmamaktadýr.
Ankara 12. Ýdari Mahkemesi
kararýnda atamalarýn hukuka
aykýrý olduðunu açýkça
b e l i r t m i þ t i r. B u d u r u m d a
beklenen, Saðlýk Bakanlýðýnýn
yargý kararlarýnýn gereðini
yapmasýdýr. Oysa bakanlýk, 5748
sayýlý yasa ile yanlýþta ýsrar
ederek, yargý kararlarýný boþa
çýkarmaya çalýþmýþtýr.
Sendikamýz, bu konudaki
hukuk mücadelesine devam
edecektir. Ancak bu süreçte;
3 Siyasi
kadrolaþma
doðrultusunda yapýldýðý
mahkeme kararlarýnca
tescillenmiþ olank linik þef ve
þef yardýmcýsý atamalarý derhal
geri alýnmalýdýr.
3 Esas atama yönteminin
bilimsel objektif sýnavla
olmasý, sýnavsýz atamanýn
ancak istisnai durumlarda ve
çok sýnýrlý sayýda kadro için
kullanýlmasý gerektiði
yönündeki yargý kararlarýna
uyulmalý ve atamalarýnýn
nesnel ölçütlere göre
yapýlmasý için en kýsa sürede
sýnav açýlmalýdýr.
3 Jüri oluþturmanýn nesnel
kriterleri oluþturulmalý ve jüri
üyeleri
buna
göre
belirlenmelidir.
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Bolu Devlet Hastanesinde görev yapan Hemþire Arzu ÖÐREN 18 Temmuz 2008 tarihinde
nöbet tuttuðu sýrada baygýnlýk geçirmesi nedeniyle çalýþtýðý hastanenin acil servisinde kontrol
edilmiþ, boðaz enfeksiyonu tanýsý konmuþtur. Daha sonra yeniden fenalaþan ÖÐREN, tekrar
tedavi altýna alýnmýþ ve KKKA teþhisi ile Ankara Numune Hastanesine sevk edilmiþ ve 23 Temmuz
2008 tarihinde hayatýný kaybetmiþtir.

ÖLÜM HALÝNDE PERFORMANS PUANI SIFIR!

Genel Baþkanýmýz ve Genel
Sekreterimiz, Boluya giderek
çalýþtýðý hastane ve servisi
ziyaret etmiþ, konu ile ilgili
aldýðý bilgiler ýþýðýnda basýna
açýklama yapmýþtýr.
Arzu ÖÐREN, 4/b
statüsünde sözleþmeli olarak
çalýþmakta olup, olumsuz iþ
koþullarýnýn kurbaný olmuþtur.
Basýna ortopedi hemþiresi olarak
yansýmýþ olsa da ayný katta
bulunan ve aralarýnda intaniye
servisinin de bulunduðu dört
servise hizmet vermekteydi.
Arzu hemþirenin iþyerinden
aldýðý hastalýk sonrasý ölümü
yaþanan gerçeði bir kez daha
tüm çýplaklýðý ile gözler önüne
serdi; Bu gerçek, saðlýk
emekçilerinin iþ riski ve meslek
hastalýklarý konusunda ilgililerin
hiçbir çalýþma yapmadýðýdýr.
Bugüne kadar bilinen 15 saðlýk
emekçisi vakasý olmuþ ve
maalesef 3 vaka ölümle
sonuçlanmýþtýr.
Ankara
Numune
Hastanesinde KKKA hastalýðý
bulaþmasý nedeniyle tedavi
gören ve ölümden dönen saðlýk
emekçilerinin hasta olduklarý
döneme
ait
döner
sermayelerinin kesilmesi ise

yayýnlamakla çözülmemektedir.
Uygulamasýnýn takip edilmesi
ve denetlenmesi, genelgelerin
uygulanmasý için koþullarýn
oluþturulmasý gerekmektedir.

performans uygulamasýnda;
ölümüne çalýþmanýn, çalýþma
ortamýndan
kaynaklý
hastalanmanýn ve ölmenin
performans puanýnýn sýfýr
olduðunu göstermesi
ve her þeyin paraya
tahvil edilmesinin
geldiði sonuç
açýsýndan çarpýcýdýr.

Sendikamýz ve sorunu bizzat
yaþayan saðlýk emekçileri,
saðlýklý çalýþma koþullarýnýn
yaratýlmasýnýn, genelgelerin
uygulanmasýnýn takipçisi
olmalýyýz. Ýhmale meydan
vermemeli, alýnmayan önlemleri
alma konusunda iþyerimizdeki
yetkililerden baþlayarak her
kademedeki yetkilileri
uyarmalýyýz ve alýnmasý gereken
önlemleri talep etmeliyiz.

Saðlýk Bakanlýðýnýn KKKAnýn
teþhisi, saðlýk
emekçileri ve halk
açýsýndan alýnacak
önlemler
vb.
k o n u s u n d a
yayýnladýðý
genelgeleri
b u l u n m a k t a d ý r.
Ancak sorun genelge
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ÖZÜRLÜLER ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI ÝLE GÖRÜÞTÜK

SENDÝKA EÐÝTÝMLERÝMÝZ BAÞLIYOR

10.09.2008 günü Genel Örgütlenme Sekreterimiz, Ankara
Þube Yönetimimiz ve Ýþ yeri temsilcimizden oluþturulan
heyetle Özürlüler Ýdaresi Baþkaný Abdullah GÜVENle
Özürlüler idaresi personelinin yaþadýðý sýkýntýlar ile genel
teþkilatlanma yapýsýndaki deðiþiklikler üzerine bir görüþme
yapýlmýþtýr. Görüþmede;
 2005 yýlýnda idare teþkilat yapýsýnda yaþanan
deðiþikliklerin yarattýðý sýkýntýlar,

2122 Haziran 2008de gerçekleþtirdiðimiz
Merkez Temsilciler Kurulumuzda alýnan karar
doðrultusunda Þube ve temsilcilik
yönetimlerinin çoðunluðunun yenilenmesi
nedeniyle bir eðitim çalýþmasýna baþlýyoruz.
Ku r u m s a l i þ l e y i þ i m i z k o n u s u n d a
yönetmeliklerimize iþlerlik kazandýrýlmasý,
ihtiyaç olan bilginin paylaþýlmasý, Saðlýk ve
Sosyal hizmet iþkolumuza iliþkin olarak
örgütümüzün kadrolarýnda ortak dilin
yaratýlmasý amacýyla 13 Bölge Ýl merkezinde
tüm þube/temsilcilik yöneticilerimize yönelik
eðitim programýmýz Ekim-Kasým 2008 tarihleri
arasýnda planlanmýþtýr. Ayrýca iþyeri temsilcisi
ve aktivistlerimize yönelik eðitim çalýþmalarý
da Ekim 2008 de baþlayacaktýr.

 Personelin özlük haklarý,
 Ýdari hizmetler sýnýfýndaki personel için görevde yükselme
sýnavý gibi konular öncelikli olarak dile getirilmiþtir.
Görüþmede sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik Ankara
þubemizce hazýrlanan dosya üzerinde olumlu
deðerlendirmeler yapýlmýþ, sorunlarýn çözümüne iliþkin
daha sýk bir araya gelme temennisinde bulunulmuþtur.

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
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MERYEM ÖZSÖÐÜT TAHLÝYE EDÝLDÝ
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10 Aralýk Ýnsan haklarý
gününde evine yapýlan
baskýnla polis tarafýndan
öldürülen Kevser Mýzrakýn
öldürülmesini protesto içerikli
basýn açýklamasýna katýldýðý
için evi basýlan MYK üyemiz,
kütüphanesinde 700ü aþkýn
kitabý olmasý ve bu kitaplarýn
konularýnýn çeþitliliði
üzerinden savcýlýk tarafýndan
terörist olduðu iddiasý ile
tutuklanmýþtý. Oysa kitaplýkta
bulunan 3 kitap ve 4 dergi
piyasadan satýn alýnabilen kitap
ve dergilerdi. Böylesi bir
deðerlendirme, düþünen,
düþüncelerini ifade eden,
okuyan, evinde zengin
kütüphanesi bulunan herkesi
herhangi bir örgütün mensubu
olarak rahatlýkla tutuklatabilir.
Meryem ÖZSÖÐÜT, adresi
ve konumu belli olmasýna
raðmen hiçbir hukuki zemine
yaslanma gereði duyulmaksýzýn
8 ay tutuklu yargýlandý.
Sendikamýz, MYK üyemizin
gözaltýna alýnýþýndan itibaren
gerek yurtiçinde gerekse
yurtdýþýnda çeþitli giriþimlerde
bulundu. Giriþimlerimiz

sonucunda üyesi bulunduðumuz
PSI (Kamu Hizmetleri
Enternasyonali) tarafýndan
Baþbakana, Ýçiþleri Bakanlýðýna
ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý'na yazýlar yazýldý,
uluslararasý imza kampanyasý
baþlatýldý. Kampanya dünyanýn
pek çok ülkesindeki sendikacý,
akademisyen, aydýn tarafýndan
desteklendi ve 10.000 aþkýn
imza toplandý. Ayrýca yine PSI
tarafýndan konu ILOya(
Uluslararasý Çalýþma Örgütü)
taþýndý ve buradan Hükümete
doðrudan müdahale kararý
çýkartýldý.
MYK üyemizin durumu,
Genel Baþkanýmýz Bedriye
YORGUN tarafýndan Ýsveçte
ETUC (Avrupa Sendikalar

Konfederasyonu) Baþkaný
Wanja Lundby-Wedina da
iletildi. Görüþmede tutuklanma
ve duruþma sürecinde yaþanan
geliþmeler ile saðlýk ve sosyal
hizmet alanlarý baþta olmak
üzere sendikamýzýn genel
politikasý
hakkýnda
bilgilendirmede bulunarak
uluslar arasý sendikal
dayanýþmanýn emek ve
demokrasi mücadelesinin
güçlenmesi açýsýndan önemini
vurguladý..
Meryem Özsöðütün
tutukluluðu ve yargýlama
sürecindeki olumsuzluklarla
ilgili Ýçiþleri Bakanlýðýna ve
Baþbakana bu durumu
kýnadýklarýný belirten fakslar
çeken ETUCun genel baþkaný
Wanja Lundby-Wedin Türkiyeyi
dýþarýdan takip ettiklerini ve
özellikle 1 Mayýs 2008de
yaþananlarýn Türkiyedeki
sendikalar üzerindeki baskýyý
en çýplak haliyle gözler önüne
serdiðini ifade etti.
8 Ocak 2008 tarihinde
evinden gözaltýna alýnan ve 8
ay Sincan F tipi cezaevinde
tutuklu bulunan Merkez
Yönetim Kurulu üyemiz Meryem
ÖZSÖÐÜT 5 Eylül günü yapýlan
5.duruþmasýnda tahliye edildi.
MYK üyemiz Meryem
ÖZSÖÐÜTün serbest kalmasýný
sevinçle karþýlarken, bu süreçte
desteklerini sunan tüm
sendikalara, demokratik kitle
örgütlerine, siyasi partilere ve
uluslararasý kampanyaya
katýlan
herkese
dayanýþmalarýndan dolayý
teþekkür ederiz.
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HUKUK
ÜNÝVERSÝTEDEKÝ 4/B LÝLERE
DÖNER SERMAYE ÖDENECEK
Üniversite hastanelerinde
çalýþan 4/B li sözleþmeliler de
döner sermaye alacak.
Üniversite hastanelerinde
çalýþan ve döner sermayeden
yararlandýrýlmayan 4/B liler için
sendikamýz, imza kampanyalarý,
basýn açýklamalarý gibi çalýþmalarý
ile birlikte hukuksal olarak da
sorunu takip etmekteydi.
Sendikamýz, Maliye Bakanlýðýna
yazdýðý Döner sermaye ödenmesi
talebine cevap verilmemesi
üzerine hukuksal süreci baþlatmýþ
ve dava açmýþtý. Davamýz
sürerken, yapýlan yasal
düzenleme ile üniversite
hastanelerinde çalýþan 4/B lilerin
döner sermaye almasý hükme
baðlanmýþtýr.
5793 sayýlý kanunun 4.
maddesinde yapýlan deðiþiklik;
 Sözleþmeli personele yapýlacak
ödeme tutarý, sözleþmeli
personelin çalýþtýðý birim ve
bulunduðu pozisyon unvaný
itibariyle ayný veya benzer
unvanlý memur kadrosunda
çalýþan, hizmet yýlý ve öðrenim
durumu ayný olan emsali personel
dikkate alýnarak belirlenir. Emsali
bulunmayan sözleþmeli personele
yapýlacak ödeme tutarý ise brüt
sözleþme ücretlerinin yüzde
250ini geçemez  denilmektedir.
RADYOLOJÝDE 5 SAATE DEVAM
Ýyonizan radyasyon
kaynaklarý ile çalýþan personelin
mesai saatleri Saðlýk Bakanlýðý
Te d a v i H i z m e t l e r i G e n e l
Müdürlüðü'nün 08.10.2007 günlü
21025 sayýlý genelgesinin 1 ve 2
numaralý paragraflarý ile günlük
9 saate çýkarýlmýþtý. Sendikamýz
ilgili genelge ve genelgenin
dayanaðý olan yönetmeliðin
yürütülmesinin durdurulmasý ve
iptali istemi ile Danýþtay'a dava
açmýþtý.
Danýþtay 12. Daire'sinin
2007/5157 E sayýlý ve 13.11.2007
tarihli kararý ile Bakanlýðýn
savunmasý gelinceye kadar
yürütmeyi durdurma kararý
verilmiþti. Ardýndan Saðlýk
Bakanlýðý'nýn savunmasý geldikten
sonra 12. Daire'nin 5. Daireyle
birlikte vermiþ olduðu kararda
yürütmeyi durdurma istemimiz

08.02.2008 günü reddedilmiþti.
Bunun üzerine sendikamýz itiraz
hakkýný kullandý.
Ýtiraz üzerine Danýþtay Ýdari
Dava Daireleri Kurulu tekrar
yürütmeyi durdurma kararý
vererek, radyoloji çalýþanlarýnýn
günlük mesaisinin 5 saat olarak
devamýna karar vermiþtir.
HIFZISIHHADA 2004ün ÝLK 9
AYINA DAÝR EK ÖDEME KARARI
Hýfzýssýhha merkez ve taþra
teþkilatýnda çalýþanlara 2004
yýlýnýn ilk 9 ayýnda ödenmeyen
döner sermayeden ek ödeme
almalarýnýn yolu açýldý.Ê
Sendikamýz, 13.10.2004 tarih
ve 13031 sayýlý Bakan onayý ile
yürürlüðe konulan Refik Saydam
Hýfzýsýhha Merkezi Baþkanlýðý
Merkez ve Taþra Teþkilatýnda
görevli personele döner sermaye
gelirlerinden ek ödeme
yapýlmasýna dair yönergenin
geçici 1. maddesinin 12.
maddesinin (a) fýkrasýnýn ve ayný
maddenin (b) fýkrasýnda geçen
01.09.2004 tarihinden
ibaresinin iptal edilmesi istemi
ile dava açmýþtý. Danýþtay 11.
dairesinin 27.05.2008 tarihinde
verdiði karar ile bu ibare iptal
edilmiþ ve bu döneme ait döner
sermaye alýnmasýnýn önü
açýlmýþtýr.
VEKÝL EBE-HEMÞÝRELER DE
DÖNER SERMAYE ALABÝLECEK
Son yýllarda saðlýk iþkolunda
yürütülen
güvencesiz
çalýþtýrmanýn bir þekli olarak iþe
alýnan vekil ebe ve hemþirelere
döner sermayeden ek ödeme
verilmemektedir.
Sendikamýz hukuka aykýrý bu
durumun giderilmesi için vekil
çalýþan hemþire Nala Yýldýz
üzerinden Diyarbakýrda örnek
dava açmýþtý. Açtýðýmýz dava
Diyarbakýr 2. Ýdare Mahkemesi
kararý ile reddedilmiþti.
Yürütmeyi durdurmalý temyiz
talebimiz üzerine Danýþtay 11.
Dairesinin 2008/4777 E sayýlý ve
30.06.2008 tarihli yürütmeyi
durdurma kararý ile vekil ebe ve
hemþirelerin döner sermayeden
ek ödeme alabilmelerinin önü
açýlmýþtýr.

Verilen yürütmeyi durdurma
kararý dava açýlan kiþi ile ilgilidir.
Bu karar Danýþtay tarafýndan
Saðlýk
Bakanlýðýna
bildirilmektedir. Ancak Saðlýk
Bakanlýðý konu ile ilgili gerekli
düzenlemeyi yapmaz ise vekil
ebe ve hemþirelerin ayrý ayrý dava
açmasý gerekecektir.
Bugüne kadar yaþadýðýmýz
pratikler Saðlýk Bakanlýðýnýn bu
tür kararlarý kendiliðinden
yaygýnlaþtýrmadýðý yönündedir.
Bu nedenle vekil ebe ve
hemþirelerin il saðlýk
müdürlüklerine dilekçe ile
baþvurarak, döner sermayeden
ek ödeme talep etmeleri,
talepleri kabul edilmediði
durumda ise süresi içerisinde
dava açmalarý gerekecektir.
Konu ile ilgili bilgi ve Danýþtay
kararý web sitemizde
bulunmaktadýr.
BANKA PROMOSYON
GENELGESÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK
Baþbakanlýk tarafýndan
04.08.2008 tarihinde yayýnlanan
genelge ile 20 Temmuz 2008
tarihli banka promosyonu
genelgesinin 5. maddesi
deðiþtirilmiþtir.
Önceki Hali: "Daðýtýlacak
promosyonlar, ilgili banka
tarafýndan personel adýna açýlan
hesaba her personel için eþit
tutarlarda aktarýlmak suretiyle
altý aylýk periyotlarla
ödenecektir."
Yeni Hali : Daðýtýlacak
promosyonlar, ilgili banka
tarafýndan personel adýna açýlan
hesaba aktarýlmak suretiyle
ödenecektir.
Bu deðiþiklik ile
1- Daha öncekinden farklý
olarak yüksek maaþ alan
personele yüksek, daha az ücret
alana daha az banka promosyonu
ödenmesi mümkün olabilecektir
2- "Altý aylýk periyot"
düzenlemesi kaldýrýldýðýndan
kurumlarýn periyodu kendilerinin
belirlemesi mümkün olduðu gibi
"tek bir defada" ödenmesi de
mümkün olacaktýr.

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
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HABERLER
KESK, TCO ve LO ORTAK EÐÝTÝMÝNE KATILDI

KESK üzerinden
yürütülen ve ilki 15 Ekim
2007, ikincisi 710 Nisan
2008 tarihlerinde Ankarada
yapýlan TCO ve LOnun ortak
düzenlediði ÇALIÞMA
HAYATINDA KADIN ERKEK
EÞÝTLÝÐÝ VE ÝÞ SAÐLIÐI ÝÞ
GÜVENLÝÐÝ konulu eðitimin
son oturumu 2530 Aðustos
2008 tarihlerinde Ýsveçte
yapýldý. Bu eðitime baþýndan
beri katýlan sendikamýz
Genel Baþkaný Bedriye
Yorgun ve Bursa Þube
Denetleme Kurulu üyemiz
Vicdan Gündoðdu Ýsveçte
yapýlan son oturuma da
katýldýlar.
Eðitimin genel amacý;
çalýþma hayatýnda kadýn erkek
eþitliði ile iþ saðlýðý iþ güvenliði
alanlarýnda KESK bünyesinde
eðitimci
kadrolarýn
oluþturulmasý, var olan
modellerin eleþtirel biçimde
sorgulanmasý ile birlikte bu
alanlara dair model

oluþturulmasý, ayný zamanda
karþýlýklý bilgi ve deneyim
akýþýnýn saðlanmasýydý. Bu
baðlamda
seminerde
katýlýmcýlara Ýsveç modeli
tanýtýlmýþ ve model tartýþýlmýþtýr.
Tartýþma, baþka bir yerelliðin
kendi dinamikleri ve özgün
ihtiyaçlarý üzerinden kurguladýðý
bir modelin, her türlü farklýlýða
karþýn bize ait bir model
oluþturulmasýnda saðlayabileceði

açýlýmlar üzerinden
y ü r ü t ü l m ü þ t ü r. E ð i t i m
çalýþmasýnda Ýsveç modelini
ortaya çýkaran kurumlar ve
mücadele yöntemleri
yanýnda Türkiyede bu
baþlýklara dair geliþmeler ve
yasal süreçler de ele
alýnmýþtýr. Bu haliyle oldukça
eðitici ve öðretici bir
deneyim
aktarýmý
saðlanmýþtýr.
Seminerin diðer
özelliði ise; Türkiyedeki 4
farklý konfederasyonun
temsilcileri ile çalýþma
hayatýnýn bu çok önemli iki
baþlýðý konusunda fikir
alýþveriþinde bulunmak olmuþtur.
Sendikal mücadele
içerisinde bu iki ana baþlýk
konusunda
Türkiye
sendikalarýnýn yeni yöntemler
geliþtirmesi ve bu yöntemleri
hayata geçirecek sendikal
zemini oluþturmasý gerekliliði
seminer sonucunda tüm
çýplaklýðý ile ortaya çýkmýþtýr.
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ÞANLIURFA TÝYATRO GRUBU KADININ RÜYASI OYUNUNU SAHNELÝYOR
SES Þanlýurfa, Basýn Yayýn
ve Sosyal Faaliyetler
Sekreterliði bünyesinde
oluþturulan SES Tiyatro
Grubu; üyelerinin sosyal
yaþantýlarýný canlandýrmak,
sosyal paylaþýmý artýrmak,
insanlarýn pozitif
ayrýmcýlýða teþvik edilmesi
ve kadýna gereken
hassasiyetin gösterilmesi
için özellikle ebeler

haftasý, hemþireler günü ve
anneler gününe yakýn tarihte
Þanlýurfa Belediyesi Kültür
Merkezinde  KADININ RÜYASI
adlý oyunu sahnelemiþtir.
Yaklaþýk 350 kiþinin katýlýmýyla
izlenen oyun büyük beðeni
toplamýþtýr. Þube, talep olmasý
halinde baþka il ve ilçelerde
de ayný ekiple oyunu
sergileyebileceðini
belirtmektedir.

ÇORUM ÞUBESÝ KKKA KONULU PANEL DÜZENLEDÝ
Çorumda Þubemiz
tarafýndan düzenlenen
KKKA hastalýðý konulu panel
130 kiþinin katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
Panelin açýlýþý SES Çorum
Þube Baþkaný Hakký ÇAKIR
tarafýndan yapýldý. Hakký
ÇAKIR, son yýllarda
kenelerin yol açtýðý Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþi
hastalýðý nedeniyle çok
sayýda insanýn hayatýný
kaybettiðini, hastalýðýn halk
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

arasýnda paniðe yol açtýðýný
anlatarak "hastalýk artýk týbbi
bir vak'a olmanýn yaný sýra
sosyal bir vak'a halini de
almýþtýr " dedi.
P a n e l d e Ç o r u m Ta b i p
Odasý'ndan Klinik Mikrobiyoloji
ve Enfeksiyon Hastalýklarý
Uzmaný Dr. Kazým ÇEBÝ, Tarým
Orkam-Sen üyesi Veteriner
Hekim Günsel Yetik ERLÝK ve
SES MYK Üyesi Dr. Köksal AYDIN
konuþmacý olarak yer
almýþlardýr.
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HABERLER
ESKÝÞEHÝRDE AÝLE HEKÝMLÝÐÝNÝN 2.YILI
Eskiþehirde 2 yýlý dolan aile hekimliði ile
ilgili olarak Eskiþehir þubemiz ile Eskiþehir Tabip
Odasýnýn ortak yaptýðý açýklamada; Aile
hekimlerinin 24 saat hizmet vereceði, bir
telefon kadar yakýn olacaðý, çaðrýldýklarý an
hastanýn evine gidileceði söylemlerinin
gerçeklikten uzak olduðunun görüldüðü
vurgulandý.
Açýklamada, 2 yýl içinde 1.basamak
hizmetlerinde, tüm ülkeye örnek gösterilen
Eskiþehirin temel saðlýk hizmetlerinde doðu,
güneydoðu illerinin düzeyine indirildiði, saðlýk
alanýnýn plansýz, programsýz, günü birlik
kararlarla yönetilir hale geldiði, mahalle ve ev
gezilerinin yapýlamadýðý, daha önce görülmediði
sayýda bebek ölümleriyle karþýlaþýldýðýna yer
verildi.
Ayrýca, son iki yýlda hastane sayýsý
neredeyse iki katýna ulaþýrken, hastane
kuyruklarýnýn katlanarak arttýðý ve siyasal iktidar

ve saðlýðý yönetenlerin ise hasta sayýsýnýn fazla
olmasýyla övündüðü ifade edildi.

ADANADAN AÝLE HEKÝMLÝÐÝNDE GEÇEN ÜÇ AYIN RAPORU

Adanada 20 Mayýs 2008 tarihinde baþlayan
ve 3 ayýný dolduran Aile Hekimliði ile ilgili
Adana Þubemiz basýn toplantýsý yaptý.
Aile Saðlýðý Merkezleri ile Toplum Saðlýðý
Merkezlerine yaptýklarý ziyaretlerde edindikleri
bilgi ve izlenimler ile sendikaya baþvuran
kiþilerden alýnan bilgiler ýþýðýnda 3 aylýk Aile
Hekimliði süreci raporu hazýrlayan Adana
Þubemiz, raporunu kamuoyu ile paylaþtý.
Raporda; sözleþmeli Aile Saðlýðý Elemanlýðýný
seçenlerin azýnlýkta olduðu, seçmeyen ebehemþirelerin çeþitli görevlendirmeler yaþadýðý,
iþyükünün aðýrlaþtýðý, huzursuzluklarýn arttýðý,
AS elemaný olarak nitelendirilmekten duyduklarý
rahatsýzlýklar ile hekimlerin þimdilik görece
iþlerinin daha az, ücretlerinin daha çok olmasýna
karþýn, ilerisi için güvencede olmadýklarýný
gördükleri, ekip ruhunun yitirildiði, sorunlarýna
muhatap bulamadýklarý, çok geniþ bir alana
bakmak zorunda olduklarý, nöbetlerin problem

olduðu gibi konulara yer verilmiþtir.
Raporun ayrýntýsý web sitemizde
bulunmaktadýr.

D Ü Z C E T E M S Ý L C Ý Ð Ý N D E N S E M Ý N E R V E Ý F TA R Y E M E Ð Ý
Düzce Ýl Temsilciliði 15.09.2008
tarihinde öðretmen evinde "Toplu
Sözleþme ve Grev Hakký " konulu 60
kiþinin katýldýðý seminer düzenledi.MYK
üyesi Þükran DOÐANýn katýldýðý seminer
öncesi Üniversitesi Hastanesi ve Devlet
Hastanesi iþ yeri ziyaretlerinde
bulunuldu. Seminer sonrasý ayný yerde
düzenlenen iftar yemeðine 82 kiþi
katýldý.
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
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MÜCADELE ARKADAÞIMIZ SEVÝL EROLU KAYBETTÝK
Sendikamýzýn bileþeni Tüm Saðlýk-Sende
ve KESKte Genel Sekreterlik görevlerinde
bulunan, Kamu Emekçileri Hareketinin
ortaya çýkmasýna büyük emek veren Sevil
EROLu kaybettik.
1968 Þanlý Urfa doðumlu olan Sevil
EROL, Anestezi teknisyeni olarak görev
yapmaktaydý. Sesin ve KESKin
kurulmasýnda büyük çaba harcayan,
19962002 yýllarý arasýnda KESK GYK üyeliði,
19982002 yýllarý arasýnda KESK Genel
Sekreterliði görevlerinde bulunan Sevil
EROL, bulunduðu görevlerde özveri ile
çalýþtý.
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Uzun süredir tedavi görmekte olduðu
hastalýðý 8 Aðustos 2008 gecesi Sevil EROLu
aramýzdan ayýrdý. Cenazesi 10 Aðustos 2008
tarihinde memleketi Siverekte kadýnlarýn
omuzlarýnda kaldýrýldý. Binlerce kiþinin
katýldýðý cenaze töreninde siyasal ve
sendikal mücadele arkadaþlarý da hazýr
bulundular.
Emek, Barýþ, Demokrasi, Özgürlük ve
kadýn mücadelesinin militaný Sevil EROLu

SERKAN AKÞAHÝN
Balýkesir Þube sekreterliði
yapan, daha sonra
Diyarbakýrda Anestezi
Teknisyeni olarak çalýþan,
2007 tarihinde ise istifa
ederek, serbest Makine
Mühendisliði yapan Serkan
AKÞAHÝN 18.06.2008
tarihinde katledildi.

kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesinin,
mücadele arkadaþlarýnýn ve kamu
emekçilerinin baþý sað olsun! Anýsýný ve
mücadelesini yaþatmak görevimiz olsun.

Ýþyeri önünde
sekiz býçak
darbesiyle aðýr
yaralanan Serkan
A K Þ A H Ý N ,
hastaneye
getirildiðinde
yapýlabilecek bir
þey kalmamýþtý.
19.06.2008
t a r i h i n d e
c e n a z e s i
Diyarbakýr Eðitim
ve Araþtýrma
H a s t a n e s i
morgundan alýnarak
Mardinkapý Mezarlýðýnda
defnedildi. 20.06.2008
tarihinde de Diyarbakýr
Demokrasi Platformu
tarafýndan olayý kýnayan ve
faillerinin biran önce
bulunup, yargý önüne
çýkartýlmasýný talep eden
basýn açýklamasý yapýldý.

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

Kayseri Þube üyemiz, Güner
ULUyu kaybettik
Ailesine, yakýnlarýna, saðlýk ve
sosyal hizmet emekçilerine baþ
saðlýðý diliyoruz.
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MERKEZ YÖNETÝM KURULU
Genel Baþkan
Genel Sekreter
Mali Sekreter
Örgütlenme Sekreteri
Eðitim Sekreteri
Hukuk-TG ve Kadýn Sekreteri
Basýn Yayýn Sos. ve Dýþ Ýlþk. Sekr.

Bedriye YORGUN
Kemal YILMAZ
Köksal AYDIN
M. Sýddýk AKIN
Ümit DOÐAN
Meryem ÖZSÖÐÜT
Þükran DOÐAN

Ebe
Saðlýk Ýdarecisi
Hekim
Çevre saðlýðý teknisyeni
Radyoloji Teknikeri
Hemþire
Psikolog

MERKEZ DENETLEME KURULU
Çetin ERDOLU
Aysun ERBAHÇECÝ
Abbas KOLUAÇIK
Birol AÞIK
Elif KARADENÝZ

MERKEZ DÝSÝPLÝN KURULU
Hüsnü YILDIRIM
Mehmet GÖLTAÞ
Abdullah YÜKSEL
Mazlum KUTLU
Selma POLAT
Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý
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Hesabýn yanlýþ yoldaþ,
sen bize lazýmsýn!
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Yanlýþ hesap yapýyorsun yoldaþ,
Bana ne gerek var dediðinde.
Yanlýþ hesap yapýyorsun yoldaþ,
Ben olsam da olur, olmasam da
dediðinde
Bir kiþi az olmuþ,
fazla olmuþ
ne farkeder
dediðinde!
"Yeter artýk, hep benim nerede
olduðumu,
Ne yaptýðýmý sormayýn;
Ben ha olmuþum, ha olmamýþým,
ben kimim ki?" dediðinde
hesabýn yanlýþ yoldaþ,
sen, tam da sen
lazýmsýn bize!
Yanlýþ hesap yapýyorsun yoldaþ,
Bana ne gerek var dediðinde...
Bu grevde
Ben olmuþum, ya da olmamýþým,
Ne farkeder dediðinde;
Grevin zaferi
Bana baðlý deðil
dediðinde
Ben sizinle olsam ne olacak,
Bana gerek yok, bensiz de olur
dediðinde
Hesabýn yanlýþ yoldaþ,
Sen, tam da sen
Lazýmsýn bize!
Yanlýþ hesap yapýyorsun yoldaþ,
Bana ne gerek var dediðinde...
"Binlerce insan sokaklara
döküldüðünde
Ben de yürüsem ne olur,
yürümesem ne olur,
bensiz de olur;
dediðinde

Ýki bacak daha fazla, ya da daha
eksik olmuþ
farketmez" dediðinde
Yanlýþ hesap yapýyorsun yoldaþ,
Bana ne gerek var dediðinde...
Hesabýn yanlýþ yoldaþ,
Tam da, bugün lazýmsýn sen,
tam da sen lazýmsýn bize!
Yanlýþ hesap yapýyorsun yoldaþ,
Bir kiþiye baðlý deðil bu iþ
Olsam da olur, olmasam da dediðinde
Sen, tam da sen lazýmsýn bize,
Eðer sen yürümezsen,
Sen evinde oturup
Diðerlerinin senin gibi düþünmediðini
düþünürsen
O zaman yapýlmasýný gerekli gördüðün
iþ yarým yapýlacaktýr.
Sen, tam da sen yoldaþ, lazýmsýn bize!
Yanlýþ hesap yapýyorsun yoldaþ,
Hesap sana karþý bir hesap.
Bu hesap, sen, bensiz de olur dediðinde
Çarþýya uymaz bir hesap.
Bu hesap Baðdat'tan dönüp
Senin önüne ödetilmek üzere
Konulacak
bir hesap yoldaþ.
Bugün henüz vakit çok geç deðil.
Bugün yanlýþ hesabý düzeltebilirsin henüz.
Yoldaþlar,
Her biriniz, tek tek
lazýmsýnýz bize.
Sen, sen, sen, sen,
hepiniz.
Ýnanýn olmaz sizsiz!
Johannes R. BECHER
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