BÜYÜK BEYAZ MİTİNG
• İnsanca Yaşanacak Temel Ücret,
• Şiddetsiz Bir Çalışma Ortamı,
• İş Güvencesi,

• Sağlık Ve Sosyal Hizmet Hakkı,

İçin;

15 Mart’ta Ankara’dayız.

İNSANCA
YAŞAYACAK
TEMEL ÜCRET

•
•
•
•

ŞİDDETSİZ
ÇALIŞMA
ORTAMI

SAĞLIK ve
SOSYAL HİZMET
HAKKI

Anti demokratik politikalar,
Çatışma dili ve politikalar,
Emek rejimi,
Sağlık ve sosyal hizmet politikalarının

yarattığı ortam çalışma yaşamında da şiddeti
körüklemektedir..

İŞ
GÜVENCESİ

Şiddetsiz Bir Ülke ve Şiddetsiz Bir Çalışma
Ortamı İçin;

17 Nisan’da İş Bırakıyoruz.

15 MART 2020 - PAZAR | Saat: 10.00 ANKARA

Şubat 2020

SAĞLIK VE SOSYAL
HİZMET EMEKÇİLERİ
ÜÇ TEMEL TALEBİNE
SENDİKAMIZ
ÖNCÜLÜĞÜNDE SAHİP
ÇIKTI

Sayfa

2020 YILINDA DA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ,
İNSANCA YAŞAMAK İÇİN TALEPLERİMİZDEN
VAZGEÇMEYECEĞİZ…
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Gerçek Toplu
Sözleşme İçin
GERÇEK SENDİKA

Sayfa

8

1 Mayıs’ta,
Newroz’da,
1 Eylül Dünya Barış
Günü’nde
Alanlardaydık
Sayfa

10

Sayfa

14

Sosyal
Etkinlikler

2019 yılında sağlık ve sosyal hizmetler toplumun ihtiyaçları
yerine sermayenin ve egemenlerin ihtiyaçları temelinde planlanmış ve yürütülmüştür. Sağlık ve sosyal hizmet alanında uygulanan politikalar ve bunun bir yansıması olarak ortaya çıkan
emek rejimi ise emekçilerin sömürüsünü derinleştirerek intiharları ve ölümleri artırmıştır. Savaş, çatışma, ötekileştirme ve
baskı ile toplum yönetilmeye çalışılırken, yaratılan ekonomik
kriz gerekçe yapılarak toplumun rıza göstermesi istenilmektedir. Ancak tüm baskılara rağmen ülkenin dört bir yanından
yükselen irili ufaklı direnişler bu duruma olan itirazı gösterirken, emekçilerin haklarından vazgeçmeyeceklerinin önemli
bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır.
Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri de 2019 yılı mücadele programını bu kapsamda planlamış ve yıl boyunca yaptıkları eylem
ve etkinliklerle sağlık ve sosyal hizmet alanında söz üretmeye
ve hakları için mücadeleye
devam etmişlerdir. İnsanca
yaşamayı sağlayacak temel
ücret, fiili hizmet süre zammı (yıpranma payı) ve 3600
ek gösterge ile ilgili olarak
yılın başından itibaren gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerle temel taleplerimiz
öne çıkarılmıştır.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ
ÜÇ TEMEL TALEBİNE SENDİKAMIZ
ÖNCÜLÜĞÜNDE SAHİP ÇIKTI
Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak başlattığımız ve şube/temsilciliklerimizin tüm iş
yerlerinde yürüttükleri imza kampanyaları ile;
• fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı)
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamını kapsasın,
• geçmiş çalışma yılları dahil edilsin
• fiili çalışma şartı kaldırılsın” talepleri sağlık
ve sosyal hizmet emekçilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
İmza kampanyasının yanı sıra basın açıklamaları yapıldı. Toplanan imzalar TBMM’de parti
temsilcilerine iletildi.
“3600 ek gösterge sağlık ve sosyal hizmet
emekçilerine de verilsin” talebiyle OcakŞubat 2019 tarihlerinde imza kampanyası
yürütüldü.
Enflasyonla eriyen ücretlerimizdeki kayıplar
giderilsin, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda
çalışan emekçilerin en düşük temel ücreti
6.500 TL olarak belirlensin ve tüm ödemeler
emekliliğe de yansıtılsın talebiyle işyeri toplantıları, eylem ve etkinlikler düzenlendi.
Üç talebimiz ve iş güvencemiz talebiyle tüm
illerden gelen sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle birlikte 11 Mayıs 2019 günü tüm engellemelere rağmen Ankara merkezli bir buluşma gerçekleştirildi. Ankara’daki buluşma
öncesi sağlık meslek örgütleri, siyasi partiler
ve demokratik kitle örgütleriyle görüşmeler
ve basın toplantıları düzenlenerek buluşmaya çağrı yapıldı.
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KADIN ÇALIŞMALARI
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın düşmanı
politikalara, işsizliğe, KHK’lere, krize, kadınların haklarını yok
sayan yasalara, şiddete, tacize, cinsiyetçiliğe, kadın cinayetlerine ve gericiliğe karşı SES’li kadınlar emeği, kimliği ve özgürlüğü için tüm illerde alanlara çıktı.
25 Kasım ve 8 Mart’tan önce işyerlerinde ve yerellerde eylem-etkinlikler düzenlendi.
Birçok ilden aralarında yönetici ve üyelerimizin de bulunduğu KESK’li kadınlar, 8 Mart eylem-etkinliklerine sendikalı oldukları için işten atılan ve direnişlerinin 280 gününde olan
Flormar işçilerini ziyaret ederek başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir
soruşturmada, bir şüpheli hakkında ihbarda bulunan ve
kimlik bilgileri bilinmeyen bir kişinin tespiti amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne
gönderilen, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden de sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılan bir yazıyla son iki yılda
polikistik over sendromu olan ve kürtaj yaptıran kadınların
listesinin gönderilmesi istendi. Sendikamızın, sağlık ve kadın
örgütlerinin gösterdiği tepkiler sonucu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kürtaj yaptıran kadınların listesine yönelik talebini
geri çekti.
İzmir Şube kadın yöneticilerimiz ve kadın üyelerimiz
“Toplumsal Cinsiyete Giriş” atölyesi gerçekleştirdi.

HUKUK
Eylem-etkinliklerimizin yanı sıra hukuksal mücadelemiz de yıl
boyunca devam etti. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan sosyal
çalışmacıların danışmanlık hizmetleri karşılığında ücret alamamaları uygulamasına son verilmesini sağladık.
Cizre İcra Dairesi’nce yayınlanan bir açık artırma ilanında hekimlerin de “taşınır
mal” olarak kaydedilip satışa çıkarıldığını hayretler içinde gördük. İlanda 16 ayrı
branşta uzman hekimlik için açık artırma duyurusu yapılmış; her bir branş için 44
bin 520 ile 55 bin 650 lira “değer” biçilmiş, üstüne bir de satış sonrasında yüzde 18
KDV’nin “alıcıya ait olacağı” eklenmiştir. Konuya ilişkin olarak “Mesleki etik değerlerimiz ve halkın sağlık hakkı satılık değildir” açıklamasında bulunduk.

YÖK Başkanlığının psikolog unvanını kullanan fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri
sayılmayacağına ilişkin kararına karşı açtığımız dava sonucu söz
konusu işlem iptal edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine dayandırılarak “Sözleşmeli
Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esaslarını” yürürlüğe koyan yönetmeliğe karşı Danıştay’a dava açtık.

Üye ve yöneticilerimiz ile KESK’lilerin duruşmaları takip edildi.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Avrupa
Kamu
Hizmeti
Sendikaları
Federasyonu (EPSU) Genel Başkanı Isolde
Kunker Weber, EPSU Genel Sekreteri Jan
Willem Goudriann, İsveç ST Sendikası
Temsilcileri Britta Lejon, Karin Brunzell
ve Mikael Raukel ile Hollanda FNV
Sendikasından Eric Vermeulen 22 Ocak
günü sendikamızı ziyaret ederek genel
merkez yöneticilerimizle görüştüler.
11-12
Eylül
tarihlerinde
Moldova/
Kişinev’de yapılan EPSU Güney Anadolu
bölge toplantısına Eş Genel Başkanımız
İbrahim Kara Katıldı.
09 Mayıs tarihinde Front Lıne Defenders
(Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları
Koruma Vakfı) heyeti genel merkezimizi
ziyaret etti.
Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara 13 Haziran tarihinde Cenevre’de yapılan İLO toplantısına KESK Heyeti ile birlikte katıldı.
26 Ağustos tarihinde EPSU heyeti ile görüşme yapıldı.
8 Mayıs tarihinde UNİSON heyeti sendikamızı ziyaret etti.
Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, Uluslararası Af Örgütü’nün Genel Sekreterliği’ni
yapan Martin Ennals anısına her yıl verilen
insan hakları ödül törenine katıldı.

DEMOKRASİ-BARIŞ MÜCADELESİ
17-18 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da toplanan 9. Dönem 8. Merkez Temsilciler Kurulumuz
savaşa karşı tutumunu açıkladı.
SES, İHD, TİHV ve Tabip Odalarından oluşan heyet, bölgedeki savaş nedeniyle ölüm ve yaralanmaların yaşandığı Nusaybin’i ziyaret etti. Havan
topu patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin
yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Nusaybin Belediyesi’ni ziyaret eden heyet, Nusaybin İl
Sağlık Müdürü ile görüştü. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne de giden heyet, başhekim ile görüşme
gerçekleştirdikten sonra hastanede sağlık emekçileriyle bir araya geldi.
Cezaevlerindeki yaşanan açlık grevlerindeki mahpusların durumuna ilişkin olarak açıklamalar yapıldı.
“İnsanlar ve gezegenimiz kârdan önce gelir” diyerek, iklim grevi açıklaması gerçekleştirdik

10 Ekim’i unutmadık ve
unutturmayacağız.
TTB’ye yönelik açılan davadan kaynaklı dayanışma açıklamaları yapıldı.
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BÜTÇE EYLEMLERİ
KESK’in “İnsanca Bir Yaşam, Demokratik Bir Türkiye” için 5 bölgede (İzmir-Diyarbakır-Mersin-İstanbul-Samsun) gerçekleştirdiği mitinglerde sağlık ve
sosyal hizmet emekçileri talepleriyle yer aldı. Bölge
mitingleri öncesinde yapılan il gezilerine Merkez
Yönetim Kurulu üyelerimiz de katıldı.
Şube/temsilciliklerimiz ülke genelinde ve yerellerde yaşanan sorunlar ile ekonomik krize karşı
çözüm önerilerini içeren eylem-etkinlikler gerçekleştirdi.

ÇALIŞTAYLAR/KURULTAYLAR
Sendikamızın da içinde bulunduğu
“Çocuklar İçin Hep Birlikte Girişimi”
tarafından 1-2 Aralık 2018 Çocuğa
Yönelik İstismarla Mücadele Çalıştayı
gerçekleştirildi.

12-13 Ocak 2019 tarihinde illerden
temsilcilerin katılımı ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalıştayı’nı
gerçekleştirdik.

28-29 Eylül 2019 tarihinde yoğun
bir katılım ile Sağlık Çalışanlarının
Sağlığı Çalıştayı’nı gerçekleştirdik.

7-8 Aralık 2019 tarihinde illerden
katılımlarla Kadın Sağlık Kurultayı
gerçekleştirdik.
18 Mayıs 2019 tarihinde sağlık
emek ve meslek örgütleri ile birlikte Ücret ve Sosyal Haklar Çalıştayı’nı
gerçekleştirdik.

06 Nisan 2019 tarihinde genel merkezde şehir hastanesi çalışanları ile
“şehir hastanesi çalışanlarının sorunları ve örgütlenmesi”ni konuşmak
üzere bir araya geldik.

19-20 Ekim 2019 tarihinde yapılan
Sağlık Çalışanların Sağlığı 7. Ulusal
Kongresine katıldık.
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SOSYAL HİZMETLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda sosyal hizmet çalışanları için
görevde yükselme ve unvan değişikliğinde uygulanan mülakatın kaldırılması
talebiyle basın toplantıları düzenledik.

Sosyal Hizmetlerin Sağlık ve Sosyal Hizmet işkolundan çıkarılmasına karşı bakanlığa itiraz yazıları yazıldı. KESK düzeyinde itirazlar ifade edildi. Buna ilişkin
basın açıklaması yapıldı.

İHRAÇLAR/ GÜVENLİK SORUŞTURMALARI
TBMM’ye AKP tarafından getirilen “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesinin geri çekilmesinden önce birçok ilde KESK Şubeler Platformu, DİSK, TTB ve TMMOB ile birlikte basın açıklamaları ve TBMM’ye
faks gönderme eylemi gerçekleştirildi.
Sendikamız ve TTB tarafından Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarına ilgili verilen kararın uygulanması için
basın açıklamaları yapıldı.
OHAL Komisyonu’nun derhal lağvedilmesi, haksız ve hukuksuz ihraç
edilen tüm kamu görevlilerinin bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesi için illerde eylem-etkinlikler düzenledik
İş güvencesinin yok sayılmasına karşı illerde açıklamalar yapıldı.
KESK’in “Güvencesizliğe Son! Güvenceli Gelecek Haktır” kampanyası
boyunca eylem-etkinlikler düzenlendi.
KHK’ler ile ihraç edilen üyelerimiz için eylemler devam ederken, dayanışma etkinlikleri de düzenlendi.
KHK İle ihraç edilen Malatya Şube eski Eş Başkanımız Bülent Uçar ve
Diyarbakır’da üyemiz Mücahit Karataş, ihraç sonrası yaşamlarını yitirmişlerdir. Daha sonra OHAL Komisyonu kararı ile işlerine iade edilmişlerdir. Sendika olarak süreç ile ilgili olarak sendikamız genel merkezinde “OHAL ve KHK’ler Eliyle Yaratılan Hukuksuzluk” ve “Yaşam Hakkının
İadesi Yok” konulu iki basın toplantısı düzenledik. İlgililer hakkında
hukuki süreci sürdürüyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesine ilişkin
sendikamız Genel Merkezi’nde basın
toplantısı düzenledik.
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SAĞLIKTA ŞİDDET
Sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarına karşı tüm şube/
temsilciliklerimiz hastane önlerinde, alanlarda açıklamalar
gerçekleştirdi.
19 Ekim 2019 tarihinde İzmir
sağlık emek ve meslek örgütleri iş bırakarak sağlıkta şiddeti
protesto ettiler.
Sağlıkta yaşanan şiddete karşı
birinci basamak kurumlarında
çalışan sağlık emekçileri 3 Nisan 2019 tarihinde iş bıraktılar.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği’nde görev yapan
Dr. Umut Karabay’ın 24 Mayıs
2019 günü hasta yakınlarının
şiddetine uğraması hastane
konferans salonu önünde düzenlenen basın açıklamasıyla
protesto edildi.

ÖRGÜTLENME
Taleplerimiz için 11 Mayıs
2019 Ankara buluşması için
tüm illerde örgütlenme çalışmaları yapılmıştır.
KESK bölge mitingleri öncesi illerde işyeri örgütlenme
çalışması yürütülmüştür.
4+2 ve 4/B’li sağlık emekçileriyle 18 Haziran 2019 günü
İstanbul Şişli Şubemizde buluştuk.
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GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

GERÇEK SENDİKA
Şube/temsilciliklerimiz Ağustos ayında yapılan toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri öncesinde iş yerlerinde TİS sandığı kurarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerinin TİS sürecine dahil edilmesi için çalışma yürüttü.
Şube/temsilciliklerimiz genel merkezimiz tarafından her
iş kolunun özgünlükleri dikkate alınarak hazırlanan TİS
anket formlarını iş yerlerinde tüm çalışanlara ulaştırdı.
Çalışmalara Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz de katıldı.
TİS sandıklarında toplanan talepler raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşıldı.
Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz temel taleplerimiz ve
TİS süreci ile ilgili olarak illerde şube/temsilcilik yöneticilerimizle birlikte örgütlenme çalışmaları gerçekleştirdi. İş yerlerinde sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle bir
araya gelindi.
Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde 29 Temmuz 2019
tarihinde başlayan 4 koldan (Artvin-Edirne-Muğla-Van)
toplu sözleşme yürüyüş kolu oluşturuldu. Kolun geçtiği
her kentte açıklamalar yapılarak, taleplerimiz kamuoyu
ile paylaşıldı.
Yine illerde ek zam, vergide adalet, insanca yaşayacak
ücret ve TİS’in yenilenmesi talepleriyle bordro yakma eylemi ve basın açıklamaları gerçekleştirildi.
Konfederasyonumuz KESK’in aldığı karar kapsamında
27 Ağustos 2019 tarihinde “İnsanca yaşam, güvenceli gelecek” talebiyle tüm ülkede iş bıraktık.
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI

İzmir Şubemizin 2–3 Mart 2019 tarihle- Sivas Şubemiz, 20-21 Nisan 2019 tarih- Bolu Şubemiz, İş yeri Temsilcileri Eğitimini
2-3 Kasım 2019 tarihlerinde Düzce,
rinde Özdere’de yaptığı işyeri temsilcileri lerinde eğitim kampı gerçekleştirdi.
Sakarya ve Karabük Temsilciliklerimizin
eğitimine 23 işyerinden 63 temsilci katıldı.
de katılıyla Amasra’da gerçekleştirdi.

Van Şubemiz, 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde işyeri temsilcilerine ve aktivistlere yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi.

12-13 Ekim 2019 tarihinde Muş-Bingöl-Bitlis-Siirt şube/temsilcilikten katılım ile Tatvan’da İşyeri Temsilciler Eğitimi yapılmıştır.
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1 Mayıs’ta, Newroz’da, 						
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde

Alanlardaydık
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BARIŞ ŞEHİTLERİ
SES Barış Şehitleri Eyüp Ergen, Şeyhmus Dursun ve Abdülaziz Yural için 30 Aralık SES Barış Şehitleri günü dolayısıyla
anma etkinlikleri düzenlendi.
Genel merkez ve bölge şubelerinin katılımı ile aile ziyaretleri ve mezar başında anmalar yapıldı.
Barış Şehitleri Anısına bir belgesel hazırlandı ve birçok şubede gösterimi yapıldı.
Diyarbakır Şubemiz Onursal Genel Başkanımız Necati Aydın’ın ölümünün 25. yıldönümü nedeniyle anma gerçekleştirdi.
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ŞUBE / TEMSİLCİLİKLER

İstanbul Şişli Şubemiz, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ve Taksim Eğitim ve Araştırma
Hastanesi önünde döner sermaye ödemelerine ilişkin olarak “Krizin, taşınmanın bedelini ödemeyeceğiz”
açıklaması yaptı.

İstanbul Bakırköy Şubemiz ve İstanbul Tabip Odası İş Yeri
Temsilciliği, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve
Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yemek boykotu gerçekleştirerek, yemekhaneler
önünde “Yemeğimize sahip çıkıyoruz” eylemleri yaptı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İş Yeri Temsilciliğimiz hastane önünde “Döner sermaye adaletsizliğine son” açıklaması yaptı.

Sağlık Emekçileri Hastanelerine Sahip Çıktı: Yedikule
Hastanesi başka bir hastaneye bağlanmayacak. Hastane
çalışanlarının Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari ve
mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
bağlanması hakkında hastane önünde yaptığı eyleme
İstanbul Aksaray Şubemiz de katıldı.

İstanbul Şişli Şubemiz, Darülaceze’de yaşayan kimsesiz
çocuklara yönelik şiddet ve tacize karşı şube binasında
basın toplantısı düzenleyerek, “Konuyla ilgili olarak kurum içinde yürütülmüş olan soruşturma tutanakları ile
kamera görüntülerinin savcılığa teslim edilmesini, kimsesiz çocuklara dayak, şiddet ve taciz uygulayanlar ile
bu uygulamalara göz yuman yöneticiler hakkında yasal işlem başlatılmasını ve kurum çalışanları üzerindeki
baskıların kaldırılmasını talep ediyoruz” açıklamasında
bulundu.

İstanbul Şişli Şubemiz, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün
sağlık personeli için belirlediği kıyafet standartlarına
karşı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu önünde basın açıklaması yaptı.
Şubemiz ayrıca sağlık personeli için belirlenen kıyafet
standartlarına karşı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptıktan sonra toplanan imzaları İl Sağlık
Müdürlüğü’ne iletti.
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SOSYAL ETKİNLİKLER
Şube/temsilciliklerimiz sosyal etkinlikler düzenleyerek, üyelerimizle kahvaltılarda, yemeklerde, pikniklerde, söyleşilerde,
panellerde, sergilerde, şenliklerde, sinema ve tiyatro gösterimlerinde buluştu.

Adıyaman KESK 24. yıl etkinliği

Adıyaman piknik ve uçurtma

Antalya yat turu Bartın emekli üyelerle kahvaltı etkinliği

Bolu dayanışma yemeği

Düzce dayanışma yemeği

Antalya dostluk ve dayanışma gecesi

Bolu belgesel gösterimi

Çanakkale-Zeytinli Ekolojik Ortak Yaşam
Çanakkale kök hücre bağışı Topluluğu buluşması

Edirne dayanışma kahvaltısı

Hatay doğa yürüyüşü
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Hatay KESK 24.yıldönümü yemeği

İst. Şişli emekli üyeler etkinliği

İst. Şişli gezi etkinliği

İst. Şişli pikniği

Mersin geleneksel piknik

Sivas Çocuk Hakları Günü açıklaması

Ş. Urfa kök hücre bağışı kampanyası Tekirdağ-Zeytinli Ortak Yaşam Topluluğu söyleşisi

Zonguldak kitap tanıtımı ve söyleşisi
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