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ÖNSÖZ

MERKEZ YÖNETİM KURULU’NDAN

Genel Kurul’larımız; üç yıllık mücadele döneminin eleştirisi, özeleştirisi ve mücadeleye 
dair yönelimlerimizin belirlendiği, örgütün toplam iradesi ile gerçekleşen en üst karar 
alma organlarıdır. 

7. Genel Kurula Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında mücadele ivmesinin yükseldiği, 
uygulanan “dönüşüm” adı altındaki yeni liberal politikalara itirazımızın yükseldiği 
bir dönemde girdik. Şube/Temsilcilik kongrelerimizin yapıldığı dönemde; 
Diyarbakır’da, Muğla’da bölgesel mitingler gerçekleştirdik. Yönetim kademelerinde 
2 dönem kuralının şubelerde ilk kez ve başarı ile uygulandığı bir dönemi bitirdikten 
hemen sonra; 13 Mart 2011 tarihinde Ankara’da “ÇOK SES, TEK YÜREK” 
şiarı ile bu güne kadarki en büyük sağlıkçılar mitingini gerçekleştirdik. Yine Genel 
Merkez genel Kuruluna 2 gün kalmışken, Türkiye sendikal hareketinde bir ilki, 
Sağlık Emek ve Meslek Örgütleriyle birlikte aldığımız 2 günlük GREV kararını 
19–20 Nisan 2011 günleri başarıyla yerine getirdik. Bu başarıda, yönetimlere yeni 
seçilen üyelerimizin dinamizmi ve eski yöneticilerimizin birikim ve deneyimlerinin 
büyük bir payı olmuştur.

Sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü kurumlarla mücadelenin büyütüldüğü 
böylesi bir dönemde yapılan 7. Olağan Genel Kurulumuz mücadele yönelimleri 
açısından da önemli kararların altına imza atmıştır. Bunlardan;

Güvencesizlerin örgütlenmesine yönelik yaklaşım ve tüzük değişikliği, »

Birleşik Emek Hareketi’nin oluşturulması için örgütlenme, »

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında öğrenim gören öğrencilerin örgütlenmesi, »

Kadın sekreterliklerinin bağımsız hale gelmesi ve kadın meclislerinin kurulması,  »

Sendikamız mutfağının oluşumuna katkı sunacak komisyonların oluşturulması, »

 Sendikamızın taban profilini yönetimlere yansıtacak bir seçim sistemi, Nispi  »
Temsil sistemi kararları önemli olanlarıdır.

2011-2014 döneminin temel mücadele perspektifi kongrede alınan kararlar ve 1. 
Merkez Temsilciler Kurulu sonrası açığa çıkan planlama doğrultusunda “HERKESE 
SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM” şiarlı 
programda somutlaşmıştır.
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ÖNSÖZ

2011-2014 döneminde Türkiye’nin siyasal gündeminin sıcaklığı sendikalarımıza 
da yansımıştır. AKP İktidarı ile somutlaşan otoriterleşme ve devletin baskıcı 
uygulamalarından tüm muhalif kesimlerde olduğu gibi, konfederasyonumuz ve 
sendikamız da payına düşeni almıştır. KESK bütünlüğünde geliştirilen, kadınların 
eşitlik ve özgürlük mücadelesini engellemek, kadın mücadelesinden alıkoymak için 
önce KESK ve bağlı sendikaların Kadın sekreterleri ve aktivistleri gözaltına alınıp 
tutuklanmış, bunu, gelişen öğrenci örgütlülüğümüzü engellemek ve gözdağı vermek 
adına, sağlık öğrencilerinin gözaltına alınıp tutuklanması izlemiştir. Sendikalarımıza 
yönelik baskılar bunlarla da kalmamış, birçok şube ve temsilciliğimize yönelik 
operasyonlar yapılmış, gözaltı ve tutuklamalar yaşanmıştır. 25 Haziran 2013 günü 
KESK bütünlüğünde sendikalarımızın MYK üyeleri, şube yöneticileri gözaltına 
alınmış ve 28’i tutuklanmıştır. Yine 19 Şubat 2014 tarihinde KESK’e yönelik 
birçok ilde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiş ve onlarca yönetici ve üye 
tutuklanmıştır. Sendikalarımız ve mücadelelerinin toplumda oluşmuş meşruiyetini 
ortadan kaldırmaya, yıpratma ve karalamaya yönelik bu çabalara rağmen mücadelemiz 
kesintiye uğramamış, mücadelemizi engelleme ve bizi bu mücadeleden alıkoyma 
çabaları sonuçsuz kalmıştır. Tersine, AKP hükümetinin toplumsal muhalefet 
kesimlerine yönelik bu tür baskıcı politikaları dahil, her türlü engelleyici yaklaşımına 
karşı; emek, özgürlük ve demokrasi talepleri ile alanlara inmeyi ve sözünü söylemeyi 
başarmıştır. 

Bu dönemin gelişen siyasal gelişmelerinin başında Kürt Sorunu’nda gelinen 
çatışmasızlık ve çözüm sürecidir. Toplumda bir barış ve huzur havası yaratan bu 
süreç, emek mücadelesinin daha görünür olması açısından önemli ve anlamlı 
olmuştur. Benzer bir görünürlük, 2013 Haziran direnişinde de yaşanmıştır. Toplumun 
suskunlaştığı, mücadele umutlarının sönümlendiği bir anda; yaşam biçiminden 
doğasına, suyuna, deresine sahip çıkma adına; eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve adalet 
için tepkiler ve bu tepkilere ilişkin taleplerle, tüm yurdu kaplayan, her kesimi içine 
alan, kadın ve gençlerin başını çektiği bir halk hareketi yaşanmıştır. Bu dönemde 
de, bu demokratik tepkilerin tamamına yönelik olarak, baskı ve zor yöntemler 
kullanılmaya devam edilmiş, ülkenin dört bir yanında devlet şiddeti uygulanmış, 
emekçiler ve Türkiye halkları sistemin gerçek yüzünü bir kez daha görmüştür. 

Bu dönem aynı zamanda emek alanına yönelik saldırılarla da dolu geçmiştir. Sağlık 
ve Sosyal Hizmet alanının piyasalaştırılması ve hizmetin hak olmaktan çıkarılarak 
üretim-tüketim çarkının içine daha fazla dahil edilmeye başlandığı, güvencesizliğin 
yaygınlaştığı bir dönem olmuştur. İşkolumuzdaki bu olumsuz gelişmelere rağmen 
zaman zaman tek başımıza, bazen sağlık emek ve meslek örgütlerinden oluşan sağlık 
platformu ile birlikte, bazen de KESK bütünlüğünde karşı duruşumuzu gösterdik. 
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ÖNSÖZ

Sistemin yarattığı mağduriyet, çoğu zaman şiddet olarak da işkolumuzda yansımasını 
buldu. Tüm bunlara karşı eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık ve 
sosyal hizmet talebinin yanı sıra, işkolumuzdaki emekçilerin ekonomik, özlük ve 
demokratik hakları ve genel demokrasi mücadelesini bir arada yürütmeye çalıştık. 
Bu kapsamda iş yeri eylemlerinden yürüyüşlere, açıklamalara ve grev’lere kadar 
tüm örgütümüz yoğun bir mücadele dönemi yaşadı. Emekçilere yönelik ekonomik, 
özlük hakları açısından yaşanan en büyük saldırılardan en önemlisi toplu sözleşme 
döneminde nicel olarak büyütülmüş yandaş sendika ile yapılan “satış sözleşmesi” 
olmuştur. 

Genel kurul kararlarımız ve mücadele programımız doğrultusunda 3 yıllık mücadele 
döneminde elbette eksikliklerimiz olmuştur. Çok sayıda eksikliğimize rağmen 
öğrencilerin, güvencesizlerin örgütlenmesinde kısmi de olsa bir aşama kaydedilmiştir. 
İşkolumuz açısından birleşik emek mücadelesini geliştirme adına kurmak istediğimiz 
“işyeri sağlıkçılar meclisleri” “kent sağlık hakkı meclisleri” gibi çalışmalarımız 
istediğimiz düzeyde gelişmemişse de mücadele açısından önemli bir deneyim 
yaratmıştır. 

Bu dönem açısından toplumsal olaylara ilişkin örgütümüzün tepkisi ve pratiği 
olumlu olmuştur. Sendikamız, Van depreminde hem halka sağlık hizmeti sunma, 
hem yardımlar, hem de hazırladığı raporlarla verili gerçeklerin kamuoyu gündemine 
girmesi konusunda iyi bir sınav vermiştir. Yine haziran direnişi sürecinde kurulan 
revirlerde verilen ilk yardım hizmeti, halkla kurulan iletişim ve yürütülen mücadele 
ile halk içindeki meşruiyetimiz hak ettiği yeri bulmuştur.

 7. Olağan genel kurulda alınan karar doğrultusundaki “Nispi Temsil” seçim sistemi, 
bazı küçük sorunlar dışında tüm Şube ve Temsilcilik Genel Kurullarında başarıyla 
uygulanmıştır. Genel Kurullar başarı ile tamamlanmıştır ve süreç 8. Olağan Merkez 
Genel Kurulu ile tamamlanacaktır. 

Dönem açısından değerlendirdiğimizde; baskı politikalarına rağmen örgütümüz 
mücadele kararlılığını sürdürmeyi başarmıştır. Bu kararlılığın önümüzdeki dönem 
açısından daha bütünlüklü verileceğine ve kazanımlarla sonuçlanacağına olan 
inancımız tamdır. Bu vesileyle yeni seçilen şube/temsilcilik yöneticisi ve MYK’ya 
yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Umudu büyütecek, etkili bir mücadele ivmesini yükseltecek, örgütlülüğümüzü 
arttıracak kararların alındığı bir Genel Kurul yaşanması dileğiyle; başta genel kurul 
delegelerimiz olmak üzere, yönetici, temsilci ve tüm SES üyelerine selam, sevgi ve 
dostlukla…
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SUNULAR

SUNUŞ:

Dünya gelir ve servet paylaşımının emekçiler ve ezilenler aleyhine yeniden 
düzenlendiği derin bir krizi yaşıyor. 2008 yılında başlayan ve yedinci senesini dolduran 
kapitalizmin küresel krizinde yavaşlayan ve durağanlaşan ekonomik büyüme hızları, 
eşitsizliği ve sömürüyü arttıran stratejiler ve kışkırtılan savaşlarla aşılmaya çalışılıyor. 
Dünya, yedi yıldır gelir dağılımının daha da bozulduğu, ücretlerin ve soysal hakların 
dibe doğru çekildiği bir süreci yaşarken, emeğin sosyal kazanımlarındaki çözülmenin 
boyutları da giderek artıyor. 

İçinde bulunduğumuz 2008 krizi kapitalizmin tarihinde tanık olunmuş üçüncü büyük 
krizidir. Diğer ikisi 1873 ve 1929 krizleridir ve yaklaşık 16-20 yıl sürmüşlerdir. 1929 
bunalımı bir yanda yığılı meta stokları diğer yanda aç ve işsiz kitlelerle gözlemlenirken, 
2008 krizi kapasite kullanım oranlarında düşüşler, işsizlik, artan kamu borçları vb 
görüngülere sahiptir. Kriz sermayenin emeğe saldırısını yoğunlaştırmakla birlikte, aynı 
zamanda kapitalistler arası bir boğazlaşmayı da dayatarak yaşanmıştır, yaşanmaktadır. 
Bu boğazlaşmalar sermaye grupları arasında, farklı ulusal sermayelerin temsilcileri 
vasfıyla devletlerarası alanda da yaşanır. Birbirleriyle savaşma cesareti gösteremeyen 
devletler savaşlarını üçüncü devletler dolayımı ile sürdürebilirler. Dünya pazarının 
yeniden paylaşımı kapitalizmin eşitsiz gelişim yasasının küresel kriz dönemlerinde 
kendisini ortaya koyuş biçimidir. Bugün Latin Amerika, Güney Avrupa, Kuzey 
Afrika, Ortadoğu ve ülkemizde görülen ayaklanma, savaş/içsavaş ve çeşitli biçimde 
toplumsal hareketler krizin küresel etkilerinin farklı sonuçlarıdır. Tunus’ta başlayıp 
Mısır’da devam eden devrimci kalkışmalar küresel krizin bu ülkelerdeki yansımaları 
olarak değerlendirilmelidir. 

Kapitalizmi içinde bulunduğu bunalımdan çıkarmak ve sermayeye yeni birikim 
alanları açmak için emek üzerinde daha baskıcı, sermaye lehine yapısal dönüşümlerde 
daha agresif iktidar biçimleri de sistemin birer ihtiyaçları olarak ülke yönetimlerinde 
yerini almaktadır. Küreselleşmenin getirdiği yeni liberal ideoloji, böylesi bir siyasal 
yönelime sahip iktidarlar eliyle emperyalizmin bugünkü yönelimleri doğrultusunda 
toplumsal yaşamın her alanını kuşatmakta, sermayenin tahakküm alanlarını 
genişletmek için saldırganlaşmaktadır. 

Sermayenin bugünkü birikim stratejisinin daha katı bir sömürü ihtiyacıyla birlikte 
bu saldırganlık, her geçen gün daha otoriter bir çizgiyi kendine meşru gören siyasi 
iktidarlar aracılığıyla emekçilerin, toplumun geniş halk kesimlerinin üzerinde 
kendini hissettirmektedir.
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SUNULAR

Sermayenin dün olduğu gibi bugün de ihtiyacı emekçilerin değerlerine, giderek 
artan oranda el koymaktır. Sermayenin yeni birikim stratejileri, bir yanda emek 
maliyetlerini ücretler-sosyal haklar üzerinden var gücüyle düşürmeye çalışırken, 
diğer bir yandan emperyalist politikalarla sermayeye yeni tahakküm alanlarını 
açmaktadır. Bununla da yetinmemekte, artık sadece kitlesel tüketim için kitlesel 
üretim mantığından koparak spekülatif karlara, ucuz yollu rantlara yüzünü dönen 
sermaye ve temsilcisi siyasi iktidarlar, doğanın sömürülmesi için talan ve yağmaya 
başvurmakta, halkın yaşam alanlarına müdahale ederek suyuna, toprağına, doğasına 
el koymaktadır. Mülksüzleştirme politikaları çok yönlü politikalarla (savaşlar, kentsel 
dönüşüm, HES’ler, doğanın tahribatı vb.) yaşama geçirilmektedir.

Sermayenin bugün içinde bulunduğu kriz, 1929 Büyük Buhran’ından bu yana 
yaşadığı en derin kriz olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle ulusal sınırların yanında 
bölgesel ve küresel olarak da yeni tahakküm alanları kurmanın, yeni rezervler, 
yeni kaynaklar bulmanın peşine düşmektedir. Ortadoğu’da süre giden emperyalist 
işgal, emperyalizmin ekonomi politikası neo liberalizmin ihtiyaçları doğrultusunda, 
doğrudan veya dolaylı müdahalelerle devam etmektedir. İzlediği stratejiler, bugün 
emperyalizmin tüm bağımlı ülkelerde geliştirdiği ekonomik, etnik, dinsel ve kültürel 
anlamda ayrışma sürecinin iç çatışmaya dönüştürülen biçimi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bunun yanında ABD’nin hegemonyasının iyice tartışılır hale gelmesi süreci, yeniden 
bir soğuk savaş dönemi benzeri bir süreçle atlatılmak istenmektedir. Krizin hemen 
ardından uyguladığı genişlemeci mali ve yatırım programlarıyla dünyanın bir numaralı 
ihracatçısı ve en büyük dış ticaret hacmine sahip ülkesi konumuna yükselen Çin’e 
karşı ABD’nin uyguladığı yalnızlaştırma stratejisi, bugün ABD’nin askeri ağırlığını 
Pasifik’e doğru kaydırmasıyla sonuçlanmıştır. Bu stratejinin bir parçası olarak Dünya 
Ticaret Örgütü’ne alternatif olarak hayata geçirilmeye çalışılan Trans-Pasifik ve 
Trans Atlantik yatırım ve ticaret anlaşmaları, yönü ABD aleyhine değişen yeni güç 
dengelerini yeniden rayına koymanın birer çabaları olarak gelişmektedir. 

Başta Ortadoğu’da olmak üzere, Çin ile birlikte yer alan Rusya’ya karşı, özellikle 
önemli bir stratejik konumu bulunan Kiev merkezli yaşanan gerilimle birlikte atağa 
geçen ABD ve AB, Ukrayna’nın mevcut sosyal ve ekonomik sorunları üzerinden 
muhalefet güçlerini gerici sağ bir eksende rejim değişikliği talebiyle desteklemiştir. 
Bölge halkına, yolsuzluk, sömürü ve baskıcı yönüyle birbirinden farklı olmayan iki 
seçeneğin dayatıldığı bu süreç, ABD-AB ittifakıyla Rusya’nın arasında geçen güç 
savaşlarının halkın kaderini belirlediği bir süreç olarak izlenmiştir. 
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Küresel krizin aşılamadığı ve sosyal bir krize doğru ilerlediği yerlerden biri de 
Avrupa’dır. Banka ve finans sisteminin kamu bütçelerinden trilyonlarca dolar 
harcanarak kurtarmaya çalışıldığı, bu çabaların şişen kamu borçlarıyla sonuçlandığı 
Avrupa’da, şimdi bu borçlar geniş halk kesimleri üzerinde yoksullaştırıcı ve işsizliği 
arttırıcı kemer sıkma politikalarıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Sosyal kesintiler, 
ağır vergiler, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi, ücretlerin düşürülmesi gibi 
uygulamaları meşru devlet politikası haline getiren IMF patentli kemer sıkma 
uygulamaları, emekçi kesimleri yoksullaştıran ve emekten sermayeye sürekli bir 
gelir transferinin aracına dönüşmüştür. Krizin en yoğunlaştığı ve Yunanistan ile 
İspanya’nın başını çektiği Güney Avrupa’da işsizlik oranları yüzde 26’nın üzerine 
çıkarken, gençler arasında bu oran yüzde 30’lara tırmanmıştır. Sosyal hakların 
tırpanlanması yoluyla kitleler yoksulluğun pençesine itilirken, işsizlik tehdidiyle 
güvencesiz ve sosyal haklardan yoksun çalışma genel istihdam biçimine dönüşmüştür. 
Krizi fırsata çevirmeye kalkan teknokratik hükümetlerin ve temsil ettikleri sermaye 
karşısında ise, Avrupa’nın bir yanıyla direniş ve isyanlarında odak noktası haline 
dönüştüğü izlenmektedir. Avrupa’da yoğunlaşan emek karşıtı politikaların karşısında 
Avrupa’da yükselen toplumsal muhalefet ve sınıfsal yönüyle önem kazanan isyancı 
direniş, bugün tüm dünya emekçi halklarına da ışık tutmaktadır.

TÜRKİYE

2013 Haziran ayı, küresel kriz dalgasıyla birlikte ekonomide ciddi bir daralmanın 
başladığı ve diğer bir yandan da Ortadoğu’da AKP politikalarının çöküşü eşliğinde 
ilerleyen dış politikada derin bir yalnızlaşmayla yüz yüze gelindiği bir dönemi 
yansıtmaktaydı. Türkiye böylesi bir dönemde 11 yıllık AKP iktidarına karşı “YETER” 
diyerek sokağa dökülen milyonların isyanıyla yeni bir döneme doğru adım attı. 

Haziran’da yaşanan Gezi Direnişi, AKP’nin tüm egemen güçlerle bir arada, ittifak 
içinde inşa ettiği neoliberal, muhafazakar, baskıcı ve otoriter düzenin reddedildiği 
ve bugünle birlikte geleceğe dair değişim isteğinin ortaya koyulduğu bir irade biçimi 
olarak Türkiye tarihinde kırılma noktası yarattı. 

Toplumun geniş kesimlerinin özgürlük talebi üzerinden yükselen Gezi direnişi, 
baskıcı, antidemokratik ve dinsel muhafazakar kuşatmayla gündelik hayatı teslim 
almaya çalışan AKP’nin hegemonyasına karşı bir direnişle başlamış ve çeşitli formlar 
altında bugüne dek sürmüştür. Bununla birlikte Brezilya’da neredeyse Türkiye ile eş 
zamanlı olarak başlayan ayaklanmalar Gezi eylemlerinin kaynağının sadece ulusal, 
konjonktürel dinamiklere yaslanmadığının en güzel göstergesidir. Haziran isyanı 
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kendiliğindendir, sınıfsaldır, sınıf bilincinden yoksundur, kendiliğinden bilincin 
farklı bilinç biçimleriyle eklemlenmesiyle karakter kazanmıştır. Gezinin dilini 
proleterleşen kafa emekçileri oluştururken gövdesini işsiz gençlik yığınları ve kol 
emekçileri meydana getirmiştir. 

Emek hareketi açısından, yıllardır sürdürülen hak mücadelesinde gerçekleştirilen 
eylem ve etkinliklerin, üniversite gençliği başta olmak üzere gençlerin ve gerici-
baskıcı erkek egemen politikalara karşı kadınların yürüttüğü mücadele, kentsel 
dönüşüme ve ekolojik yıkıma karşı mücadele, inanç mücadeleleri ile, on yıllardır 
süren Kürt Halk hareketinin bu sürece nasıl altlık oluşturduğu açıkça görülmüş olsa 
da, özellikle metropol kentlerde on binlerce yurttaşın ortaya koyduğu ve örgütlü 
kesimleri de aşan tepkiler, örgütlerin yönlendirebileceği ya da kapsayabileceğinin 
üzerinde bir tepki açığa çıkarmıştır. Bu açıdan bakıldığında sürecin kendisi, gelecek 
dönem açısından emek hareketinin yönünü ve stratejilerini tayin eden ipuçlarını 
ortaya koymaktadır. 

Gezi direnişiyle birlikte sokaktan mahallelere, işyerlerinden sosyal medyaya dek 
çeşitli formlarda süregelen bu irade, bugün parçalanmış yapısıyla gündeme gelen 
siyasal iktidarın 11 yıldır pekiştirdiği hegemonyasında derin çatlaklar açmış, içinde 
bulunduğu ittifak yapısının da parçalanmasına yol açmıştır. 

17 Aralık tarihinde başlatılan yolsuzluk, rüşvet operasyonu ile ortaya saçılan iktidar 
içi kirli ilişkiler ve yolsuzluklar, bu ittifak yapısındaki parçalanmanın ve ardından 
iktidar ortaklarının tek başlarına ülkeyi yönetme girişimlerinin bir sonucu olarak 
gelişmiştir. 

Cemaat, tarikat gibi yapılarla, tekelci sermayenin bütün fraksiyonlarıyla ve sermayeyle 
eş güdümlü İslam projesini savunan gerici güçlerin ittifakıyla iktidara gelen AKP, 
17 Aralık’ta başlayan operasyonlarla iktidar meşruiyetini tamamen kaybetmiştir. 
Haziran ve Aralık ayında yaşanan bu süreçten sonra, ardı ardına yapılacak üç seçim 
(yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri) yaşanan gelişmelerin yönünü tayin 
edecek süreçler olarak önemini korumaktadır. 

Dolayısıyla 17 Aralık’tan itibaren yaşanan süreç, egemen sınıfların çelişkili ittifakının 
çatırdaması olarak algılanmalıdır. 

Bu çerçevede yeni dengenin nasıl kurulacağı kimlerle kurulacağı üzerine egemen 
sınıfın tartışma yürüttüğü bu süreçte, emek mücadelesi üzerine düşen sorumluluk 
kuşkusuz büyüktür.
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ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER 

AKP, dış politikada toplumun iradesini temsil eden barışçı adımlar atmak yerine, 
bölgede halkların kendi geleceklerini belirleme hakların ellerinden alındığı 
emperyalist müdahalenin taşeronluğunu benimsemiş ve bölge politikasının tüm 
hatlarını bu zemine oturtmuştur. AKP hükümeti, küresel kapitalizmin ılımlı İslamcı 
politikasını içeride tarikat/cemaat ağlarıyla yukarıdan aşağı hayata geçirirken, dış 
politikada da izlediği işbirlikçi politikayla ülkeyi emperyalizmin bu eksendeki “model 
ülkesi” olarak Ortadoğu’ya taşımıştır. Sadece taşeronlukla yetinilmemiş aynı zamanda 
alt emperyalist hedefler ile Türkiye kapitalizminin bölgesel genişleme stratejisi de bu 
politikalarda önemli rol oynamıştır. 

Bölgeyi uluslararası sermayenin tahakkümüne açmaya dönük izlenen savaşçı 
politikaların taşeronu rolüne soyunarak iki yılı aşkın bir süredir Suriye’de devam 
eden emperyalist müdahalenin aktif bir parçası olmuştur. ABD hegemonyasında 
gelişen bu süreçte, iç savaş çetelerine (El Kaide, El Nusra vb.) mali ve lojistik 
yardım başta olmak üzere ülkenin tüm kaynaklarını seferber eden AKP iktidarı, 
ülkenin dört bir yanını üslerle, NATO askerleriyle ve ölüm füzeleriyle kuşatmıştır. 
Ülkemiz bu emperyalist savaşın cephe ülkesi haline getirilirken, her geçen gün 
Suriye halklarının geleceğini ellerinden alan bu kanlı ve kirli tarihin daha fazla rol 
üstlenen tarafı haline getirilmiştir. Paramiliter güçler üzerinden Suriyeli Kürtler, 
Araplar ve Alevileri karşı karşıya getiren bu politikaların bir sonucu olarak savaşın 
sınırları ülke içine doğru genişletilmiş, Akçakale’den sonra Hatay, Ceylanpınar, 
Reyhanlı ve Gaziantep gibi memleketimizin birçok yerine yağan bombalar bu 
sonucun bir yansıması olarak gelişmiştir. Dışarıda ise başta Rojava ve Lazkiye 
olmak üzere Suriye’nin çeşitli bölgelerinde sayısız katliamlara imza atan çetelere 
adeta kucak açılmış, kadın ve çocuk demeden Kürtleri hedef alan ve  100’e yakın 
sivilin katledildiği Rojava’da alınan tutum ülkemizde devam eden barış ve çözüm 
sürecinde AKP’nin samimiyetine dair ciddi kuşkuları güçlendirmiştir. Tüm halkları 
eşit bir zeminde gören, çoğulcu, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü, demokratik ve özerk 
anlayışı yaşama geçirme çabasında olan Rojova’ya karşı bu tutum barış değil savaş 
yanlısı bir tutum olarak değerlendirilmiştir. En son 23 Mart’ta Suriye’ye ait bir savaş 
uçağının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle TSK tarafından düşürülmesi olayı ise bugün 
AKP’nin Ortadoğu politikasındaki stratejilerini gözler önüne sermiştir. 2012 yılında 
angajman kurallarını değiştirip sınır ihlali söz konusu olduğunda Suriye unsurlarının 
vurulacağını duyuran ve geçen süre içinde hiçbir adım atmayan AKP; Esad’a bağlı 
güçlerin kontrolünde bulunan Lazkiye kentine açılan Keseb Sınır Kapısının aynı 
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sabah ÖSO tarafından ele geçirilmesinin ardından Suriye uçağını düşürmüştür. 
AKP’nin bu hamlesi, içeride yükselen toplumsal muhalefetle büyük oranda geriletilen 
hegemonyasını dış politika üzerinden geri almanın bir çabası olarak izlenirken, 
dışarıda da iç savaş çetelerine askeri destek veren ve bir savaş çağrıcılığını her fırsatta 
yenileyen stratejinin bir parçası olarak görülmektedir. Basına sızan seçimlere yönelik 
Suriye’de savaşın yükseltilmesine yönelik görüşmeler AKP hükümetinin savaş yönlü 
tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Ortadoğu değerlendirilirken “Arap Baharı” diye ifade edilen süreçten söz etmemek 
olmaz. Bölgede “ılımlı İslam” projesinin temsilcisi AKP’nin inşa ettiği rejim 
benzerlerini, İslam ülkelerindeki benzer yapıdaki örgütlerin iktidara getirilmesi 
yoluyla ikame etme projesi anlamına gelen bu bahar, kısa zamanda sonbahara, kışa 
dönüşmüştür. ABD Emperyalizmi tarafından ve Küresel Sermaye’nin ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirilmeye çalışılan Mısır, Libya ve Tunus’ta değişen 
iktidarların süreci iyi yönetemediği açığa çıkmıştır. Mısır’da kısa zamanda geniş halk 
kesimlerinin karşı çıkışı ile sistem çökmüş, ülke iç savaş ortamına itilmiştir. Benzer 
karışıklıklar Libya ve Tunus’ta da yaşanmaktadır. Arap ülkelerinde, halkların iradesi 
dışında gerçekleştirilen rejim değişiklikleri kabul görmemiş, “sözde” demokrasi 
getirileceği savı karşılık bulmamıştır. ABD Emperyalizmi’nin, baskıya karşı özgürlük 
ve demokrasi talebiyle ayaklanan halkların tepkisini kullanarak ve halkların 
örgütsüzlüğünden yararlanarak orta doğuyu sermayenin sömürüsüne açmak adına 
yürüttüğü bu proje, sömürüye karşı çıkan, özgürlük ve demokrasi talep eden halklar 
tarafından kabul edilmemiştir. Ardışık olarak Suriye’de başlatılan sürecin de nerelere 
evrildiği görülmektedir. 

KÜRT SORUNUNUN BARIŞÇIL VE DEMOKRATİK 
ÇÖZÜMÜ

AKP iktidarı, Kürt sorununda silahları susturacak, kanı durduracak, onurlu ve 
kalıcı bir barışın sağlanmasını esas alacak bir diyalog zeminini güçlendirmenin 
yerine sorunun kangrenleşmesine yol açan bildik ‘güvenlik konsepti’ anlayışıyla 
çözümsüzlüğe itmenin sinyallerini vermektedir. 

Türkiye’nin demokratikleşmesindeki en büyük sorunlardan biri olan Kürt Sorunu’nda 
AKP, iktidarının başlangıcından bu yana izlediği askeri ve siyasi operasyon geleneği, 
otuz yılı aşkın bir süredir  kan ağlayan topraklardaki gerilimi yükseltmiş, bir arada 
barış içinde bir yaşam umudunu sürekli baltalamıştır. Yıllardır bu ülkenin ilerici, 
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devrimci, yurtsever, demokrat, toplumsal muhalefetin tüm bileşenleri tarafından 
savunulan ve mücadelesi verilen Kürt sorununun barışçıl çözümüne ilişkin diyalog 
ve müzakere sürecine ilişkin her ne kadar ilk adımlar atılsa da, AKP bu adımların 
devamını getirmeyerek süreci duran bir noktaya sürüklemiştir. AKP’yi adım attırmaya 
ve diyalog geliştirmek zorunda bırakan yaklaşım; Kürt özgürlük hareketinin gelişen 
mücadele ivmesi ve KCK adı altında binlerce siyasetçi ve emekçinin siyasi soykırım 
operasyonları ile zindanlara tıkılmasına rağmen 2012 deki cezaevlerindeki açlık 
grevleri ile tutuklamaların dahi anlamsız hale getirilmiş olmasıdır. 

AKP, tüm sorunlarda olduğu gibi bu süreçte de ikircikli ve takiyyeci bir yaklaşım 
sergilemekte, çatışmasızlık ortamının yarattığı olanakları kendi ihtiyaçlarına uygun 
bir yönelime sokmaya çalışmaktadır. Kürt illerine yönelik ucuz emek gücünü harekete 
geçirmeye yönelik son teşvik uygulaması, Türkiye’nin Çin’ini yaratma girişimlerin bir 
parçası olarak değerlendirilmelidir. Son dönem artan kentsel dönüşüm ve ekolojik 
tahribatlara yönelik politikalar ile tarih ve kültürün yok edilmesi, kalekollar, güvenlik 
barajları ile güvenlik konseptini öne plana çıkaran, Kürt Özgürlük mücadelesinin 
hareket alanını daraltma girişimleri olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, 
AKP’nin toplumsal barışı tesis etmeye dönük bir çabasının olmadığının da açık bir 
kanıtıdır. Kürt sorunu konusunda AKP’nin gerçek niyeti Suriye Kürtlerinin kendi 
öz yönetimlerini inşa etmesine karşı çetelere verdiği destekle de ortaya çıkmaktadır. 
Devleti ve AKP hükümetini barışçıl demokratik çözüme eğriltecek yaklaşım dün 
olduğu gibi bu günde Kürt özgürlük hareketinin mücadelesi ile devrimci demokrat 
kesimlerin örgütlü birleşik mücadelesi olacaktır.

Hiç kuşkusuz gerçek anlamda bir sınıf mücadelesi ancak toplumsal barışın var 
olduğu iklimlerde büyüyüp yeşerecektir.  Kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi ne 
olursa olsun, üzerinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak yaşayacağımız bir ülkenin 
kurulması, ülkenin demokratikleşmesi kadar özgürleşmesinin de büyük bir adımı 
olacaktır. Bu yeni dönemde Kürt sorununda bugün halkların ortaya koyduğu barış 
iradesine sahip çıkmak, toplumsal barışın sağlanmasının başlangıç adımı olarak 
algılanmalı, bu adımın eşit, özgür ve barış içinde bir Türkiye kurma mücadelesiyle 
ilerleyebileceği unutulmamalıdır. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ…

Çok değil kısa bir zaman öncesine kadar “güçlü ekonomi” propagandasıyla, başta 
uluslararası sermayenin olmak üzere kitlelerin desteğini ‘büyüme başarımı’ algısı 
üzerinden kazanma ve kamuoyuna pazarlanma çabası, küresel piyasalardan esen 
bir rüzgarın karşısında cılız bir dal gibi kırılmıştır. Son dönemde ekonominin ancak 
mevcut kaynaklarını ihracata yönlendirerek ve dış borcu şişirerek büyüyebildiği 
gözlenmektedir. Büyüme denen olgu, egemen söylemin aksine AKP döneminde 
niteliğini giderek kaybetmiş; halkın alım gücünün sürekli eridiği, üretim ve sabit 
sermaye yatırımlarının gerilediği, reel üretimin istihdam kayıplarını iterek düşmeye 
devam ettiği bitkisel düzeyde bir yaşamın ötesine geçmeden sürdürülmüştür. Aslolan 
dün olduğu gibi bugünde “kapitalist büyüme” bir yanılsama olduğudur, sömürü 
ilişkilerini ve ekonomideki büyümenin ve zenginliklerin ne pahasına ve kimler 
tarafından yaratıldığını gizlemeye hizmet ettiğidir. İktisadi büyüme sermayenin, 
servetin büyümesidir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye kapitalizmi de bir yandan 
vahşi bir emek sömürüsü sürdürmüş, diğer yandan milyonlarca insanı işsiz bırakmış 
ve yoksul yaşam koşullarına terk etmiştir. 

Böylesi bir büyümede inşaat-konut sektörünün 2005-2011 yılları arasında büyümenin 
lokomotifi olmasının ardından AKP 2012 yılından itibaren başlayan dönemi ‘kentsel 
yağma dönemi’ olarak ilan etmiştir. Ne var ki henüz bir yıl geçmesine rağmen inşaat 
çöplüğüne dönüştürülmüş ülkede, satılamayan konutlar, dış bağımlılıkla büyüyen 
maliyetler, talep beklentisinin yanıltıcı sonuçları gibi gelişmeler AKP’nin elinde 
bu dönemi bir dinamite dönüştürmüştür. Bu dinamit ise Gezi Direnişiyle patlamış, 
Taksim Yayalaştırma Projesi’nin halkın direnişi sonucunda yargı tarafından iptal 
edilmesi, AKP’nin kentsel yağmadan oluşan “rant rüyasına” büyük darbe indirmiştir. 
(Doğanın metalaştırılması kapsamında HES’ler, güneş tarlaları, termik santraller, 
vb. yine inşaata dayalı sermaye birikimin önemli bileşenleri olarak artarak devam 
etmektedir.)

EMEĞE YÖNELİK SALDIRILAR

Emekçilerin ücretlerini, sosyal güvenlik haklarını, kıdem tazminatını, bugüne 
kadar yoğun mücadeleler ile kazanılan tüm hakları ellerinden alan soygun 
düzeni devam etmektedir.

Gelir dağılımını daha da bozan, istihdam yaratmayan, topluma eşit düzeyde refah 
sağlamayan mevcut büyüme, sosyo-ekonomik kalkınma yaratmamaktadır. AKP 
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döneminde iç talebe dayalı, dış tasarrufları gözeterek uluslararası sermayeye bağımlı 
bir ekonomik büyüme modeli izlenmektedir. Emek gücü verimliliğini sömürü hacmini 
genişleterek sürekli arttırma girişimi, bu model içinde büyümenin en temel dinamiği 
haline dönüşmüştür. Son çıkan sendikalara ilişkin yasalar, istihdam biçimini yeniden 
neoliberal zeminde inşasını sağlayacak olan Ulusal İstihdam Stratejisi, bu girişimlerin 
hayata geçirildiği yakın dönemki hamleler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dolayısıyla nicel anlamda ekonomik büyümeden bahsedilse bile nitelik anlamında 
belirgin bir büyümenin sağlanamadığı; dönemin paylaşım, bölüşüm ve dönüşüm 
gibi boyutları ele alındığında refahın neredeyse bir avuç insanın elinde toplandığı 
izlenmektedir. Bütün bu nedenlerle geçmiş dönemlerde de fetişleştirilmiş yüksek 
büyüme hızlarının gelir ve servet dağılımını bozan, toplumun altta kalan kesimlerinin 
yaşam koşullarını iyileştirmeyen bir özellikte olduğu unutulmamalıdır.

1980 sonrası yeni sağ ideoloji altında gelişen küresel kapitalistleşme sürecinin bir 
stratejisi ve aynı zamanda sermayenin emeği ihtiyaç duyduğu zaman ve mekanda 
istediği normlarda kullanmaya yönelmesi, bugün karşımıza güvencesizleştirme olarak 
tanımladığımız emeğe yönelik saldırılar olarak çıkmaktadır. Türkiye kapitalizmi hem 
kendini yapılandırma hem de krizini atlatma yollarını emek sömürüsnü derinleştirme 
stratejileri ile yaşama geçirmiştir. 

“Avrupa’nın Çin’i olmak” ve “Türkiye’nin kendi Çin’ini yaratması ” ifadeleri ile bu 
stratejiler en açık hali ile dile getirlmiştir. Belirsizliklerin hakim olduğu kriz karşısında 
sermaye ve sermaye örgütleri işsizlik fonunda biriken paraların kullanılması, sosyal 
haklardaki işveren zorunluluklarının azaltılması ve “emek piyasasının” giderek 
daha da esnekleşmesi ile ilgili önerilerini sürekli gündemde tutmuştur. Hedef daha 
fazla ve daha hızlı üretimin gerçekleştirilmesidir. Talebin belirsizleşmesi ve kızışan 
rekabet karşısında, burjuvazi üretimlerini (mekansal ve çalışma ilişkileri anlamında) 
parçalayarak hem sendikaların gücünü hem de “sosyal zorunluluklarını” lime 
lime etmiştir. Taşeronluk ve fason atölyelerin yaygınlaşması, burjuvazi için hem 
maliyetlerin düşmesi ve istikrarsızlaşan talep karşısında üretimini çeşitlendirilmesi 
hem de emek üzerindeki tahakkümünü artırma ve çeşitlendirme mekanizmaları 
anlamına gelmiştir. 

AKP esas olarak kendinden önceki neoliberal politikaları devam ettirmekle birlikte, 
bunları uygulama kararlılığı önceki hükümetlere göre çok daha yüksektir. ANAP 
(Anavatan Partisi) dönemiyle (1983-1991) başlayan güvencesiz ve esnek çalışma 
uygulamaları 2000’li yıllarda kurumsallaştırılmaya başlanmıştır. Önceki dönemlerde 
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çalışma mevzuatı esnekleştirilirken, 2000’li yıllarda doğrudan esnek ve güvencesiz 
çalışmanın mevzuatı inşa edilmeye başlamıştır. Bu nedenle, 2000’li yılları önceki 
çalışma rejimlerinden köklü bir kopuş olarak değerlendirmek mümkündür. 1960 
Anayasası ile 274 ve 275 sayılı yasalarla başlayan çalışma rejimi, 1980 askerî darbesi 
ile önemli ölçüde etkisizleştirilse de asıl tasfiyesi 2000’li yıllarda gerçekleşmektedir.

AKP’nin ülkemizde istihdam biçimini esnek ve güvencesiz biz çizgide yeniden 
tanımlama çabası, bugün işçi-memur veya işsiz ayrımı yapmaksızın tüm emekçi 
halka yönlendirilmiş bir saldırıdır. Aynı süreçte kamunun da sermaye mantığına 
göre yeniden yapılandırılması, kamuda çalışanların performans sistemi ve kalite 
yönetimi benzeri uygulamalara maruz bırakılması, kamu ile özel arasındaki sınırların 
da giderek ortadan kalkmasına neden olmaktadır. 

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de alt işverende çalışan işçi 
sayısı kamuda 586 bin ve özel sektörde 419 bin olmak üzere toplam 1 milyonun 
üzerine çıkmıştır. Verilere göre taşeron işçiliğin en yaygın olduğu sektörler 417 bin 
kişi ile (kamu) temizlik ve 318 bin kişi ile (özel) inşaat sektörleridir. Hizmet alımının 
en yaygın olduğu kamu kurumları ise yüzde 36 ile belediyeler, yüzde 14 ile KİT’ler ve 
yüzde 4 ile yüksek öğretim kurumlarıdır. 

Ülkemiz coğrafyasında da güvencesizleştirme öyküsü özgünlükler göstermektedir. 
Dahası sıcak çatışma, savaş ortamı da tabloyu daha da karmaşıklaştırmaktadır. 
Türkiye burjuvazisi mevcut neoliberal politikaların sahibi olarak hem ülke içinde, 
hem de uluslar arası zeminde kar maksimizasyonu arayışına girmiş, ucuz emek 
üzerinden rekabet gücünü artırmıştır. Savaş ortamını Türkiye Kapitalizmi olanağa 
çevirmenin yollarını ihmal etmemiştir. Savaş ortamının ortaya çıkarttığı milliyetçi 
rüzgardan emekçi sınıfın atomize olması şeklinde yararlanmıştır. Emekçilerin işe 
alınması sürecinde ayrımcı politikaları kaşıyarak daha ucuz iş gücü çalıştırma yoluna 
girmiştir. Emeğin taleplerini dile getiren, örgütleyen, mücadeleye dönüştüren yolları 
milliyetçi tohumlar atarak engelleme girişiminde bulunmuş ve etkili olmuştur. Daha 
da önemlisi Kürtlerin işçileştirilmesine ve ucuz emek gücü olarak çalıştırılmasına 
yönelik yapılanlardır. Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir süren savaş koşulları, köy 
yakma ve boşaltmalar sonucunda yaklaşık 3,5-4,5 milyon Kürt köylü zorla yerinden 
ettirilmiş, köyden kentlere göç eden Kürtler, kötü koşullarda yaşamak ve en kötü 
koşullarda çalışmak zorunda kalmıştır. Bu göç süreci uluslararası alanda ucuz 
emek politikası ile rekabet eden Türkiye sermayesi için olanağa dönüştürülmüş, 
düşük teknolojili emek yoğun vahşi yatırım alanları hızla yaygınlaşmıştır. İnformal 
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sektörün neredeyse çoğunluğu, formal sektörün en vahşi koşullarında çalışanlar Kürt 
emekçiler olmuştur. Kapitalizmin yatırım yaptığı büyük illerin, turizm bölgelerinin, 
inşaat sektörünün yaygınlaştığı her yer, sabit olmayan hareket gösteren üretim 
tesislerinin, gelişmiş kapitalist ülkelerin vazgeçtiği düşük teknolojili-emek yoğun 
sektörlerin ucuz işçileri çoğunlukla Kürtler olmuştur. Mevsimlik işçi gereksinimi 
olan her bölgede Kürtler geçici olarak çalışmak zorunda bırakılmıştır. Zorla yerinde 
edilme politikaları ile birlikte Kürt coğrafyasında yatırımın yapılmaması, derinleşen 
yoksulluk nedeniyle gittikçe artan göçleri de bu sürecin önemli bir parçasıdır. 

Son 30 yıldır ciddi bir dönüşüme tabi kalan çalışma yaşamını düzenleyen yasalar, 
çalışanların aleyhine gelişen bir süreç içinde, çalışanları koruyan yasaların önemli 
bir bölümünün tasfiyesi ile devam etmektedir. 

Avrupa’nın Çin’i olma için yapılanlar yetmemiş sıra Türkiye’nin Çin’ini yaratma 
aşamasına gelmiştir. Önümüzde duran üretimin sosyo-mekansal boyutunu 
uluslararası rekabet gücünü artıracak biçimde yeniden düzenlenmesidir. Bu amaçla 
ulus-altı bölgeler tanımlanmış ve farklı bölgelerde emek üzerinde farklı kontrol 
biçimleri kurulmasıyla her bölgenin uluslararası birikim sürecinde yatırım çekecek 
özelliklerinin ön plâna çıkarılması öngörülmüştür. İlk kez 2005 yılında Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Zafer Çağlayan’ın Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yatırımları artıracak 
“bölgesel asgari ücret” önerisi Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen tarafından “Türkiye’nin 
kendi Çin’ini yaratması gerektiği” vurgusu ile desteklenmiştir. Uluslararası pazar 
payının düşük olduğu sermaye-yoğun sektörler vasıflı emek gücünün yoğun olduğu 
batı ve kuzeybatı bölgelerine yönlendirilirken; pazar payı yüksek olmasına karşın 
ihracat oranı düşmekte olan emek-yoğun sektörlerin ise “ucuz emek” bölgeleri olarak 
bilinen doğu ve güneydoğu bölgelerine göç ederek rekabet avantajını koruması 
önerilmiştir. Bu süreçte teşvik sistemi de “küresel ekonomide rekabet edebilen bir 
sanayi tabanının olmasını özendirme” önceliği üzerinden yeniden yapılandırılmıştır. 
6 Nisan 2012’de kabul edilen yeni teşvik paketiyle ise il bazlı bölgesel teşvik sistemine 
geçilerek bölge sayısı dörtten altıya çıkarılmış, 6. bölgenin tamamen Kürt illerine 
yer verilmesi ile Türkiye’nin kendi Çin’ini Kürt coğrafyasında yaratması hedefine 
somutluk kazandırılmıştır. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
23

SUNULAR

KADIN MÜCADELESİ:

Binlerce yıllık insanlık tarihinin ilk kaybedenleri kadınlar olmuştur. Kadınlar egemen 
ataerkil sisteme karşı kendi tarihini henüz istediği gibi yazabilmiş değildir. Bu tarih 
hala yazılmayı bekliyor. Denilebilir ki; eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri ışığında 
yürütülecek mücadelenin her adımında var olan kadınlar, bu vesileyle kendi tarihini 
yazmanın da adımlarını atmış olacaktır.

Bu mücadele kadınları daha yaşanabilir bir geleceğe taşırken, unutturulan tarihine 
de yakınlaştıracaktır. Kadının unutturulan tarihinde; köleliğe, yer yoktu, bir cinsin 
diğer cinse üstünlüğü de yoktu. Ezilme ve sömürü yoktu. Henüz insanların birbiriyle, 
insanın doğayla, kadının erkekle doğal uyumu bozulmamıştı ve insanlığın gelişimiyle 
eşzamanlı olan toplumsallaşmada önemli bir rol oynayan kadınlar, toplum içinde 
önemli bir konuma sahiplerdi. Sonra bu doğal uyum bozuldu ve tarihin ilk sınıflaşması, 
ilk sömürü ilişkisi erkeğin kadın emeği ve bedeni üzerindeki tahakkümüyle ortaya 
çıktı. Erkek kadına hükmetti, insanın doğayla ve birbiriyle ilişkisi de bozuldu. Bugün 
dünyanın zenginlerle yoksullar, üreten sınıflarla onların ürettiklerine el koyanlar 
arasında bölünmüş olmasının, ekolojik dengenin bozulmasının kökeninde bu ilk 
tahakküm ilişkisi yatmaktadır. Tarihte ortaya çıkan bütün ezme-ezilme ilişkileri, 
erkekle kadın arasındaki ezme-ezilme ilişkisinden beslenmiştir. Bugün de kaynakları 
aslında bütün insanlığa yetecek dünyamızda bu denli açlığın, sefaletin, savaşların 
olmasının kökeninde aynı neden yatmaktadır. Bütün iktidar, tahakküm ve şiddet 
araçları aynı zamanda erkek egemen araçlardır. Devlet İktidarı erildir, sınır tanımayan 
sermaye tahakkümü erildir. Ve bu eril iktidar kriz içindedir. Kapitalist sistem, son 
yüzyıl içinde kendini yeniden yapılandırarak, bir kez daha kadınlara, emekçilere ve 
halklara karşı bir olduğunu göstermiştir.

Son yılların ekonomik büyümeleri ne kadınların, ne emekçilerin ne de halkların 
yaşamlarında bir iyileştirme sağlamadı. Ülkemizde emekçiler daha insanca bir 
yaşam sürdürmeyi bir yana bırakalım, açlık/yoksulluk sınırı altında kalan bir yaşama 
mahkûm oldular.

Torba yasa, “istihdam” adıyla, Kadınların yararına gibi gösterilmeye çalışılan bir sürü 
düzenleme, aslında kadını daha da bağımlı kılacak, sosyal güvenliğini yok edecek, 
örgütlenmeden uzak tutacaktır. “İstihdam” diye sunulan ve hepimizin kadına 
yönelik istismar olduğunu bildiğimiz pakette yer alan ve Ebeveyn izni diye getirilen 
şey, ücretsiz olacağı için bundan yararlanan sayısının da az olacağı bir düzenlemedir. 
Zaten evde çalışma ile birlikte bu hakkı kullanma da azalacak, sınırlı olacaktır. 
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Gelişecek en önemli nokta ise güvenceli çalışma hayatının tarihe karışmasıdır. 
Örgütlenme özgürlüğü de; güvencesiz çalışma biçiminin kurbanı olacaktır. Eğitim 
ve sağlık alanlarında kar elde etme istemi insana hizmetin zorunluluğunu ortadan 
kaldıracağı gibi, insanlar arasındaki eşitsizliklerin yaşanacağı süreçleri de beraberinde 
getirecektir. Yoksul daha da yoksullaşacak ve erken ölecek, zengin daha da zenginleşip 
geç ölecektir.

Ülkemizde kadınların çalışma hayatında yer almaları “fırsat eşitliği” gölgesinde 
gitmektedir. İstihdamda yer almada erkeklerin oranı % 74 iken, kadınlarda bu oran % 
26’dır. Kadınlar aynı zamanda en büyük kayıt dışı iş gücüdür. Kadına uygun görülen, 
“düşük nitelikli, düşük becerili” işlerdir. OECD ülkelerinde kadın hakları ileriye 
doğru gitmekte iken, Türkiye’de kadınlar açısından yaşam muhafazakârlaşmaktadır. 
Bu durum, kadın haklarının gerilemesinde önemli bir etkendir. Eşitliğin biyolojik 
noktaya indirgenmesi ya da ideolojik olarak “kadın-erkek bir yaratılmadı ve eşit 
haklara sahip olamaz” yaklaşımı, kürtaj yasağı, sezaryenle doğumun sınırlandırılması, 
her evlenen çifte en az üç çocuk yapın nasihati ise bunun somut örneğidir.

Kadınlara yasalar önünde “eşitsiniz”, “kamusal alanda herkes eşit” deniliyor, oysa 
kapatıldıkları “özel alan”larda eşit değiller. Üstelik özel alandaki eşitsiz konum, 
“kamusal alan”a da yansıyor. Özel alanda başka kamusal alanda başka olunsun 
isteniyor. Oysa özel alan İle kamusal alan arasındaki ayrımın suni olduğunu, özel 
denilenin de son derece politik olduğunu artık herkes kabul ediyor. Özel alandaki 
eşitsiz rol ve görev paylaşımının özel alandaki bakım yükümlülüklerinin, kadınları 
çalışma yaşamında nasıl kayıt dışı istihdama mahkûm ettiğinin farkındayız. 
Evin içindeki eşitsizliğin, çalışma yaşamında kapitalist sistem tarafından nasıl 
pekiştirildiğini, devletin esas olarak ataerkil bir devlet olduğunu da biliyoruz. Evin 
içinde babanın görevini çalışma yaşamında sermaye, siyasal alanda ise devlet yerine 
getiriyor. İhtiyaç duyulduğunda dinsel ideolojiler de en üst düzeyde istismar aracı 
olarak kullanılıyor.

Eril zihniyet; militarist hegemonyanın bir sonucu olarak geliştirdiği savaşlarla 
da önce kadınları vurmaktadır. Tecavüze uğrayan, çocukları öldürülen, açlığa, 
yoksulluğa mahkûm edilen hep kadınlar olmaktadır. Kadınların vereceği eşitlik 
ve özgürlük mücadelesi, cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye aynı zamanda, ekolojik 
dengenin bozulmasına, militarizme, doğayı, toplumu, insanı tahrip eden savaşlara 
karşı olmayı gerektiriyor. Kapitalist modernist sistemde toplumlar açlık sınırlarında 
süründürülürken en büyük harcama silahlanmaya ayrılmıştır. Başta militarist olmak 
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üzere Kapitalist ekonomi bir bütün olarak tekelci kurumlaşmayla toplumu açıkça 
kırımdan geçirmektedir. Biliyoruz ki, yaşanan toplumsal savaş karşısında toplumsal 
barışı geliştirmek demokratik ve özgürlükçü yaşamın başlıca ihtiyacıdır. En genel 
haliyle toplum ve devletin yaşadığı savaştan, toplumsal kesimler ve bireyler arasında 
ortaya çıkan çatışmalara kadar esas olan demokratik ve özgürlükçü diyalogun 
geliştirilmesidir.

Ülkemizde kırk yıla yakın bir süredir devam eden ve 2013 Newroz’undan bu yana 
Kürt demokratik hareketinin siyasal mücadelenin önünü açma, demokratik siyasetin 
gücüyle sorunları çözmeyi hedefleyen yaklaşımı bizlerde de barışa dair olan umudu 
yeşertti. Ardından, halkın ve demokrasi güçlerinin siyasi mücadelenin içerisine 
girmesini ifade eden GEZİ’yle bu umut daha da büyüdü.

AKP bir kez daha bu vesileyle siyaseti meclis çoğunluğu olarak algıladığını ve sorunları 
mevcut bu algısıyla çözümsüzlüğe sürüklediğini bu süreci, kendini seçime ulaştırma 
ve seçimi kazanarak pozisyonunu güçlendirme olarak ele aldığını tescilledi. Kadınlar 
savaşın daha fazla yoksulluk, tecavüz, göç, ölüm anlamına geldiğini gayet iyi biliyor. 
Bu sebeple de Kadınlar açısından derin bir soluk almamıza olanak sağlayan son bir 
yıldır oluşan diyalog ortamını önemsiyoruz.

Toplumun şiddetten, zordan, iktidardan arındırılması ve militarist geleneğin 
reddedilmesi, buna karşı öz savunma bilincinin geliştirilmesiyle mümkündür. 
Toplumun yaşamın bütün alanlarına dair; gerek ekonomik, gerek siyasal, sosyal, 
sanatsal, kültürel olsun kendini sürdürebilmesi için kendi direniş mekanizmalarına 
ihtiyacı vardır. Toplumun kimliğine, özgücü ve iradesine tarihsel kökenine ve 
değerlerine kavuşması ancak bu tedbirleri almasıyla mümkün olur.

Toplumsal barış, özgür yaşamın örgütlenmesinin garantisi kadınla, özgür kadının 
belirlediği yasalar çerçevesinde oluşturulacak bir sözleşmeden geçmektedir. Kadının 
toplumla sözleşmesi özgür, eşit, demokratik ve adil yaşamın güvencesidir. Bu sözleşme 
özgür toplum ve özgür bireyin kadınla gireceği özgürlükçü ve gönüllü birlikteliğin 
sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

Eşit, özgür, demokratik bir yaşam, kadının özgürleştiği bir yaşam biçimidir. Bunu 
sağladığı için aynı zamanda bir kadın devrimi olan Rojava devrimi Ortadoğu’dan 
başlayarak tüm halklar için örnek alınacak bir modeldir. Burada yaşanan gelişmeler 
başta kadınlarda olmak üzere, halklarda sönümlenmiş umudu yeşertti, başka bir 
dünyanın mümkün olduğu fikriyatını hatırlattı. 
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Bizler kadınların binlerce yıllık deneyimlerinden aldığımız güçle yaklaşık çeyrek 
asırdır emek alanında mücadelemizi sürdürüyoruz. Konfederasyonumuz KESK 
ve sendikamız SES fiili ve meşru mücadele anlayışı ile farklılıkların, eşit ve özgür 
birlikteliğinin Türkiye’deki en dinamik modeli olmuştur. Kadınlar, başından beri 
var olduğumuz bu alanda, bir yandan her türlü sömürüye karşı sistemle savaşırken, 
bir yandan da sendikalardaki erkek egemen zihniyetle mücadele yürütmektedir. Bu 
uğurda çok emek verildi, çok çaba harcandı, çok da bedel ödendi. Dayanışma ile 
ciddi kazanımlar elde edildi. Kadın iradesini sendikalarda görünür kılındı. Bugün 
üyelerimizin yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyorsa, karar alma mekanizmalarında 
Kadın temsiliyeti arttıysa, bu kadınların ortak mücadelesinin ürünüdür. SES’li 
Kadınlar kongre sürecini yaşadığımız bu dönemde eskisinden daha güçlüdür.

Kuşkusuz her şeyi başardığımızı söyleyemeyiz, gidilecek daha çok yolumuz var. 
Geldiğimiz aşamada, sendikalarımızı kadın bakış açısıyla yeniden dizayn etmek 
durumundayız. Genelde örgütlülüğümüze, özelde kadınlara yönelik amansız 
saldırıların geliştirildiği günümüzde emek alanındaki tüm kadınların örgütlenmesi 
temel ve öncelikli görevimiz olarak önümüzde duruyor.

Daha demokratik bir işleyişe kavuşmak için karar alma süreçlerinin her aşamasında 
bulunmak, işyeri meclislerimizi oluşturup, işlevsel kılmak, geçtiğimiz dönem 
oluşturduğumuz kadın sekterliklerimizi kurumsallaştırmak, Kadın çalışmaları için 
ayrı bir fon oluşturma kararımızı güncelin ihtiyacı temelinde yeniden ele almalıyız. 
Aldığımız kadın kotasının tüm organlarda ayrı ayrı uygulanması kararı yetersiz de 
olsa temsiliyetimizi arttırdı, ancak bu dönem, temsiliyette eşitliğin sağlanması bizlerin 
önceliği olmalıdır. Toplumsal sorunlarınkökeninde, devlet ve iktidarlar vardır. 
Eril akıl ile ne devlete, ne de iktidara karşı durulamaz. Soruna yol açan bir akıl ile 
sorun çözülemeyeceği prensibi insan ilişkilerine ve özelde de cinsler arası ilişkilere 
indirgendiğinde, eril akılla eşit ve özgür ilişkilerin geliştirilemeyeceği belirtilebilir. 
Bu da kadın mücadelesinin önemini bir kez daha göstermektedir.

Yaşamın başlangıcında var olmayan, tarihsel süreçlerin değişik aşamalarında 
üretilen, biçimlendirilen ve kaderimiz haline getirilmeye çalışılan toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine karşı mücadelemiz her şeye rağmen devam ediyor. Mücadele sürecimizin, 
değişik tarihsel kesitlerinde yer almış, bizlere rehber olan ve emeklerini her zaman 
hatırlayacağımız, şu an aramızda olmayan değerli kadın emekçilerimizi saygıyla, 
sevgiyle anıyoruz.
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SENDİKASIZLAŞTIRMA, SENDİKALARA YÖNELİK 
BASKILAR VE YANDAŞ SENDİKACILIK

İş ve ücret güvencesizliği, gerçek işsizliğin yüzde 30’lara dayandığı ülkemizde, tüm 
emekçilere belirsiz ve karanlık gelecek sunmaktadır. İş kaybı tehlikesi ile çalışma 
biçimi dayatılmakta, açlık- yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya getirilen emekçilere 
yaşamları için tek seçenek olarak kölelik düzeni işaret edilmektedir. Aynı zamanda 
emeğin tüm kazanılmış değerlerine el koymanın bir aracı olarak iktidar elinde 
şekillenirken, emeğin örgütlülüğünün, sendikalaşmasının önüne geçerek sınıf 
mücadelesini baskılamanın her türlü yöntemini kullanılmaktadır. 

Türkiye’de sendikalaşma rakamları ILO’nun önerdiği yöntem doğrultusunda ücret, 
maaş ve yevmiye geliri elde eden tüm ücretlileri dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
Toplu iş sözleşmeleri kapsamında yer alan işçi sayısının 1988 yılında 1.6 milyon 
dolayında iken, giderek azaldığı ve 2010’da 750-800 bin dolayına indiği ve buna 
bağlı olarak sendikalaşma oranının da yüzde 22 seviyesinden yüzde 6’ya gerilediği 
gösterilmiştir. 2000’li yıllarda sendikalı işçi sayıları çok düşük düzeylerde seyretmiştir 
(yüzde 10’dan yüzde 6 düzeyine gerilemiştir). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB) verilerine göre özel sektörde toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi sayısı 
sadece 370 bindir. Özel sektörde sendikalaşma oranının yüzde 3.5 civarında olduğu 
hesaplanmaktadır. OECD’de ortalama sendikalaşma düzeyi yüzde 17.5 iken, 
Türkiye’de sendikalaşma yüzde 5.9 ile son sıradadır. Son on yılda, OECD ülkelerinde 
sendikalaşmada ortalama yüzde 11 oranında bir gerileme yaşanırken, Türkiye’de 
gerileme yüzde 38 düzeyindedir. 1970’lerin sonundan başlayarak ekonomi ve sosyal 
politikalarda yaşanan değişim ve neoliberal yönelim, kamu kesiminin daralması 
ve özelleştirme, toplam istihdam içinde hizmet sektörünün payının büyümesi, 
ana işletmelerin işlerinin önemli bir bölümünü alt işverenler ve taşeron şirketlere 
devretmeleri (out-sourcing), firma ölçeğinin küçülmesi, esnek-kuralsız ve standart 
olmayan çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
sendikasızlaşmaya yol açmaktadır. Türkiye’nin çalışma mevzuatı (özellikle toplu 
çalışma ilişkileri mevzuatı) sendikasızlaştırmanın başta gelen nedenlerinden biridir. 
12 Eylül askerî darbesinin ürünü olan 1982 Anayasası’nın çalışma hayatına ilişkin 
hükümleri ile bizzat askerî cunta tarafından yasalaştırılan 2821 sayılı Sendikalar ve 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunları büyük ölçüde TİSK’in (Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu) talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 2821 ve 
2822 sayılı yasaların uluslararası normlara, örgütlenme ve kolektif sendikal haklarla 
ilgili önde gelen iki ILO sözleşmesine (87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme 
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Hakkının Korunmasına ve 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına 
ilişkin sözleşmelere) aykırı olduğu ILO denetim organları tarafından yıllardır 
vurgulanmaktadır. Darbe ürünü bu sendikal mevzuat sendikal örgütlenmeye karşı 
ciddi kısıtlamalar getirmiştir. Sendikaya üyelikte noter koşulu, yüzde 10 işkolu ve 
yüzde 50+1 işyeri-işletme barajları ve anti-demokratik toplu iş sözleşmesi yetki 
tespit sistemi nedeniyle sendikal örgütlenmenin önü tıkanmıştır. Sendikanın işkolu 
ve işyeri barajlarını aşıp aşmadığı ÇSGB tarafından tespit edilmektedir. Daha da 
kritik olanı, bakanlığın verdiği ön-yetkiye işverenin ve rakip sendikanın itiraz etmesi 
durumunda toplu iş sözleşmesi prosedürünün durmasıdır. Sendikal örgütlenmeyi 
engelleyen bu yetki sistemi TBMM’de 18 Ekim 2012 tarihinde kabul edilen yeni 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (STİSK) ile de korunmuştur. Türkiye’nin 
çalışma mevzuatı, sendikal nedenli işten çıkarmalara karşı etkin bir koruma sistemi 
(işgüvencesi) sağlamamaktadır. Davalar çok uzun sürmekte ve yasalar işverene 
işe iade yükümlülüğü getirmemektedir. Sendikal nedenli işten çıkarmalar için 
öngörülen maddî tazminat ise caydırıcı değildir. Öte yandan, yeni kabul edilen 
STİSK ile 30’dan az işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışan işçiler ile altı aydan az kıdemi 
olan işçilerin (bu toplam işçilerin yüzde 50’si civarındadır) sendikal tazminat hakları 
ortadan kaldırılmıştır.

AKP hükümetinin nasıl bir sendikacılık istediği yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Yasası ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yeni yasa daha taslak aşamasında Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından eleştirilmiş ve ILO sözleşmelerinin (özellikle 87 
ve 98 sayılı sözleşmelerin) gereklerini karşılamaktan uzak olduğu vurgulanmıştır. Bu 
eleştirilere karşın, taslak Meclis aşamasında iyileştirilmemiş, aksine yeni kısıtlamalarla 
kabul edilmiştir. Türkiye’nin yeni sendikalar yasası, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin 
ürünü olan ve 1983 yılından bu yana yürürlükte bulunan 2821 ve 2822 sayılı sendikal 
yasaların getirmiş olduğu pek çok kısıtlamayı korumakta, hatta bazı alanlarda daha 
da kısıtlayıcı hükümler içermektedir. Sendikal barajlar özgür sendikacılığı engelleyici 
düzeydedir. Yasa sendikalar arasında ayrımcılık yapmaktadır. Yasanın en önemli 
zaafı sendikalaşmayı engelleyen mevcut toplu sözleşme yetki sistemini korumasıdır. 
Öte yandan, yasa geniş grev yasakları ve hükümete tanınan grev erteleme yetkisi 
nedeniyle de uluslararası normlara aykırılık taşımaktadır. Yeni sendikal yasa 87 ve 
98 sayılı ILO sözleşmelerine, ILO denetim organı kararlarına, gözden geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı’na esaslı aykırılıklar içermektedir. 

AKP döneminde büyük ölçekli grevlerin önemli bir bölümü ertelenmiştir. Grev dışı 
direniş ve eylemler ise bizzat başbakan tarafından ağır ifadelerle eleştirilmiştir. Kamu 
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çalışanlarının grev hakkı tanınmamış, tersine grev yasaklarını genişletici bir tutum 
izlenmiştir. 

AKP’nin sendikaları bütünüyle dışlayıcı bir strateji yerine güdümlü, simbiyotik ve 
kontrol edilebilir bir sendikacılık yaratma hedefine de sahip olduğu görülmektedir. 
Sendikalaşmanın büyümesi konusunda pek hevesli olmayan AKP var olan veya 
potansiyel sendikal örgütlülüğü de başıboş bırakmayıp kendi hegemonyası altına 
almak istemektedir. Çalışanlar sendikalarından istifaya ve hükümete yakın bir 
konfederasyonun sendikalarına üye olmaya zorlanmaktadır. 

AKP’nin yürüttüğü yeni liberal politikalar doğrultusunda şekillendirdiği kamusal 
yapı, yeni bir istihdam biçimini getirmiştir. Bu değişiklik ve “dönüşüm”, güvencenin 
kaldırılması yanında, kamu alanında farklı istihdam biçimleri oluşturulmuş, 
örgütlenmenin parçalanmasına neden olmuştur. Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında 
çalışanların yarıya yakını (ortalama 1/3 ü) Taşeron Sağlık ve Sosyal Hizmet işçisidir. 
“Memur” olanların da farklı statüde çalışma biçimleri vardır, özlük hakları, dolayısıyla 
sorunları da farklıdır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte giderek artan özel 
sağlık kuruluşlarında çalışan ve belki de en fazla örgütlenme ihtiyacı olan devasa 
bir sağlık çalışanı ordusu oluşmuştur. Bu koşullarda bütünlüklü bir örgütlenme ve 
mücadelenin verilemeyeceği açıktır. Kuruluşundan beri KESK ve bağlı sendikalar, 
“Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele” şiarıyla mücadele yürütmüştür. Geçtiğimiz 
genel kurullarda bunu tüzüksel güvence altına da almıştır. Son dönemde açığa çıkan 
örgütlenme ihtiyacının ortak örgütlenme ya da işkolu sendikacılığı ile karşılanamaması, 
meslek ve işyeri sendikacılığı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Hatta birinci 
basamak Sağlık Çalışanları sendikalaşma çalışması başlatmıştır. Bütünlüklü ve etkili 
bir mücadeleye zarar verecek bu yaklaşımları önlemek için “İşkolu Sendikacılığı” 
esaslı ortak örgütlenmeyi yükseltmek önümüzde duran en önemli görevlerden 
biridir. 

Kamu Görevlilerinin Sendikalaşma Mucizesi 2002-2012

2002 2012 Değişim %
Memur-Sen 42.000 650.000 1448
Kamu-Sen 329.000 418.000 27
KESK 262.000 240.000 -8
Toplam 633.000 1.308.000 107

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
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Kamu sendika alanında en çok üyeye sahip olan Memur-Sen dünya ve Avrupa 
sendikal örgütleri (ITUC ve ETUC) tarafından üye kabul edilmemektedir. Memur-
Sen’in bilinen anlamda sendika olmaktan ziyade bir korporasyon işlevi görmektedir. 
Korporasyonlar otoriter rejimlerde çeşitli meslek mensuplarının merkezi örgütüdür. 
Bu örgütler devletin sosyoekonomik politikalarını üyelerine benimsetme işlevi gören 
ve grev-eylem gibi araçlara başvurmayan “makbul” örgütlerdir. 4688 sayılı yasa ile 
diğer sendikal örgütlerin toplusözleşme işlevleri ortadan kaldırılmış ve bütün yetkiler 
Memur-Sen’e verilmiştir. Memur-Sen Başbakan’a bir adalet ve merhamet hareketi 
olduklarını, sorunlu değil sorumlu sendikacılık, tehdit değil teklif sendikacılığı 
yaptıklarını ifade ederek sendika olmadıklarını tescillemiştir. Hak yerine himmeti; 
mücadele yerine merhameti koyarak; kurulu düzen, otorite, itaat ve biat söylemleri 
ile tanımlayacağımız muhafazakar sendikacılık anlayışı ile devlet ve sermaye iktidarı 
karşısında emeği savunmak mümkün değildir. 

SAĞLIK 

Eşitlik, adalet, kamusal hizmet gibi kavramlar sağlık sisteminden tümüyle 
silinmiştir.

Yaşanan sağlık hizmetinin genel olarak kapitalist toplumsal ilişkilere evrilmesidir. 
Artık sağlık hizmetinin hem kendisi hem de sağlık emekçileri metalaştırılmıştır. 
Dolayısıyla sağlık hizmetine yatırım yapanlar artı değerin oluşturma hzını ve 
miktarını artırmayı hedeflemektedir. Bu durum sağlık hizmet üretimin hızlanması 
ile birlikte miktarının da artırılması anlamı taşımaktadır. Tanı ve tedavi işlemleri, 
otomasyon (bilgi-işlem) yatırımları yanısıra emek üretkenliğinin (verimliliğinin) 
artırılmasına yönelik yönetsel stratejiler ile sağlık emekçilerinin sömürüsünü 
derinleştirmesi gündemdedir. En az girdi ile ile en hızlı çıktının saağlanması sağlık 
emekçileri için çalışam sürelerinin uzaması, işin yoğunlaşması ve sosyal ücretin 
süreklli olarak azalması şeklinde kendini göstermektedir. Artan üretim hacminin 
artı değere dönmesinin yolu da hizmetin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bunun 
yolu da hastanın en hızlı şekilde mevcut hizmete erişimi ile gerçekleşmektedir. Sağlık 
bakanlığı yetkililerinin “hasta memnuniyeti” olarak dile getirdiği hizmet kullanımına 
erişimi sermaye ve sağlığın patronları için artı değerin gerçekleşmesi (realizasyon) 
anlamını taşımaktadır. Kullanılan her hizmet aynı zamanda hastane patronunun, 
tıbbi teknoloji şirketlerinin, ilaç endüstrsi ve sağlığa yatırım yapan bilcümle sermaye 
grubu içinde artı değerin gerçekleşmesi olarak da okunmalıdır. 
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Sağlık alanının sermayenin 
yatırım yaptığı alan haline 
gelmesi…

Yerli ve uluslar arası sermaye kesimlerin yatırımları• 

Tıbbi teknoloji, bilişim (otomasyon), hizmet üretimi, • 
hastane inşaatları, finansman, ilaç vb.

Hem kamu hem de özel sektör içinde yatırımlarda artış • 
sözkonusu...

Sağlık hizmetlerinde 
kapitalist üretim ilişkilerin 
yaşama geçirilmesi… 

Özel sağlık sektörünün gelişmesi ve oligopolleşmesi• 

Kamu sağlık hizmetlerinde kapitalist üretim ilişkilerinin • 
gelişimi

Sağlığın ve sağlık emekçisinin metalaşması• 

Emek sömürüsü, artı değer sızdırma• 

TKY, yalın üretim vb. yönetim anlayışlarında dönüşüm• 

Performansa dayalı ücretlendirme• 

Hizmet satın alma• 

Sağlık emekçilerinin güvencesizleştirilmesi (istihdam, • 
gelir, mekan, hak kullanımı, örgütlenme, mesleki 
bağımsızlık vb.)

Kamu sağlık hizmetlerinde ölçeğin büyümesi (şehir • 
hastaneleri)

Paran kadar sağlık anlayışı Vergiye ek olarak ikinci bir vergilendirme olarak GSS• 

Katkı, katılım, fark ücreti, ilave ücret, • 

Teminat paketi dışında kalan hizmetler (kapsam her • 
geçen gün küçülmesi)

Özel sigortanın yaygınlaşması • 

Sağlık primine devletin katkısının olmaması, emekçi • 
sınıflar olarak değil yoksullaştırılanlara hayırseverlik 
bağlamında sağlık desteği (yeşil kart)
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İdeolojik değişim Sağlıksızlığın bireyselleştirilmesi (yanlış davranışlar: • 
sigara, alkol, hareketsizlik, cinsel davranışlar).

Devasa ekolojik ve toplumsal sorunlara bağlı • 
sağlıksızlığın görünmez kılınması

Kışkırtılmış talep (risk toplumu, önlem alma kültürü, • 
korku kültürü...)

Tıbba bağımlı kılma…• 
Devletin sağlık alanındaki 
yeni rolü…

Sağlık alanında piyasaya yönelik belirsizliklerin • 
düzenlenmesi 

Sağlık ortamının yatırıma uygun hale getiriilmesi• 

Sağlık emekçilerinin sömürüsüne yönelik • 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi

Sağlık pazarı için güvence oluşturulması• 

Finansal olarak yoksulları finanse etme• 

...• 

Bu süreç 24 Ocak 1980 kararları, 12 Eylül darbesi ve sonrası her hükümetin taş koyması 
ile gerçekleşmiştir. Finali oynama AKP hükümütine kalmıştır. Süreç devletin kamu 
hizmetlerinin üretimden aşama aşama çekilmesi, bu alanının özel sektör için yeni 
değerlenme alanı olma koşullarını hazırlama girişimleri ile başladı. Özelleştirme diye 
tanımlayacağımız bu süreçte vergi indirimleri, krediler, belirli hizmetlerin özelden 
alımı için düzenlemler vb. ile özel sağlık sektörü mantar gibi büyümeye başladı. Bu 
süreci kamusal hizmetlerin yurttaşa belirli ücret karşılığı sunulması (ticarileşme) ile 
devam etti. Bu aşamada kamu hizmetinin üretim koşulları değişmedi. Ama devlet-
vatandaş ilişkisi yerini devlet-yarı müşteri/müşteri konumuna bıraktı. Son yaşanan 
süreç kamu hizmet üretme koşullarının değişmesi gündemdedir. Kamu sağlık 
hizmetleri kapitalist üretim koşullarına evrilmesi ile hem sağlık hem de sağlık emek 
gücü metalaşmış, sağlık alanında emek sömürü daha görünür hale gelmiştir. 
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Sağlık Finansmanı:

Sağlık emekçileri emek sömürüsüne maruz kalır iken, genel olarak emekçiler için 
sağlık harcamaları her geçen gün artar hale gelmiştir. Verilen vergiler yetmezmiş gibi, 
GSS ile birlikte tüm emekçiler ikinci kez vergilendirilmiştir. Dahası nerdeyse alına 
her sağlık hizmeti için katkı, katılım, fark ücreti, ilave ücret vb. cepten ödemeler 
kural haline gelmiştir. Devlet ise elde ettiği vergi gelirinden sağlık hizmetine yönelik 
payı azaltma, mevcut bütçeyi sağlığın patronlarına yönlendirme telaşı içerindedir. 
Emekçi yoksul halk hala hastane kapılarında uzun kuyruklarda beklemeye devam 
ediyor ve her kademede katkı-katılım payı ve ilave ücret ödüyorken, kamu-özel el ele 
inşa edilen lüks sağlık kampüsleri bu durumun en somut örneklerinden biridir. Son 
yıllarda sağlık hizmetlerinin bütçeden finansmanı yerine, sigorta primleri ve katkı 
payları şeklindeki uygulamalarla halkın cebinden ödemesi, halkın sağlığa ayırdığı 
maliyeti de katlamaktadır.

Sağlık Bakanlığı 2012 yılına ait istatistiklerinde sağlık harcamalarına yer verilmiştir. 
Sağlık harcamaları, faiz dışı harcamalarla karşılaştırıldığında 2003-2008 yılına 
kadar benzer seyrederken, 2008 yılı sonrası artış eğiliminde azalma söz konusudur. 
GSS’nin 2008 yılında yürülüğe girmesi ile sağlık bakanlığı bütçeesinde azalmalar 
dikkat çeker hale gelmiştir. SDP mantığı ile düşünüldüğünde Kamu Hastane 
Birliği ile hastanecilik hizmetlerindeki desantralizasyonun mali desantralizasyon 
ile tamamlanması beklenmektedir. Sağlık bakanlığı bütçesinin büyük çoğunluğu 
personel ödemeleri kaleminde olduğu, bakanlığının bu harcamadan kurtulma 
telaşında olduğu, her hastanenin kendi yağında kavrulmasını hedefleyen modern (?) 
işletmecilik reformları sır olmasa gerek. KHB mevcut yönetim anlayışı ve CEO’lara 
yüklenen en önemli görev bu hedefi başarmak olsa gerek!!!
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Son dönem bütçede Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(Sosyal Güvenlik Kurumu bağlı olduğu bakanlık) bütçelerindeki gerileme dikkat 
çekicidir. Kamu sabit sermaye yatırımlarına bakıldığında, eğitim ve sağlığa ayrılan 
payın ulaştırmaya ayrılan payın ne kadar gerisinde kaldığı açıkça gözükmektedir. 
Kamu sabit sermaye yatırımlarında ulaşım sektörünün bu denli öne çıkmasının 
perde arkasında ise 3. Köprü, 3. Havalimanı, Galataport ve Haliçport vb. çılgın 
projeler yer almaktadır. AKP’nin bu projelere ayırdığı milyar dolarlar esasında kendi 
bütçesi için bir ön yatırımı da oluşturmaktadır. Bu projeler yine milyar dolarlara 
çeşitli şirketlere ihale edilmekte, projelerin yer aldığı bölgeler rant arazileri olarak 
sermaye kesimleri tarafından kapatılmaktadır.

2013 Yılı Tahminlerinde 
Geçen yıla Göre Yüzde 

Değişim

2013-2014 
Yüzde 

Değişim
Diyanet İşleri Başkanlığı 13% 8%
Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı 26% 6%
Milli Savunma Bakanlığı 3% 8%
Jandarma Genel Komutanlığı 1% 7%
Emniyet Genel Müdürlüğü 7% 8%
Sahil Güvenlik Komutanlığı 13% 7%
Milli Eğitim Bakanlığı 5% 8%
Sağlık Bakanlığı -25% 8%
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -16% 4%

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesi 2012 yılında 36,6 milyar TL’den, 
2013 yılında 32,1 milyar TL’ye düşmüştür (%9.5). Bu durum SGK harcamalarında 
kısıtlılığa gidileceğinin, 2012 yılında yaşandığı gibi Hizmet (teminat) Paketi 
dışında bırakılan hastalık, ilaç, cihaz ve tıbbi araç-gereç sayısında artış olacağı 
sonucu çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda sağlık çalışanlarının ücretlerinde 
düşüş ve taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılması anlamına da gelmektedir.

Genel anlamda vurgulanması gereken bir diğer konu da 2012 yılı global bütçedeki 
rakamlardaki dikkati çeken durumdur. 2011 Ocak-Haziran gerçekleşen bütçe 
rakamları, 2012 yılı aynı dönemde gerçekleşenle karşılaştırıldığında sağlık 
harcamalarındaki düşüş görülecektir:
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(Bin TL)

2011 
Ocak-Haziran 

Gerçekleşen Bütçe 
Gideri

2012 
Ocak-Haziran 

Gerçekleşen Bütçe 
Gideri

Değişim 
(%)

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 284.491 360.114 26,6

Diyanet İşleri Başkanlığı 1.650.261 1.997.584 21

Kamu Düzeni Ve Güvenliği 
Müsteşarlığı 2.910 6.020 106,9

Milli Savunma Bakanlığı 7.014.544 8.018.046 14,3

Jandarma Genel Komutanlığı 1.941.517 2.234.283 15,1

Emniyet Genel Müdürlüğü 5.211.835 6.120.758 17,4

Milli Eğitim Bakanlığı 17.153.055 19.793.422 15,4

Sağlık Bakanlığı 8.108.447 3.891.333 -52

Tabloda da görüldüğü gibi özel şirketlere aktarılan kaynak son 2 yılda neredeyse iki 
katına çıkmış, kamudan sağlığa ödenen miktarda ise belirgin düşüş olmuştur. Buna 
karşılık hane halkı üzerinden yapılan ödemelerde de artış vardır. 

2013 yılında da gerek katkı-katılım paylarında, gerekse ilave ücretlerde artışa 
gidilmiş, her basamakta, yatan-ayakta ayırımı olmaksızın reçete bedeli adı altında 
yeni bir ödeme kalemi yaratılmıştır. Özel sağlık kuruluşlarına başvuruda ödenen 
ilave ücretler en çok % 90 oranında iken bu dönemde % 200’e çıkarılmıştır. 

Bütçe yerine hizmet alanlardan daha fazla katkı-katılım alınmasına ilişkin daha 
başka uygulamalar da sürece girmiş, özel-kamu ayırımı olmaksızın “özellikli” (Lazerle 
Prostat, Ağrısız Doğum, Robotik Cerrahi vb.) adı altında bazı tedavilerden de üç 
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katına kadar ücret alınabilmesinin yolu açılmıştır. En son uygulama da üniversite 
hastanelerinde öğretim üyelerinden hizmet talep edilmesi halinde ödenecek muayene 
ve tedavi ücretleriyle ilgilidir. Muayenelerde 45-68 TL, tedavi ve müdahalelerden 
de bir defada asgari ücreti geçmemek üzere fark alınması şeklindeki düzenleme 
yürürlüktedir. 

Sağlık Bakanlığı sürekli kişi başı sağlık harcamalarını OECD ülkelerine ile 
karşılaştırarak sunmaktadır. Bu karşılaştırmalarda her zaman Türkiye son sırayı 
almakta ve sağlık harcamasının çok düşük olduğu ifade edilmektedir. 2012 yılı içinde 
benzer durum geçerlidir. Satın alma paritesine göre düzeltilmiş dolar cinsinden 
değerlendirildiğinde Türkiye için kişi başı toplam sağlık harcaması 981 ABD doları 
iken, OECD ortalaması 3324 ABD dolarıdır. 

Kişi başı cepten sağlık harcamaları da toplam sağlık harcamaları içerisindeki payı 
düşmesine karşın, satın alma paritesine göre düzeltilmiş ABD dolar cinsinden 
değerlendirildiğinde 1999 yılında 115 ABD doları iken 2000 yılında 125 ABD 
dolarına yükselmiş, daha sonra 2001-2004 yılları arasında düşüş eğiliminde iken 
2005 ile birlikte artmıştır. 2012 yılı itibarıyla 151 ABD dolarına yükselmiştir. Toplam 
sağlık harcamaları içersindeki yeri de GSS kapsamındaki nüfusun artışı ile birlikte 
değerlendirildiğinde düşmesi beklenirken 2008 sonrası artış eğilimdedir. Vatandaş 
bu artışı her geçen gün sağlık kurumlarına yaptığı ödemelerle zaten hissetmektedir. 
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Sağlık harcamaları dikkatli tartışılması gereken bir olgudur. Sorulması gereken bu 
harcamaların hangi hizmetlere ve hangi sağlık kurumlarına yapıldığı ve karşılığında 
elde edilen sağlıklılık hali mutlaka tartışılmalıdır. 

Unutulmaması gereken Sağlıkta Dönüşüm Programı sürecinde kişi başı yıllık sağlık 
harcamalarındaki iki kattan fazla artış (1999 yılında 395 ABD iken 2012 yılında 
981 ABD doları) daha maliyetli olan tedavi edici sağlık hizmetlerine daha fazla 
kamu kaynağı ayrılması, başka bir deyimle “Sağlıklı Toplum” yerine hastanelere 
daha fazla başvuru için “Hastalıklı İnsan” yaratarak muayene ve tedavi sayısını 
arttırmak, bu alana aktarılacak kaynağı yükseltmek, ülkeyi sağlık teknolojileri 
çöplüğüne dönüştürmektir. Bu artışla birlikte, sağlık hizmetleri içinde yer alan halk 
sağlığı harcamalarının artmaması, hatta reel olarak azalması etkinlik sorununun 
daha da derinleşmesi anlamına gelmektedir. 2012 yılında Merkezi Yönetim Bütçe 
harcamaları içinde sağlık harcamaları % 4.4 olup, bunun yalnızca % 0.58’i 
koruyucu hizmetlere ayrılmıştır. 

Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde bu açıdan son sırada yer alması ve OECD 
ülkelerinde kişi başı sağlık harcaması bunun üçte biri olması, kişi başına sağlık 
harcamasının düşüklüğü Sağlık Bakanlığı ve SDP destekçileri tarafından da sıklıkla 
dile getirilmekte ve artması gerektiği savunulmaktadır. Artışın devlete bütçesi yerine 
doğrudan cepten ödeme, tamamlayıcı sigorta ile gerçekleşmesini istenmektedir. 
Sağlık harcamasındaki artış ile her türlü iletişim aracı ile (medya, akademi vb.) 
korkutulan, sağlığını risk altında hisseden vatandaşın daha fazla daha fazla sağlık 
hizmeti kullanmaya devam etmesi koşullarının da yaratılması için zorunludur. 
Belirsizliklerle kafası karışan, en iyiyi-en kaliteliyi (?) arama telaşına düşen 
vatandaş (tüketici kimliği giydrilen) daha sık sağlık kuruma başvurur, daha fazla 
tetkik yaptırır, daha fazla tedavi girişimine maruz kalır ve sağlık kurumuna bağımlı 
hale getirilmiştir. Mevcut durum Sağlık Bakanlığı istatistiklerinde çarpıcı olarak 
görülmektedir. Aşağıdaki tablolarda SDP ile birlikte sağlık hizmeti kullanımında artış 
açıkça görülmektedir. Alınan hizmetin niteliği ve gerekli olup olmadığı sağlıkçılar 
ve toplum tarafından yoğun bir şekilde tartışılır hale gelmiş, sağlık kurumlarına 
olan güveni tahrip etmiştir. Koruyucu hizmetler derken sağlık alanındaki çarpıtılan 
sağlık algısına değinmek gerekmektedir. Sağlıksızlık yaratan devasa sorunlar (savaş, 
küresel ısınma, işsizlik, yoksulluk, insancıl olmayan çalışma ortamı, çarpık kentleşme 
nedeniyle tahrip edilen doğa, yalnızlaşan insan, artan stres vb.) görünmez kılınırken 
bireysel yanlış davranışlara (sigara, kötü beslenme, hareketsizlik, cinsel tercihler 
vb.) bağlanan sağlıksızlığın ön plana çıkması, yaşam dönemlerinin tıbbileştirilmesi 
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(menapoz gibi), türetilen hastalıklar (sosyal fobi gibi) ve sıralanan durumlar için 
bireysel önlemlerin alınması gerekliliği düşünceleri koruyucu sağlık hizmetlerinde 
egemen kılınmıştır. Böylelikle vatandaş sürekli kendini hasta hisseder ve yaşamının 
büyük kısmına hastanede geçirir tıp kurumuna bağımlı hale getirilmiştir. 

Kişi başı hekime başvuru 1993 yılı için 1,5 iken SDP ile birlikte 2002 yılında 
2,2’ye, 2012’de de 8,2’ye yükselmiştir. Hem birinci basamakta hem de hastenelere 
başvurudaki bu artış ile önce OECD ortalaması (6,6) yakalanmış, sonrada aşılmıştır. 
Aynı yıllarda OECD ortalamasında ciddi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Hastane 
başvurularında özel sektöre bağlı artış dikkat çekicidir. 

Yıllara ve Sektörlere Göre Hastanelere Kişi Başı Müracaat Sayısı

2002 2010 2012

Sağlık Bakanlığı 1,7 3,2 3,5

Üniversite 0,1 0,3 0,4

Özel 0,1 0,6 0,9

Toplam 1,9 4,1 4,7

Kaynak: SB istatistik yıllığı (2012)



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
40

SUNULAR

Yıllara ve Sektörlere Göre Toplam Ameliyat Sayıları

Kaynak: SB istatistik yıllıkları (2011-2012)

Toplam ameliyat sayısı 2002 yılı için 1,598,362 iken 2012 yılında 4,410,218’e 
yükselmiş, yaklaşık üç katı bulmuştur. Artış miktarı sağlık bakanlığı ve üniversite 
hastanelerinde iki kat iken özel hastanelerde yaklaşık yedi kat gerçekleşmiştir. Özel 
sektör özellikle gelir getiren büyük A sınıfı ameliyatları tercih eder hale gelmiştir. 
2012 yılı için bu kapsamda toplam 434,961 ameliyatın %37’si (158,855’i) özel 
sektörde gerçekleşmiştir. 

Benzer artışlar yatan hasta için de geçerlidir. Toplam yatan hasta sayısı 2002 yılında 
5,508,263 iken 2012 yılında iki katına (11,978,827) yükselmiştir. Artış sağlık 
bakanlığında %50 civarında (4,169,779’dan, 6,891,857) iken özel hastanelerde 
neredeyse altı kata (556,494’den 3,485,092) yükselmiştir. Bununla birlikte 
hastanelerde kalış sürelerinde ciddi azalmalar görülmektedir. 2002-2012 yılları dikkate 
alındığında yatan hasta ortalama kalış günü sayıları Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 
8,6’dan, 6,1’e; üniversite hastanelerinde 5,7’den 4,3’e ve özel hastanlerde 3,1’den 
2,3’e düşmüştür. Hastanelere gelir getirme aşamasında hastalar hastanede tutulurken, 
gelir şansı ortadan kalktığında taburcu edildiğini gözlenmektedir. Bu durum sağlık 
emekçilerine iş yoğunluğunun artması şeklinde yansımaktadır.
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Kaynak: SB istatistik yıllıkları (2012)

Hastanelerde yapılan tetkik sayılarıda devasa miktara çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda 
sektörlere göre 2012 yılında yapılan tetkikler verilmiştir. 

Sektörlere Göre Yataklı Tedavi Kurumlarında Bazı Cihaz Görüntüleme 
Sayısı (2012)

MR BT Ultrason
Doppler 

Ultrason
EKO Mamografi Röntgen

Sağlık 

Bakanlığı
5,103,661 6,481,088 15,480,054 4,803,078 3,074,063 1,359,768 32,935,904

Üniversite 978,049 1,476,353 1,679,200 616,171 578,346 257,967 3,517,190

Özel 2,510,362 1,867,832 5,250,608 1,520,430 1,396,252 424,845 6,837,637

Toplam 8,592,072 9,825,273 6,939,679 6,939,679 5,048,661 2,042,580 43,290,731

Bu görüntülemelerde yıllara ve sektörlere göre ciddi artış söz konusudur. MR örneği 
üzerinden değişim aşağıdaki grafik ile verilmiştir. Beş yıl içinde artış miktarı sağlık 
bakanlığı ve üniversite hastanelerinde iki katı geçerken, özel sektörde ise üç katı 
gerçekleşmiştir. Benzer artış düzeleri görüntülemelerin çoğu için geçerlidir. 
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Yıllara ve Sektörlere Göre Yataklı Tedavi Kurumlarında MR Cihazı 
Görüntüleme Sayısı (2008-2012)

Kaynak: SB istatistik yıllıkları (2011-2012)

Sağlık hizmetlerinde kullanım ile ilgili çarpık bir durum yapılan sezaryan doğumlarda 
kendini göstermektedir. Doğumların yaklaşık yarısı sezaryan doğumları haline 
gelmiştir. Tüm doğumlar içinde sezaryenlerin payı 2002 yılında %21 iken 2012 
yılında %48’e yükselmiştir. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde üç doğumdan birisi, 
üniversite ve özel hastanelerde üç doğumdan ikisi sezaryen ile gerçekleşmektedir.

Yıllara ve Sektörlere Göre Sezaryan Doğumlar

2002 2009 2010 2011 2012

Sağlık Bakanlığı 39,3 40,2 36,8 35,3

Üniversite 63,2 65,2 65,9 62,6

Özel 61,8 63,7 66,6 66,2

Toplam 21,0 42,7 45,5 46,6 48,0

Kaynak: SB istatistik yıllığı (2012)
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Koruyucu Sağlık Hizmeti:

Sağlıkta Dönüşüm Programının temel anlayışı, hizmetin ticarileştirilmesi, dolayısıyla 
ucuz olan koruyucu sağlık hizmetinin geliştirilmesi yerine, pahalı olan ve kar getiren 
tedavi edici sağlık hizmetinin teşvik edilmesidir. Bütçe üzerinden koruyucu sağlık 
hizmetine ayrılan pay, Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin içinde neredeyse dokuzda bir 
kadardır.

Bu tablonun Halk Sağlığı açısından karşılığı da görülmüştür. Bulaşıcı hastalık 
kontrolünde ciddi sorunlar gündeme gelmiştir. Son yıllardaki en büyük kızamık 
salgınlarından birisi Türkiye’de yaşanmıştır. 2011’den bu yana kızamık olguları 
Türkiye’yi bırakmamıştır. Özellikle 2013 yılında salgın en büyük etkisini göstermiş, 
yedibin beş yüze yakın çocuk kızamıktan etkilenmiştir. Başkentin göbeğinde, 
Çankaya ilçe sınırları içinde dahi Kızamık salgını görülmüştür. Tamamen silinmiş 
Sıtma yeniden hortlamış, Mardin’in Savur İlçesinde Sıtma görülmüştür. Tüberküloz 
halen ciddiyetini devam ettirmektedir. Polio ülkemizde tehdit halini almış, özel 
aşılama programları uygulanması zorunluluğu getirmiştir.

Aile planlaması hizmetlerindeki kısıtlamalar kamuoyunda gündemine sıklıkla 
gelmektedir. Hükümetin pronatalist politikaları nedeniyle birinci basamak ve 
hastanelerde uzun süredir aile planlamsı malzemelerinin bulunmadığı, hizmet 
sunumu ile ilgili SGK getirdiği kısıtlamalar gündemdedir. Bu alanda aynı zamanda 
mahalle baskısı ile sağlık emekçilerinin doğum kontrolü ile uygulamalar konusunda 
çekinik kalmasına da yer verilmelidir. 

112 Acil Servis Hizmeti:

Hükümet Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırması bağlamında kendi 
bünyesinde tuttuğu 112 Acil Ambulans Hizmetini üzerinden atmaya çalışmakta, 
piyasalaştırmak için gerekli düzenlemelere hız vermektedir. Hekimsiz ambulans 
hizmeti başlatma yapılan en önemli hazırlıklardandır. Hekimsiz hasta transportu 
tıp etiğine, hasta haklarına, can güvenliğine aykırı olduğu gibi, ambulansta görevli 
hekim dışı personelin sorumluluğunu arttırmaktadır. Malpraktis (tıbbi kötü 
uygulama) açısından da çalışana büyük bir yük getirmektedir. 

112 Acil Ambulans Hizmetlerinde hekimsiz çalıştırma yetmezmiş gibi Acil tıp 
teknisyenlerinin görev tanımıyla araç kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
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En son, 112 Acil Çağrı Merkezleri oluşturma adı altında “Torba Yasa” içinde yapılan 
düzenleme ile Ambulans Hizmetlerinin Büyükşehir Belediyeleri, olmayan yerlerde 
de Valiliklere bağlanmasıdır. Bununla bu hizmetin, önce “hizmet alımı”, sonra da 
özelleştirilmesinin önü açılmaktadır.

Paran Kadar Sağlık Dönemi

Sağlık Hizmeti’ne ulaşabilmenin önündeki engellerden en önemlisinin parasal 
olduğundan, genel değerlendirme içinde söz edilmiş, bütçe ile bağlantısı tablolarla 
açıklanmıştır. Bu konudaki uygulamaları daha somut ifade etmek gerekirse;

Tedavi edici hizmet açısından hizmet alanlar hem hizmete ulaşma, hem de cepten 
ödemelerle ilgili olumsuz olarak etkilenmiştir. 

Sağlık Hizmeti’nin finansmanı 2012 yılı 1 Ocak günü itibarıyla değiştirilmiştir. • 
Bu tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortası uygulaması yürürlüğe girmiş, prim 
ödeme zorunluluğu getirilmiş, prim ödeyemeyen, kısmi zamanlı çalışanların 
tümü kapsam dışında kalmış, sağlık hizmetine ulaşmada sıkıntılar yaşanmaya 
başlamıştır. Resmi rakamlara göre şu anda 4 milyon kişi kapsam dışındadır, 
bunun daha da yüksek olduğu tahmin edilmektedir. 4 Milyona yakın kişiye GSS 
Primi borcu nedeniyle icra takibi başlatılmıştır.

Tüm sağlık kurumlarında ayak bastı parası alınmaktadır. 2012 yılında 1. Basamak • 
Aile Hekimliği başvurularından 2 TL muayene katkı payı alınmasına yönelik 
düzenleme yapılmış, henüz uygulamaya konmamıştır. Her an uygulanması olasılığı 
da mevcuttur. Randevu alma ücretli hale getirilmiştir (4.50TL). Bu yetmiyormuş 
gibi, hem 1. Hem 2-3. Basamak hizmette alınan reçetelere, ilk üç kalem ilaç için 
3 TL sonraki her kalem ilaca 1 TL katılım payı getirilmiştir. Dahası tüm ilaçlar 
için SGK’nın belirlediği ilaç baz alınması nedeniyle nilyonlarca hasta hekimin 
yazdığı ilaçta ısrarı nedeniyle farkı cebinden ödemektedir. 

2. ve 3. Basamak muayene başvurularından başlayarak, 10 gün içinde aynı bölüme • 
ikinci başvuru haline kadar her kademede muayene katkı payı alınmaktadır. Bu 
dönemde, kronik hastaların, sağlık kurulu raporuyla sürekli kullanmaları gereken 
ilaçlarına da katılım payı getirilmiş, yatan hastalardan alınmayan ilaç katılım 
payı alınmaya başlanmıştır.

2012 yılında Özel Sağlık Kuruluşlarına başvuruda alınan ilave ücretlerde artışa • 
gidilmiş, bu ücretler % 200’e çıkarılmıştır. Özel hastaneler hem SGK’nın ödediği 
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miktarı hem de bunun %200’e kadarını ilave ücret olarak hastadan istemektedir. 
Özel hastanede verilen klinik hizmetlerin bir kısmı ve otelcilik hizmetleri 
karşılanmamakta, tamamen cepten ödenmektedir.

Kapsam dışında bulunan ve adına “• İstisnai Sağlık Hizmeti” denen bazı 
hastalıkların tedavisinin karşılanmamsına ek olarak başka istisnalar da getirilmiş, 
neredeyse tüm hastanelerde kullanılan son teknoloji ile müdahalelere kamu-özel 
ayırımı olmaksızın 3 katına kadar ilave ücret alınması hakkı getirilmiştir. 

Örneğin; Laser kullanılarak yapılan ameliyatlar, ağrısız doğum gibi aşağıdaki 
tabloda görülen hastalık tedavileri için 3 katına kadar ilave ücret alınmasının önü 
açılmıştır.

İstisnai Sağlık Hizmetleri

Tıbbi İşlem SGK Fiyatı Hastanın Ödeyeceği Ücret

Lazerli (kansız, bıçaksız) prostat 
tedavisi

1,200 TL 3,600 TL

(Robotik) Prostat Ameliyatı 2,653 TL 7,959 TL

(Robotik) Histerektomi Ameliyatı 933 TL 2,801 TL

(RobotikBöbrek Ameliyatı 2,800 TL 8,400 TL

Hekim tercihi ücrete bağlıdır. Üniversitelerde öğretim üyesine görünme ücretli • 
hale getirilmiştir. 

Muayene katkı ve katılım payları ile ilave ücretlerin getirdiği ekonomik • 
külfet nedeniyle Acil Servis’lere başvuruda adeta patlama meydana gelmiş, 
bunun nedeni ekonomik iken, yığılmayı engellemek için Acil Servis’lerdeki 
muayenelerden katkı payı alınmasına yönelik “Yeşil Alan Kodu” uygulaması 
başlatılmıştır.

Sağlık Hizmetinin finansmanından sorumlu kurum, • Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun hizmet paketine müdahil olması, paket kapsamını daraltma, 
genişletme yetkisi de bu dönemde verilmiştir. Bu yetki, şimdilik kapsam 
dahilindeki ilaçlara yansımıştır. Hizmet alanlar kapsam içinde yer alan ilaçların 
kapsam dışına çıkarılmasından dolayı şaşkına döndüğü gibi, kapsamın sürekli 
değişkenlik göstermesi hekim ve diğer sağlık çalışanlarını da şaşkına çevirmiştir. 
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Lösemi tedavisinde kullanılan bir ilacın kapsam dışına çıkarılması ile çaresiz 
kalan hastalardan birinin feryadını bütün ülke medya üzerinden duymuştur. 
Bu hasta yakınlarının yaptığı eylem daha akıllardadır. Süreç, bu yetkinin, 
kapsam içindeki hastalıkların da çıkarılacağı bir döneme gebedir.

Kasım 2012 ayı başında uygulanmaya başlayan “Kamu Hastane Birlikleri” • 
düzenlemesi henüz hizmet alanlara yansımamıştır. Bunun yansımaları da 
önümüzdeki aylarda belirgin hale gelecektir. Bu yansımanın, ilave ücretlerin 
artması ve GSS kapsamının daraltılması olacağını söylemek kehanet 
olmayacaktır. 

Teminat paketinin her geçen gün daralması, ilave ücretlerler vb. cepten • 
ödemelerdeki artış “Tamamlayıcı (Özel) Sigorta”yı gündeme getirmiş. Vatndaşın 
özel sigortaya kayıt yaptırması için medya tarfından yoğun bombardıman 
yapılmaktadır.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ

Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlığın ticarileştirilmesi, kar alanı haline getirilmesi, 
kar anlayışı içinde sürdürülmesi anlayışı üzerinden şekillendirilmektedir. Bu 
nedenle karı arttırmak adına, maliyetlerin düşürülmesi de gerekmektedir. Hem 
bunun sağlanması, hem de çalışanların tepkisinin önünün kesilmesi için sağlık 
emekçilerinin istihdam biçiminden özlük haklarına, iş güvencelerinden gelecek 
güvencelerine kadar birçok olumsuz düzenleme yapılmıştır. 

Bugün kuşkusuz güvencesiz istihdama dair dönüşümün en yoğun hissedildiği 
alanlardan biri sağlık ve sosyal hizmet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.  657 sayılı 
Kanunun 36. Maddesinde hizmetler sınıfı bölümünde sağlık hizmetlerine KHK 
ile  “personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde 
bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, bakanlıkça tespit edilecek 
esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla görülür”hükmü eklenmesinin 
ardından, kamu personeli ile yürütülen üretimlerin dışarıdan, serbest piyasa 
ortamında şekillenen emek biçimleri ile sağlanmasının önü açılmıştır. Bugün gerek 
Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, gerekse de üniversitelere 
bağlı hastane ve kuruluşlarda taşeron işçi çalıştırma giderek yaygınlaşmakta, iş 
güvencesinden yoksun, düşük ücretli ve soysal hakları oldukça kısıtlanmış sağlık 
emekçilerinin sayısı giderek artmaktadır.
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2012 yılında toplam çalışan; 381.000’i kadrolu, 126.000’i taşeron olmak üzere 
507.000’e çıkmış, 2013 yılında sağlık alanındaki taşeron sayısı 150.000’i bulmuştur. 
Benzer bir durum Sosyal Hizmet alanında da görülmektedir. Bu alanda taşeron 
sayısı, kadrolu sayısını geçmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi maliyet endeksli çalışma, süreç içinde “Hizmet Alımı” 
yoluyla çalıştırma-TAŞERON – giderek kadrolu çalışmanın yerini almaya doğru 
artış göstermektedir. Asgari ücrete endeksli, sosyal haklardan yoksun, esnek-
kuralsız çalışma anlamına gelen Taşeron çalıştırma sistemi artık sağlık hizmetinin 
bütününe yayılmıştır. Görüntüleme merkezleri, Laboratuarlar, Veri Hazırlama 
Hizmeti taşeron çalıştırma yoluyla yürütülmektedir. Özellik isteyen birimler; (yoğun 
bakım, ameliyathane, kemoterapi, yeni doğan yoğun bakım üniteleri) hizmet alım 
yoluyla taşeronlaştırılmıştır. Dahası Kamu Hastane Birlikleri ile taşerona verilecek 
hizmetler CEO’nun yetkisine bırakılmıştır. Kamu Özel Ortaklığı uygulamaları ile de 
taşerona verilecek hizmetlerin kapsamı genişletilmiş, üstelik 25-49 yıllığına taşerona 
bağlı hizmet alımının önü açılarak, taşeron çalışma düzeni temel istihdam rejimi 
haline getirilmiştir. 

Kamuoyunda “taşeron işçi” olarak adlandırılan, aslen birer “modern köle” olarak 
konumlandırılan işçilerin sayılarının gün geçtikçe artması, toplu sözleşme hakkından 
yararlanamayan, hak mücadelesinde sendikalaşmalarının önü tıkanan,  örgütsüz bir 
işçi sınıfının da oluşturulması amacına hizmet etmektedir. 
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Bugünkü mevcut sistemde çalışma süresi haftada yaklaşık 45 saattir. Fazla mesailer 
ile birlikte hesaplandığında bu rakam yaklaşık 54 saate çıkabilmektedir. Bugün bu 
mevcut göstergeler ile Türkiye, dünya genelinde en uzun mesailerin görüldüğü 14. 
ülke sıralamasında yerini almaktadır. 

Yine bugün Türkiye yıllık ücretli izinler, hastalık izinleri, haftalık mesai saatleri 
ve fazla mesai süreleri ile işçilere en zor hatta insani sınırları zorlayan çalışma 
koşullarının dayatıldığı ülkeler arasında. İzin hakkının en sınırlı uygulandığı, ücretli 
izinlerin veya hastalık gibi nedenlerden doğan izinlerin en asgari ölçüde verildiği 
ülkelerin başında gelmektedir. 

Çalışma koşulları bir işçinin sağlıklı bir yaşam kurması için yeterli değildir. Bugün 
iş cinayetleri bir felaket seviyesinde can almaya devam ederken, sağlıklı ve güvenli 
çalışmanın bir “maliyet” unsuru olarak görüldüğü bir zihniyette bilinçli alınmayan 
önlemler, artık neredeyse günde 4 işçinin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. 
Bugün hayata geçirilmeye hazırlanılan Ulusal İstihdam Stratejisi ile artık işveren 
işçinin çalışma saatlerini “keyfi” olarak belirleyebileceği gibi, fazla mesai vermeden 
işçiyi daha uzun mesailerde çalıştırabilecektir. 

Oluşturulan raporda geleceğin iş alanının hizmetler sektöründe olacağının altı 
çizilirken, istihdamda yeni oluşturulacak biçimin bu alanlarda ve oluşturulan “yeni” 
koşullarda şekillenmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışma koşulları ve çalışma düzeninde köklü değişiklikler olmuştur. 663 Sayılı 
KHK ile şef-şef yardımcılığı, müdür-müdür yardımcılığı, Başhemşire-başhemşire 
yardımcılığı kadroları iptal edilmiş, bu kadrolardan doğan özlük hakları ortadan 
kaldırılmıştır. Esnek ve kuralsız çalışma hâkim çalışma biçimi haline gelmiştir. Uluslar 
arası sözleşmelerde azami haftalık çalışma süresi 48 saat iken, sağlık çalışanları 
ortalama 56-64 saat çalışmak zorunda bırakılmıştır (Özellikle hemşire-asistan..
vb.) Bu şekilde çalışan personel 657 Sayılı DMK’ da güvenceyle ilgili düzenlemeye 
gerek kalmadan iş güvencesi ve yukarıda açıklanan nedenlerden kaynaklı ücret 
güvencesini yitirmiştir. Aynı KHK ile CEO’ların inisiyatifi doğrultusunda performans 
kriteri tutturma adına görev ve meslek tanımı dışında çalıştırma dayatılmaktadır. 
Hastaneler şantiyeye dönüşmüştür. CEO’ların performans karnesindeki notunu 
yükseltmek için; hastanelerin hizmet veren kapalı alan oranını arttırmaya dönük 
olarak; çalışanların, çalışma, dinlenme ve sosyal alanları neredeyse yok edilmektedir. 
Verimlilik adına gözü dönmüş CEO’lar sağlık çalışanalrının sürekli olarak yerlerini 
değiştirmekte, geçen her bir saniyenin paraya (gelire) dönmesi için akıl almaz 
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uygulamalar yaşama geçmektedir. Hasatneler arası rekabet, CEO’lara dayatılan 
TKY, yalın üretim yönetim anlayışı ile maliyet etkinlik hesapları ana gündemdir. 
Gündemin sloganı nettir: “çoğu azla yapmak”. Bu durum sağlık emekçilerinin çalışma 
sürelerini ve iş yoğunluğunun artırılması ile derin emek sömürüsüne dönmektedir. 
Hem mutlak hem de göreli artı değeri artırmaya yönelik her türlü yetki hem özel 
hemde kamu hastanlerinde CEO’lar tarafından uygulanmaktadır. 

İki Kasım tarihinde uygulamaya başlanan KHB sürecinde toplam 10.300 sözleşmeli 
yönetici kadrosu ortalama 16.000 TL güvenceli ücretle istihdam edilmeye 
başlatılırken sağlık çalışanları birlik dâhilindeki hastaneler arasında geçici veya 
kalıcı görevlendirme sonucu sürgünle karşı karşıya bırakılmıştır. İş güvencesinin 
tehdit altında olması dışında, iş yeri güvencesi de yok edilmiştir. 

Gerek ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’, gerekse bu bağlamda yapılan düzenlemeler 
sürecinde, kadrolaşmayı da aşan, partizanlık anlamına gelecek bir bürokratik 
örgütlenme gerçekleştirilmiştir. Özellikle KHB yapılanması ve sözleşmeli 
kadroların atanmasında AKP ile adaylık, aday adaylığı, seçilmişlik ilişkileri ön 
plana alınmıştır. Kadroların oluşturulmasında sendikal aidiyet de gözetilerek 
“Yandaş” sendika üyeleri yönetici pozisyonlarına getirilmiştir. Bu süreçte, 
yaygın medyada da yer alacak ölçüde “Cemaat” ilişkileri de gözetilmiştir. 

KHB kadrolarının oluşturulmasında, ücretlerin yüksek ve güvenceli olması gerekçesi 
üzerinden, Sağlık Bakanlığı Merkez Kadrolarına KHB içinde ikinci görevlendirme 
yapılmış, bu şekilde AKP kadrolarının bu ücretlerden yararlanması yoluna 
gidilmiştir.

Birinci Basamak Sağlık Hizmeti alanında çalışanların Aile Hekimliği sistemiyle 
“sözleşmeli” istihdamı, dolayısıyla iş güvencesinden yoksun çalıştırılması dışında, 
son dönemlerde ağır olan iş yükünü arttıran düzenlemeler getirilmiştir. ASM’de 
çalışanların da hastanelerin acil servislerinde 30 saat nöbet tutması ve tüm çalışanlara 
ikamet mecburiyeti getirilmiştir. Bu alanda en güvencesiz çalışma aile sağlığı 
elemanlarına uygulanmaktadır. Hekimin tercih etmesi kriterine bağlanan durum 
ciddi sorunlara ve dayatmalara yol açmaktadır. Aile sağlığı elamanı ismi ile hemşire, 
ebe, sağlık memurluğu meslekleri itibarsızlaştırlması ile birlikte ATT’lerin bu alnda 
istihdamı da koruyucu hizmetlerde AKP’nin anlayışını gözler önüne sermektedir. 
Bu alan ile ilgili ciddi bir sorunda halen devletten alınan maaşların SGK’ya hizmet 
karşılığına dönmesi ve aile sağlığı elemanlarının ücretlerinin aile hekimleri tarafından 
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ödenmesi şeklinde tartışmalardır. Yine aile sağlığı merkezlerinde taşerona bağlı sağlık 
çalışanları da güvencesiz istihdam ve çalışma koşulları altında çalışmaktadırlar. 

TSM çalışanlarınanın geçici çalıştırmaları, sürgünler ve personel yetersizliği sorunları 
devam etmektedir. Bunlara İşyeri Hekimliği, İşçi Sağlığı Güvenliği Hizmeti’ni yerine 
getirme sorumlulukları da yüklenmiştir. Her ne kadar adı toplum sağlığı merkezi 
de olsa bu kurumlarda da döner sermeye ve performans uygulamalrı ile SDP 
programının özelliklerini taşıdığını unutmamak gerekir. Son dönem Suriye savaşı 
nedeniyle ülkemize gelen çok sayıda sığınmacı brinci basamak sağlık hizmetlerindeki 
yükü daha da artırmıştır. 

OLAĞANÜSTÜ VE OLAĞAN DIŞI HALLERDE SAĞLIK 
HİZMETİ:

Sağlık Bakanlığı olağandışı hallerde verilen sağlık hizmeti konusunda sınıfta 
kalmıştır. Buna en önemli örnek 2011 yılı sonunda meydana gelen ve yıkıntıları 
hala süren Van Depremi sürecidir. Bugüne kadar Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında 
olağan bir hizmet sürecine girilmemiştir. 

1. Basamak sağlık hizmetinin verildiği birçok Aile Sağlığı Merkezi (ASE) ya yıkılmış 
yerine yenisi yapılmamıştır, ya da hasarlı bir şekilde hizmete devam edilmektedir. 
Sadece Van ve ilçelerine değil, çevre illere de hizmet veren hastanelerden yalnızca 
biri ayakta kalmış, uzun süre bu olanaksızlık içinde hizmet verilmeye çalışılmıştır. 
Bu dönemde sağlık hizmeti SES-TTB birlikteliğiyle sunulmuştur. Bununla ilgili 
SES-TTB ortak raporları en somut verileri içermektedir. (raporlar web sitemizde yer 
almaktadır.) 

Bu duruma verilecek en çarpıcı örnek de “Gezi Direnişi” sürecindeki İlk Yardım 
Hizmeti ile ilgilidir. Haziran Ayı ile başlayıp tüm yurda yayılan eylemlerde 8 kişi 
yaşamını yitirmiş, 10’un üzerinde kişi gözünü kaybetmiş, yüzlerce kişi sakat kalmış, 
bir milyona yakın kişiye ilk yardım hizmeti verilmesi zorunluluğu doğmuştur. Ankara 
ve İstanbul başta olmak üzere birçok metropol kentte, eylem alanlarında “revirler” 
kurulmuş, burada ilk yardım hizmeti verilmeye çalışılmıştır. Bu revirlerde sendikamız 
üye ve yöneticileri aktif görev almıştır. Bu nedenledir ki, daha sonra “Ruhsatsız 
Sağlık Hizmeti” verme adı altında bir suç tanımlanarak “Torba Yasa” ile 1-3 yıl 
arası hapis cezası ve 2 Milyona kadar para cezası öngören düzenleme yapılmıştır. Bu 
da yetmemiş, Ankara ve Hatay Tabip Odaları hakkında, yöneticilerinin görevden 
alınması yönünde dava açılmıştır.
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KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI:

Son dönemde Başbakan’ın demokrasilerdeki kuvvetler ayrılığını tartışmaya açtığı 
kamu özel ortaklığı yoluyla yapılacak “Şehir Hastaneleri” konusunu açıklamak 
istiyoruz. 44.000 yeni yatak kazanmak üzere yapılan bu projede gerçek gizlenmektedir. 
Yüksek planlama kurulu 44.000 yeni yatağa, eskilerin yerine olmak koşulu ile onay 
vermiştir. Eski hastanelerin mülkiyeti ve kullanım alanları ihaleyi kazanan firmalara 
rant alanı olarak sunulmaktadır. 

Kamu Özel Ortaklığı Hazine arazisi üzerine 25-49 yıllığına kiraya verilecek bir 
hastane kampüsünün kurulması projesi olup, ihale bedelini ve arazisini vermiş 
olmasına rağmen Bakanlığın kiracı konumuna gelip kamu mallarının talanı 
projesidir. Bu talan dışında ihaleyi alan sermayeye KDV muafiyeti, uluslar arası kredi 
kullanma kefaleti, %70 doluluk güvencesi ve sağlık hizmeti dışındaki hizmetlerin 
işletme hakkı verilmektedir. Kamu hastanelerinin önemli oranda bütçesinin 
SGK’ya satılan hizmetler olması gerçekliği aslında sağlık emekçilerinin uzun süreli 
ve yoğun çalıştırmaları ile elde edilen gelir ile geri ödemelerin yapılacağı gerçeği, 
sağlık emekçilerinin derin sömürüsü ile üretilenlere büyük sermaye gruplarının el 
koyması gerçeği de akıllarda tutulmalıdır. Uluslararası deneyim döner sermayeye 
bağlı çalışanların ödemeler zora düştüğünde işten atılma örnekelri ile doludur. 
Yine sağlık emekçileri açısından önemli olan bir durumda 25-49 yıllığına taşerona 
verilen hizmetler ile taşeron çalışmanın kalıcı hale gelmesidir. Üstelik taşerona 
verilecek hizmetlerinin kapsamında da genişleme olanakları tehdidin büyüklüğünü 
göstermektedir. 

Anayasa mahkemesi Etlik-Bilkent ve Elazığ Kamu Özel Ortaklığı ihalesini bu ve 
kamu yararına olmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. Ancak, hükümet hızlıca bu kararı 
boşa çıkaran yeni bir yasal düzenleme yapmıştır.

KÖO projeleri için ödenecek olan kiraların toplamı bizzat çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı tarafından ‘üç kuşak öteye borçlandırmaya hakkımız var mı?’ 
şeklinde yorumlanmıştır.
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİ:

Üniveriste hastaneleri içinsöyelencek ilk söz eğitim ve araştırmadan vazgeçilip, 
hizmet hasatnesine dönme gerçekliğidir. Bu gerçeklik asistanlar ve tıp fakültesi 
öğrencileri başta olmak üzere tüm sağlıkçı öğrencileri doğrudan etkilemektedir. Artan 
iş hacmi ve üretimin hızının artması hem çalışma süreleri hem de iş yoğunluğunu 
artırmaktadır. Eğitim aşamasında, deneyimsiz bu sağlık öğrencilerinin sağlık ve 
güvenliklerini tehdit etmesi yanısıra, hasta güvenliğini de tehdit etmektedir. 33 saati 
bulan kesintisiz çalışmalar kamuoyunun güdem konusu olmuş ve bir çok tıp fakültesi 
ve eğitim hastanelerinde asistan grevleri için tetikleyici olmuştur. Son dönem en çok 
öne çıkan sorunda asistan sayısında (özellikle iş yoğunluğunun fazla olduğu cerrahi 
ve lab. branşlarında) ciddi azalmalardır. Çoğu azla yapmak, eğitim amaçlı gelen bu 
asistanları da etkilemekte, asli sorumluluğu olan eğitim ikinci plana atılmakta hizmet 
üretimi ile hastane döner sermaye kazandırmanın aracısı haline gelmektedir. Üstelik 
hastane CEO’larının maliyet-etkinlik hedeflerinin gerçekleştirme konusunda ilk 
taviz asistan hekimlerle verilmektedir. Ödenmeyen, düşürülen performans ücretleri 
asistan gündemlerinde ön sıralarda yer almaktadır. Eğitimde kervan yürürken 
kendiliğinden gerçekleşmektedir. Üniversite hastanelerindeki bu açmazları sadece 
asistan ve öğrencileri etkilemdiği, başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık emekçileri 
etkilediği de mutlaka vurgulanmalıdır.

Üniversite hastaneleri aynı zamanda sağlık alanına emek gücü yetiştirmek rolünü 
de üstlenmeketdir. AKP hükümetinin başta hekim ve hemşire olmak üzere 
sağlık emekçisini artırma çabası sağlık ile ilgili fakğülte ve okulları doğrudan 
etkilemkektedir. Her geçen gün öğrenci kontenjanları artırılmış, en az iki katına 
çıakrtılmıştır. Yeni açılan çaok sayıda fakülte ve yüksek okul az sayıda öğretim üyesi 
ile artan öğrenci kontenjanlarının yükü altında ezilmektedir. Aşağıdaki tablo ve 
grafiklerde bu durum gözler önüne serilmiştir. Özellikle hemşirelik alanında öğretim 
elamanı başında düşen öğrenci sayısını 2009 yılı ile birlikte artmaya başlamış, otuzlu 
rakamlardan 60’lara yükselmiştir. Artan bu öğrenciler aynı zamanda üniversite 
hastaneleri ve eğitim hastanelerinde emek sömürüsüne maruz kalmakta, ücret dahi 
almadan hizmet üretmektedir. 
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Tablo 8.11. Öğretim Yıllarına Göre Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Alınan Öğrenci ve 
Mezun Sayıları, Türkiye

Kaynak: ÖSYM Yüksek Öğretim İstatistikleri

Tablo 8.8. Öğretim Yıllarına Göre Hemşirelik Yüksek Okulları ile Hemşire Yetiştiren 
Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları, Türkiye

Kaynak: ÖSYM Yüksek Öğretim İstatistikleri
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Hükümet Üniversite Hastanelerini KHB kapsamı içine dahil etmek konusunda 
takdire şayan çabalar harcamıştır(!)

Bununla ilgili yasal düzenlemeyi Üniversite Rektörleri ve YÖK’ün itirazı nedeniyle 
yapamayınca Temmuz 2012’de yeni bir düzenleme yoluna giderek nüfusu 
750.000 altında olan illerdeki Tıp Fakültesi Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı 
ile ortak kullanımının önünü açmıştır. Nüfusu 750 binin üzerindeki illerdeki 
Üniversite Hastaneleri için de ortak kullanım protokolü yapılması yoluna 
gitmiştir. Borçlu durumdaki hastanelerin borcunun Bakanlık tarafından ödenmesi 
sonrasında o hastanelerin yönetimi Sağlık Bakanlığının kontrolüne geçerek 
piyasalaştırılmaktadır.

Yapılan bütün bu düzenlemeler yetmezmiş gibi şimdi de üniversiteleri bütünüyle 
şirketleştirecek ve sermayenin hizmetine sokacak YÖK yasası hazırlığındadır.

Tam gün yasası büyük ölçüde üniversite hastanelerini etkilemiş, öğretim 
elemanlarının kitlesel ayrılışına neden olmuş, eğitim aksamış, üniversite hastaneleri 
ödeme darlığı içine düşmüştür. Sağlık bakanlığı zaman zaman kendi hukukunu 
gevşeterek imtiyazlı kişilerin tedavi ve ameliyatları için Tam Gün yasası sonucu 
ayrılmış öğretim üyelerinden hastane bünyesinde yararlanma yoluna gitmiştir. (Örn: 
Başbakan ve Sağlık Bakanının Eşinin ameliyatları..) 

Son olarak yapılan yeni “Tam Gün” düzenlemesi ile de öğretim üyelerinin özel 
ve vakıf hastanelerinde çalışması halinde, üniversite hastanesi döner sermayesine 
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katkı yapması şeklinde bir uygulama başlatılmıştır. Bu şekilde öğretim üyeleri, 
kamu tarafından sermayeye kiralanmaktadır. Gerek bu konu, gerekse ASM’lerine 
Nöbet Hizmeti getiren konuyu da içeren son torba yasa ile ilgili olarak Anayasa 
Mahkemesi’ne dava açılmıştır.

SOSYAL HİZMETLER

AKP Hükümeti döneminde hızlandırılan Kamu Hizmetleri’ndeki “Piyasalaştırma”, 
Sosyal Hizmet alanında da sürdürülmüştür. Hizmet büyük ölçüde taşeronlaştırılarak 
“Himet Alımı” yoluyla yürütülme sürecine girmiş, bu yapı içinde taşeron çalışanlar 
kadrolu çalışan sayısına ulaşmıştır. Bazı Sosyal Hizmet Kuruluşlarında kadrolu 
çalışan, taşerondan azdır.

Sosyal Hizmet alanında yapılan en önemli değişiklik, 12 Haziran 2011 Erken Genel 
Seçimler öncesi alınan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisi kullanılarak 
hayata geçirilmiştir. Kadın Bakanlığı ortadan kaldırılmış, kadını yalnızca aile içinde 
bir cins olarak gören bir anlayışı ön plana çıkaran bir düzenleme yoluna gidilmiştir. 
Çıkarılan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 633 
Sayılı KHK” ile yeniden yapılanma yoluna gidilmiştir:

633 Sayılı KHK ile Bakanlık düzenlenirken, çocuk, yaşlı, kadın ve engellilere • 
Sosyal Hizmet veren kuruluşların İl Özel İdare’lerine bağlanması öngörülmüştür. 
Başlangıçta bu geçiş için bir yıl süre konmuş, gerçekleşemeyeceği görülünce, bu 
defa yeni bir KHK ile üç yıla yayılmasına karar verilmiştir. 

Üç yıl geçmiş olmasına rağmen fiilen uygulanamamıştır. Ancak; Bütün şehir Yasası 
ile İl Özel İdareleri lağvedilmiş, bunun yerini Büyükşehir Belediye Meclisleri almıştır. 
Bu şekilde kuruluşların, Büyükşehirlerde belediyelere bağlanması, olmayanlarda da 
valiliklerin emrine girmesi süreci başlatılmıştır.

Bununla Sosyal Hizmet’in kamu hizmeti olmaktan çıkarılmasının, • 
siyasallaşmasının, piyasalaştırmanın ilk adımları atılmıştır. 

Ayrıca bu KHK ile, hayırseverler, vakıf ve derneklerin de bu hizmeti • 
verebilmesinin önü açılmıştır.

633 Sayılı KHK ile bu alanda hizmet veren çalışanlar, büyük hak kayıplarına • 
uğradığı gibi, aynı mesleklerin farklı birimlerde çalışmasından dolayı büyük bir 
kargaşa ve adaletsizlik yaşanmıştır, yaşanmaktadır.
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Çıkarılan yönetmeliklerle “Meslek Elemanı”nın yeri, taşerona ya da sertifikasyon • 
programları ile yetiştirilen, meslekle ilgili olmayan ve ehil olmayan kişilere 
bırakılmaktadır. Bununla tasfiye yolu açılmakta, tasfiyeye kadar da hizmetin 
maliyetinin düşürülmesine çalışılmaktadır.

Burada özellikle söz edilmesi gereken konu, piyasalaştırma uygulamasına iyi • 
bir örnek oluşturduğu için, ALO 183 ŞİDDET HATTI ile ilgilidir. 2012 yılı 
Eylül Ayı’nda Merkezi Ankara’da olan ve başta şiddet gören kadınlar olmak 
üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet veren bu merkez kapatılmış, 90 
çalışanı kurumun değişik yerlerine dağıtılmıştır. Ardından İHALE yoluyla bu 
hizmet TÜRKCELL-GLOBAL’e devredilerek, ilgili Bakan’ın seçim bölgesi olan 
Gaziantep’e taşınmıştır. 

Diğer bazı KHK’lerde olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi bu kararnamenin “Personelin 
İl Özel İdareleri’ne Devri” ile ilgili maddelerini iptal ederek, Sosyal Hizmetteki bu 
çarpık düzenlemenin yanında, çalışanların HAK kaybına uğramasını engellemiştir. 

Sorunların başlıklar halinde ifade edilecek olanları bunlar. Ne yapmalı? Sorunlara 
bütünlüklü bir çözüm oluşturmak için öncelikle Sosyal Hizmet’in özel sektör ya da 
bireylerin inisiyatifine bırakılmayacak, kamusal bir hizmet olduğunu temel bir anlayış 
olarak kabul etmek gerekmektedir. Sosyal adalet, sosyal devletlerde sağlanabilir. 
Sosyal adalet, sadece sosyal hizmetten ya da sosyal adaletten yararlanacak olanları, 
ihtiyaç içinde olan müracaatçılar olarak gruplandırmak demek değildir. Sosyal 
Hizmet alanında çalışan; Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Öğretmen ve diğer 
meslek gruplarının taşeronlaştırılmış bir hizmet akdi ile istihdam ediliyor olmaları 
temel insan hakları açısından tartışılması gereken bir durumdur. Bu nedenle 
taşeronlaşmaya karşı olmak ve kamusal, ihtiyaca yetecek kadar sosyal hizmetten 
yana bir mücadele yürütülmesine ihtiyaç vardır.

Sosyal adaletin sağlanması, adaletli ve ihtiyaca yetecek sosyal hizmet kadar, 
ücret adaletinin sağlanması ve hizmetin kalifiye personel tarafından verilmesi ile 
mümkündür. Bu da; iş ve işyeri güvencesi, insanca yaşayacak kadar ve güvenceli 
ücret, gelecek güvencesi ile şiddete karşı iş güvenliğinin sağlanmasını gerektirir. 
Mücadelenin bu çerçevede verilmesi, başarının olmazsa olmaz koşulu olarak 
algılanmalıdır.
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SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ŞİDDETİ TIRMANDIRIYOR, 
MESLEK HASTALIKLARINA, İŞ CİNAYETLERİNE 
DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık çalışanlarına hak kaybı, güvencesizlik, iş 
kazası-meslek hastalıkları ve şiddet olarak yansımıştır:

Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddet başından beri var olmakla birlikte, 2012 • 
yılında TBMM’de “Şiddeti Araştırma Komisyonu” kurulmasına neden olacak 
boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki; Gaziantep’te Dr. Ersin Aslan’ın hasta yakını 
tarafından öldürülmesi boyutuna tırmanmıştır. 2012’nin son ayında Acil Tıp 
Asistanı Dr. Melike Erdem sistemin Acil Servislere yığılmaya neden olması, 
yönetici baskısı ve Alo 184 SABİM Hattı’na yapılan şikâyet ve sonrasındaki 
soruşturma nedeniyle çalıştığı hastanenin 6. Katından atlayarak hayatına son 
vermiştir. 

Şiddet sadece hasta ve hasta yakınları tarafından değil, kamu görevlileri, • 
milletvekilleri ve idareciler eliyle uygulanmaktadır. Bunun en somut örnekleri; 
Diyarbakır’ın bir ilçesinde kadın hekimi yerlerde tekmeleyerek şiddet uygulayan 
kaymakam, bir üniversite hastanesinde hastane müdürünün acil servis asistanına 
saldırısı, 29 Ekim günü istedikleri raporu vermeyen polislerin amirleri, Sağlık 
Bakanlığı Bürokratı ve Hastanenin Başhekimi tarafından Acil Tıp uzmanının 
şiddete uğramasıdır. Sendikamız, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ile ilgili 
olarak bu komisyona kapsamlı bir rapor sunmuştur. 

Çalışma sürelerinin uzunluğu, iş yoğunluğu, dinlenme ve tatil sürelerinin • 
kullanılmaması, yapılan işlem sayısının artması, hastanede kalış sürlerinin 
kısalması, nöbet ertesi izin hakkının kullanılamaması, sağlık emekçisi sayısındaki 
yetersizlikler, taşerona bağlı çalışma düzeni (özellik isteyen birimlerin taşerona 
açılması, eğitime tabi tutulamamış personelle yürütülmesi) hem hasta hem de 
sağlık emekçilerinin sağlığını ve güvenliğini tehdit etmektedir. 

Daha önceki yıllarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Domuz Gribi vb. olaylarında • 
olduğu gibi birçok sağlık çalışanı meslek hastalığına yakalanmış, yaşamlarını 
yitirmiştir. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde 
görevli Dr. Mustafa Bilgiç, hemşire Kübra Yazım basında en çok duyulan Kırım 
Kongo Kanamalı Ateşi bulaşması sonucu yaşamını yitiren sağlık emekçileridir. 
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SGK istatistikleri incelendiğinde “İnsan Sağlığı Hizmetleri” (kod no:86) başlığı ile • 
belirtilen sağlık sektöründe verilen hizmet nedeniyle 2010 yılında 100 iş kazasının 
kayıtlara geçtiği, meslek hastalığı tespitinin olmadığı, 3 sağlık çalışanının öldüğü 
kayıtlarda görülmektedir. 2012 yılında 131 (71 erkek, 60 kadın) iş kazasının 
kayıtlara geçtiği, 5 meslek hastalığı tespitinin olduğu, ölüm vakasının olmadığı 
görülmektedir(SGK 2012 istatistik yıllığı). 2012 yılında Kırım Kongo Kanamalı 
Ateş nedeniyle yaşamını yitiren hekimin istatistiklerde bulunmadığı göz önünde 
bulundurulduğunda sağlık emekçilerinin işçi sağlığı ve güvenliği sorunlarının 
buzdağının görünmeyen kısmı olarak oldukça büyük çapta olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

Sonuç:

Genel Politik değerlendirme, emek alanındaki yansımaları ve işkolumuzdaki 
“dönüşüm”ün önümüzde daha yoğun ve çetin bir mücadele olduğunu göstermektedir. 
Genelde emek alanı, özelde de Sağlık ve Sosyal Hizmet alanına yönelik saldırılara 
paralel olarak da örgütlenme ve mücadelenin önüne türlü engeller çıkarılacağı da 
kesin. Öteden beri sürmekte olan otoriter, baskıcı ve faşizan yönetim biçiminin daha 
çok yaşanacağı bir dönem mücadelesine, emek ve demokrasi mücadelesine hazır 
olmak zorundayız. Geziden alınan ilham ve ruhla; eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik 
mücadelesi ivmesini yükseltmek, mücadeleyi bütünlüklü bir yapıya dönüştürmek, 
birleşik bir mücadele için yolumuza devam etmek üzere .....

Kaynaklar:

1.  Çelik A. AKP’nin on yılında sendikalar ve sendikasızlaştırma, http://www.
tr.boell.org/web/103-1539.html, erişim tarihi: 31 Mart 2014

2.  Oğuz Ş (2012) Türkiye’de Kapitalizmin Küreselleşmesi ve Neoliberal Otoriter 
Devletin İnşası, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 45-46: 2-15.

3.  Akdemir N (2008) Taşeronluk ve iş kazalarını birleştiren eksen: güvencesiz 
çalışma, Toplum ve Hekim Dergisi, 23 (4).
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

Şube / Temsilcilik 2011-2014 Arası Yönetim

ADANA

MUZAFFER YÜKSEL

MUSTAFA BUCAK

AZAD KESKİN

SİNAN SEVİMLİ

GÜLİSTAN ATASOY

HÜLYA ÇINAR

FARUK ONUK

ADIYAMAN

RIZA GÜRBÜZ

MAHMUT KILINÇ

HAYDAR POLAT

ABUZER ÖZKAN

HATİCE ALAGÖZ

AHMET ERDEM

NECATİ GEZER

NEVZAT AKGÜL

AZİZ YILDIRIM

ABDURRAHMAN ÇİFTÇİ

AFYON

HASAN DİŞYAR

MUSTAFA ÇEVİK

ERTAN PAMUKOĞLU

MAHİR ŞENER

UMUT ÇELİK

AĞRI

HÜDEYDA DEMİRTAŞ

ENGİN YILDIZ

RECEP ALTINDAĞ

BÜLENT KUTLAY

FATMA YANAR

HEVAL BOZDAĞ

HALİS YERLİKAYA

HAKAN GÜLEŞE

ZAHİR ERDEM

VEYSEL AKBOĞA

SEZAİR ÇETİN

AMASYA

SATILMIŞ AYAN

İNAN KURTULUŞ ÇINAR

HALİL ARSLAN

MEHMET EVRAN

NAZAN KELEŞ

ANKARA

İBRAHİM KARA

ERDAL TURAN

HÜLYA YILDIR

MEHMET FATİH TOKSÖZ

NURŞAT YEŞİL

MELAHAT YURTTAŞ

DERYA EKİCİ ÖZKAN
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ANTALYA

MUSTAFA KILINÇ 

ŞÜKRAN İÇÖZ

SİNAN TAYLAN

HAKAN ERCAN

MUSTAFA ÖZEL

METEHAN AKBULUT

HAŞİM İMAK

ARDAHAN

YAVUZ DÜZ

ŞENAY KÖSE

MUSTAFA GÖK

KEMAL AĞYAR

MERAL LALE YILMAZ

ARTVİN

TÜLAY AVCI GÜNEY

NECLA YILMAZ

GÜLSÜM ÖZCAN

SUAT ÇELİK

GÜLENAY ATAMAN EYÜBOĞLU

ÖZLEM DEMİRCİ

AYDIN

EYÜP CURUN

NURSAN PAYZA

GÜRBÜZ GÜNGÖR

GÜLÇİN GÖZ

ŞÜKRAN TEBERCİ

SUAT ŞAHİN

ORHAN ULUSOY

BALIKESİR

ERDİNÇ KARAPINAR

NAHİDE TAMAN

RAMAZAN DUMAN

BİRSEN SEYHAN

HATİCE SEZGİN

M. SAMİ BULUTTEKİN

Y. BARIŞ İNAL

EDREMİT

ERGÜN BOSTAN

BÜNYAMİN KARATAŞ

AYŞE NARMAN

CUMALİ FIRATOĞLU

BEKİR ARIK

BANDIRMA

ENVER SÖNMEZ

İPEK ÇETİNKUŞ

BAHATTİN ÖZCAN

SELİM PANÇ

ENVER GEZER

BARTIN

SUZAN ÖZBAY

RECEP DİNÇER

OKTAY ÇAMŞUL

UFUK KAYA

SERPİL DUYMAN

FADİME KETENCİ
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BATMAN

ESAT ALTUNIŞIK

SELAHADDİN ASLAN

KEREM ORUN

VEYSİ ÇELİK

HAMİD ERSÖZ

AYŞE ÜNEŞİ

SELAHATTİN ÇAĞIL

BİNGÖL

ÖMER BARAÇ

ÖZGÜR GENGEÇ

DERYA KOÇLU

BURHAN DEMİRKAPI

VEDAT ÇOBAN

ALİ RIZA ÖZDEMİR

AYSEL BAKIRCI

ALİ HAYDAR YAZICI

MURAT OYUNLU

AHMET MAMUK

BİTLİS

KAMURAN IŞIK

SALİH TAŞ

İSMET SAZ

ERKAN YILMAZ

HACİ AĞCAN

ERNVER KARLIK

SEDAT GÜLER

BOLU

SERDAR KOÇYİĞİT

GAZİ BÜYÜKTAŞ

TURAL CANPOLAT

ÖZKAN ÜSTÜN

BİRCAN ÖZTOP

PAKİZE YILDIZ

AYŞE KARAİBRAHİM

AYHAN ÇEVİK

EVRİM GÖK

OKAN TAYCAN

SERKAN ŞİMŞEK

BURSA

ERGİN UYGUN

DOĞUKAN DÜLGER

PINAR AYDOĞAN

İSMET GEMİCİ

HÜRRİYET İSTANBULLU

MEHMET ALİ ÇİMEN

BİROL AŞIK

FUAT SONDUK

TUĞBA KURT

ÇETİN ERDOLU

METİN DEDE

KADİR KARSLI

AYÇA DAYANÇ BAYRAKTAR

CANDAN COŞKUN

NESRİN AYDIN EKİNCİ
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ÇANAKKALE

EFTAL YILDIRIM

GÖKHAN TOP

İSMAİL YILKAYA

DİNÇER EKER

FATMA DEMİREL

TARIK CAN

MERAL BAYRAK

ÇORUM

MERTER KOCATÜFEK

ZİLFİ EREN

SERKAN ŞİMŞEK

GÜHER KOL

TAYYAR ÖZCAN

SATILMIŞ AYAN

SALİH EMİR

ÖZGÜR ŞAKALAKOĞLU

DENİZLİ

TÜRKAN OKYAZ

SELÇUK GÖÇER

HABİP ÇAYLI

SEFA GEZ

RAHŞAN KURTULUŞ

ŞERİFE SARICA

TOLGA KEPEL

ŞENAY ÜNLÜ

DİYARBAKIR

HÜLYA ALÖKMEN UYANIK

RAMAZAN KAVAL

HASAN AYTAŞ

VAHAT BİNGÖL

ZOZAN KAYA

NECDET SEZGİN

ALİ İHSAN KARAHAN

SALİHE AYDENİZ

ŞİYAR GÜLDİKEN

YÜKSEL ZENGİN

ERGANİ

DENİZ AKDAĞ

EMRAH OTMAN

MAHMUT ÜSTÜNDAL

AHMET KAN

MUSTAFA OKAN

DÜZCE

CEMAL YILMAZ

TÜRKAN TOP

ALİ PEKER

PERİ MERAM ARBAK

FATMA TÜRKAN

DİNÇER KORKMAZ
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

EDİRNE

REMZİ TUNCER

CEM ERİŞ

NEŞE YAYLA KANDEYER

HASAN UZUN

EMEL PEHLİVANOĞLU

İSMAİL KARATAY

BÜLENT YILDIRIM

NECATİ ASLAN

ELAZIĞ

ALİ ERDEM

MURAT BOZTAŞ

İBRAHİM AYDEMİR

HÜSEYİN ALP

ALİ HAYDAR YAZICI

NEBAHAT KAYA

ALİ RIZA ÖZDEMİR

MURAT OYUNLU

EBRU DOĞAN

ERZİNCAN

SİNAN DEMİR

BİLAL EROĞLU

HÜSEYİN YALÇIN

ALİ AY

ALİ EKBER AYDIN

HATİCE BOZKURT AYDEMİR

SONGÜL DOĞAN

NACİYE POLAT

EYLEM GÖKDEMİR İBİLİ

NURGÜL DOĞAN

ERZURUM

TANER ÖZPEKER

İ. HAKKI KAVURMACI

LOKMAN POLAT

İLHAMİ ALTUN

VEDAT KOÇAK

ESKİŞEHİR

BİRTÜRK ÖZKAVAK

UMUT ÖZGE YILMAZ

YALÇIN MUTLU

ERHAN KAMIŞ

NACİYE AKCA

ATİLLA ORKUNER

MUSTAFA GEREN

DEMET GÖKÇE

GAZİANTEP

BEHÇET EŞKİLİ

ÖMER KILINÇ

HÜSEYİN AKKIZ

CENK AKSOY

AYTEN KARIŞIK

AHMET TURUNÇ

ŞAHİN KÜÇÜKOĞLU

GİRESUN

GÖKHAN TOPAL

AHMET YILMAZ

TİMUR AY

GÖNÜL KEKÜL

YASEMİN KEKÜLLÜOĞLU
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

HAKKARİ

METİN DEMİRER

RESUL TERTEMİZ

ABDULKERİM BEYTER

İDRİS SALİM

DENİZ HANLIGİL

HACİ ERÇİN

FİKRİ YAŞAR

FERHAT BİNGÖL

ÜMİT KIZILAY

BAHRİ ERENER

HATAY

İBRAHİM SAYMAN

ATIF KILIÇ

BÜLENT KAPLAN

HÜLYA CENGİZ

MERİH ŞANLI

BİRKAN ALP

ZEYNEP CANAN YEŞİLOĞLU

IĞDIR

HİDAYET AKAY

YAVUZ ÇAVDAR

AYTEN GÜLTEKİN

DUYGU BALABAN

YETER YİĞİT

ISPARTA

ALİ RIZA DEVECİ

ERSİN EREN

VELİ ÇALAR

MUSA BACAKSIZ

EMİNE YILDIRIM

İSKENDERUN

FESİH GÜZEL

FATOŞ TATAR

MUSTAFA KEMAL SUNAR

ŞEYHMUS GÜNAY

NALAN DURAK

İSTANBUL/ANADOLU

SEVGİ İNCE

ŞAHİN TANRIVERDİ

DİREN DOĞAN GEZGİN

ERDOĞAN GÜRGEN

İLKNUR KAYA BAHADIR

HATİCE YAYLA

ERHAN İNSEL

FATİH ÖZTEMEL

TANER DEMİR

DERYA ÇİNKO



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
65

ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

İSTANBUL/AKSARAY

ERSOY ADIGÜZEL

SAKİNE GÜCÜYETER

HASAN GÜNEY

HIDIR DEMİR

NURGÜL GİDER

ÜMİT AYGÜL

SONGÜL KIZIL

ŞEREF AYDIN

MEHMET COŞKUN

SEDAT SEVGEN

İSTANBUL/BAKIRKÖY

HIDIR DOĞAN

ERTAN TAŞTAN

SİNAN TURGUL

ONUR PURYAZ

GÖNÜL ERDEN

KAHRAMAN KESKİN

SEHER KONAKLI

İSTANBUL/ŞİŞLİ

MEHMET ALİ ALATAŞ

AZİZ ÇELİK

BURHAN KURT

SEMRA USTABAŞ

SALİH SİNAN KAPLAN

FADİME KAVAK

FİRDEVS TAT

İZMİR

VELİ ATANUR

AHMET ULAŞOĞLU

ALİ EKBER ÖZTÜRK

ALİ KEMAL AKGÜL

HÜSEYİN UĞRUN

RUKİYE ÇAKIR

GÜLFİDAN YILDIRIM

KAHRAMANMARAŞ

ADEM GÜRBÜZ

UMUT YILMAZ

DOĞAN ARAS

HASAN ÖZKAN

ERCAN YAŞ

ENDER EROĞUL

SEÇKİN TAŞAN

ÖZLEM DEMİRHAN

HALİL SÜTYEMEZ

KARABÜK

ÖZGÜL KÜÇÜKNANE

UĞUR HAVAOĞLU

ONUR YILDIRIM

GİZEM SINDIR

AYHAN ÇALIK

OLCAY ALAS ÖZDURAN

AYKUT AY

ERDEM AKBABA

UFUK KAYA
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

KARS

NEZAHAT GÖKÇE

AYTAŞ TAYRU

NERMİN ÇELİK

BİNALİ CECO

EVRİM ÖĞÜN

KAYSERİ

ALİ YILDIRIM

AYHAN ÖZDEMİR

TURAN GÖREGEN

YAVUZ ÖZSOY

YILDIRIM ŞAHİN

FERASET DOĞAN

CUMA ÇELİK

MELTEM YILDIZ

YÜKSEL AKKUŞ

KİLİS

MEHTAP ARICA

GÜLSEVEN TURAN

ERSİN YILDIZ

KIRKLARELİ

SEVİNÇ SAYIN

AYNUR İSKAR

KURTULUŞ HAMURCÜLİ

TANER PEHLİVAN

FİLİZ BİRGÜL KANTÜRER

YETKİN AYDI

BAHADIR TUNÇOL

KIRIKKALE

KEMAL KILIÇ

SİBEL ALYILMAZ BEKMEZ

ÇAĞLAR ERDEM

YASEMİN EROL

BÜLENT DİKEN

KIRŞEHİR

GÜRDOĞAN AYDIN

MURAT EROĞLU

BEKTAŞ SOLAK

ADALET DAĞISTAN

SERAP YALÇIN TOP

KOCAELİ

MURAT HARATA

AYSEL İNCEDERE YAZICI

PERİHAN ALİZ

MUSTAFA YILDIZ

SUNA BAĞUŞ

ÖZGÜR CANAN

İDRİS ÖNER GÜLTEKİN

HEYBET ASLANOĞLU

KONYA

ŞENNUR AKGÜL

HÜLYA SARAÇOĞLU

OSMAN AKBABA

MUSTAFA CIRCIR

MURAT BAYKAL

İBRAHİM ALTUN

RIDVAN YÜCEL
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

KÜTAHYA

MUSTAFA YILMAZ

MURAT IŞIK

BEDRİYE DEĞİRMEN

NACİYE AKÇA

ZAİDE BOLAT

MALATYA

İBRAHİM TAŞ

TÜRKAN KAVLOĞAN

MİNE DOĞAN

EVRİM ÖZBEK

SEVDA YILDIRIM

ELİF BALİ

BÜLENT UÇAR

MİCİR AKTAR

MEHMET VADİ

RAMAZAN TUNÇ

ALİ ERDEM

MANİSA

SERPİL DENİZ ŞAHİN

FİGEN PEHLİVAN

METİN KAYGISIZ

ERDAL SAĞINMAZ

ALİ SARAÇ

AYÇA RAMAZAN

ZAFER GÜZEL

HIDIR UÇAK

SALİHLİ

BİRGÜL ÇONGAR

ZÜLCAN DEMİR

AHMET BORAZAN

SUNAY HACIOĞLU

DİYADİN UYANIK

AKHİSAR

ALİ SARAÇ

HAKKI DERDİYOK

ERDOĞAN ÖZCAN

SEMRA İNALÖZ

KASIM ÖZDEMİR

MARDİN

HAMİT KASSAP

DENİZ ARAÇ

AYDIN ERDOĞAN

BAHRİ UFUK ALTINTAŞ

H. EMİNE MÜFTÜOĞLU

DENİZ ASLAN

HALİT AYDOĞAN

SADUN ERTAŞ

NUSAYBİN

SİNAN AYDIN

SABRİ NARMAN

SIDIK IŞIK

FİDAN COŞKUN

CEMAL KAHRAMAN
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

KIZILTEPE

EMRULLAH ACAR

ÇİÇEK KILIÇ

HANİFİ KAYMAZ

TUNCAY YİĞİT

MENDUH ÇAKAR

ALATTİN DAMAR

MERSİN

SELMAN GÜNBAT

SALMAN KILIÇ

FİLİZ KARASU

F. ALTAN KARADAŞ

V. DEVRİM DAĞDARTAN

EYLEM İBİŞ

MÜNÜR GÜZEL

MUĞLA

TURGAY ASLAN

ELİF BALLI

HÜSAMETTİN TEPELİ

REŞAT ŞAHİN

FATMA ERGİN

SELAMİ EKE

SELÇUK ARDA

FETHİYE

ALİ KEÇEBAŞ

CENK BALCIOĞLU

NUR EBRİŞİM

RAMAZAN KESER

AYŞE ZERRİN ÖZKAN

MUŞ

ERCAN YILDIRAK

KADRİ ÖZDEN

İDRİS SAYILGAN

FATİH TOPLU

SEMRA BABA

İDRİS GÜRKAN

BEDRETTİN SOYLU

İDRİS SAYILGAN

ALİ HAYDAR YAZICI

VARTO

NURAY SEVİM

GARİP EGE

NEVİN BEYAZTEPE

CİHAT BALLIKAYA

YEŞİM GEYİK

MUSTAFA İŞBOĞA

NEVŞEHİR

ARİF YILDIZ

YILDIZ TARAYICI

CENNET ÇELİK

HÜSEYİN AKSOY

MAHMUT BİTECEK

NİĞDE

YILMAZ YILDIZ

MELİKE ÖCAL

İZZET GÜNDÜZ

RIZA TEMEL

CUMA ÇELİK
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

ORDU

AHMET KADIOĞLU

ŞAHSENEM YAŞAR

SEVGİ AYDIN

AYLA KARATAŞ

GÖKHAN TOPAL

ŞAMİL GÜNAY

SİBEL KIZILKUŞ TEPE

OSMANİYE

ŞENGÜL ERSOY ÇELİK

ALİ MART

DERVİŞ KAYA

RİZE

DENİZ ÇELEBİ

ÜMİT KARA

FATMA ERCİHAN

HATİCE TELATAR

SONGÜL KARABULUT

SAKARYA

KADİR VAROL

BARIŞ KAAN DÖLEK

NAZMİYE ÇALIŞKAN

YUNUS ÖZCAN

ERKAN DİKMEN

SAMSUN

MURAT ARIKAN 

GÜL GENCAN

CEVAT YÜKSEL

ÖZGÜL EROĞLU

SEVGİ AYDIN ÇELİK

ŞUAYİP ZOBALI

ŞULE ÇİL

AYSEL OCAK 

MURAT ERKAN

SİİRT

İHSAN ÖZDEMİR

MAKBULE CENGİZ TAŞTAN

MAHMUT BOZAN

M. HALİL ELÇİ

ZELİHA YAMAN

CEVAT BAŞAR

GÖKHAN AVCI

GÜLHAN TEKİN

ORHAN KUL

GÜLTEN YALÇIN

SİNOP

KAYHAN KONUKÇU

AYHAN ÇALIK

YAVUZ KILIÇARSLAN

İLKNUR ÖZENÇ

İBRAHİM TOLGA BİNBAY
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

SİVAS

ELİF KARADENİZ

ÖZGÜR BAŞTÜRK

HÜSEYİN ÇINAR

ERAY ERAYDIN

HAKAN ŞAHİN

ALİ ÇELİKSÖZ

SERKAN ÇELİKGÜN

ŞANLIURFA 

İSMET KARADAĞ

MEHMET ALİ COŞKUN

NAZİF DAĞ

REŞAT DOĞAN

GİRİYE TAŞAR ŞİRİN

HACI ŞİYAR CIVIŞ

DİLEK GÜMÜŞLÜ

NAZMİ ÇETİNKAYA

ONUR NACİ KARAHANCI

SERACETTİN ÇAPIN

SİVEREK

REMZİ GENÇDAL

DİLEK GÜMÜŞLÜ

SAADET BAHAR DEMİROĞLU

MUSTAFA KARAKEÇİLİ

DİLEK SONBAYRAM

ŞIRNAK

LEZGİN GÖZLEK

ABDULAZİZ YURAL

SELAHATTİN BARINÇ

MUSTAFA GÖKALP

ORHAN ŞANSAL

HALİME KARA

RİZAN SÖYLER

BAHRİ ERENER

ÇİLEM KORKMAZ

MÜSLİME ALTINER

MUZAFFER KORAL

TEKİRDAĞ

ÖMER YORULMAZ

ABDULLAH ÖNEN

NURAY ADALI

HABİBE ATLI

FADİME MİKE

TOKAT

TAYYAR ÖZCAN

HATİCE KAYA

OKAN ERKOÇ

HÜSEYİN BİRCAN

DERYA KAYA BAYÇU

NİHAL TUNCEL
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ŞUBE/TEMSİLCİLİKLER 2001-2014 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

TRABZON

ÜMİT PAMUK

GÜLSÜM ÖZKAN

SAFFET ATASOY

YEŞİM LETİF

NURAY YEŞİLARAZ

CEMAL MELEŞME

TANER ÖZPEKER

DERSİM

GÜRBÜZ SOLMAZ

MUZAFFER GÖKTEPE

İMAM BİLGE

KEMAL POLAT

EMİNE SÜRGEÇ AKTUĞ

MEHMET BULUT

HASAN ÇILGIN

ERKAN YILDIRIM

UŞAK

TENFİK OKYAY

ZUHAL KANAL

HAMZA KIYAR

COŞKUN EGE OĞUZER

NAZMİYE DAĞLARAŞAR

MERYEM GÜLHAN

HASAN DİŞYAR

VAN

YILMAZ BERKİ

ORHAN AKTAŞ

İZZET BARANSEL

KEZİBAN KARAKUŞ DAYAN

FATMA ARSLAN

SEZER ÖRENÇ

ERGÜN ÖZGÜR

MUHAMMED İKBAL BİLİCİ

YALOVA

NEZAKET ÜNAL

ÖZCAN TAN

SEDAT TUĞRUL

COŞKUN CİVELEK

ERCAN ŞAHİN

ZONGULDAK

HALİL KARAGÜLMEZ

ZEKİ İBİK

ESAT AŞKAR

CEMİL SATILMIŞ

ÖZLEM YAVAŞ

İDRİS YILDIZ

CANAN EDEBALİ

GÖKTUĞ TATLISU
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2011 GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

2011 Genel Kurul Delege Listesi

NO ADI SOYADI İLİ

1 BEDRİYE YORGUN MYK

2 KEMAL YILMAZ MYK

3 KÖKSAL AYDIN MYK

4 M SIDDIK AKIN MYK

5 ŞÜKRAN DOĞAN MYK

6 MERYEM ÖZSÖĞÜT MYK

7 ÜMİT DOĞAN MYK 

8 ÇETİN ERDOLU MDK

9 ABBAS KOLUAÇIK MDK

10 BİROL AŞIK MDK

11 ELİF KARADENİZ MDK

12 AYSUN ERBAHCECİ MDK

13 MEHMET ANTMEN ADANA

14 MUZAFFER YÜKSEL ADANA

15 HÜLYA ÇINAR ADANA

16 SİBEL AKBAŞ ADANA

17 YÜKSEL KARAKOYAK ADANA

18 SUZAN AKINCI ADANA

19 ORHAN ERDEM ADANA

20 EROL EREN ADANA

21 SEYFİ ERGÜDER ADANA

22 NEDİM SEDEFOĞLU ADANA

23 M. DOĞAN ÜNSAL ADANA

24 AZİZ AY ADANA

25 GÜLİSTAN ATASOY ADANA
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2011 GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

26 İSMET ŞİRİN ADANA

27 ZÜLFİKAR GÜNEŞ ADANA

28 NEVFEL ÜSTÜAY ADANA

29 RIZA GÜRBÜZ ADIYAMAN

30 MAHMUT KILINÇ ADIYAMAN

31 İBRAHİM BATUR ADIYAMAN

32 HASAN ÇOKGÜLER ADIYAMAN 

33 HASAN DİŞYAR AFYON

34 HALİS YERLİKAYA AĞRI

35 ZAHİR ERDEM AĞRI

36 RECEP ALTINDAĞ AĞRI

37 İSMAİL KARATAŞ AĞRI

38 BARAN YENİGÜN AĞRI

39 SEZAİR ÇETİN AĞRI

40 RECEP KARABEK AMASYA

41 İBRAHİM KARA ANKARA

42 ÖZDEN AYGÜN ANKARA

43 HÜSNÜ YILDIRIM ANKARA

44 HÜSEYİN BOY ANKARA

45 MAHMUT KONUK ANKARA 

46 EMİNE KOÇ ANKARA

47 MEHTAP KARAOĞLAN ANKARA

48 KEMAL YENİLMEZ ANKARA

49 HATUN BAL ANKARA

50 ZEYNEL ŞAHİN ANKARA 

51 FİKRET ÇALAĞAN ANKARA

52 ŞİNASİ DURSUN ANKARA
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2011 GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

53 SEVGİ ÇETİN ANKARA

54 NEVRUZ POLAT ATEŞ ANKARA

55 BEDİA BABACANOĞLU ANKARA 

56 RIZA ÖZBEK ANKARA

57 YUSUF ÖZDEN ANKARA

58 SAİT BOZGUN ANKARA

59 ZÜLFİKAR KARTAL AKÇAY ANKARA

60 ADEM BULAT ANKARA 

61 HÜLYA YILDIR ANKARA

62 HAYDAR POLAT ANKARA

63 GÜLENDAM AYDOĞMUŞ ANKARA

64 MEHMET SEZAİ BERBER ANKARA

65 ASLIHAN HAN ÖZDEN ANKARA 

66 ERKAN SÜMER ANKARA

67 MELAHAT YURTTAŞ ANKARA

68 GÜLCAN PALOĞLU ANKARA

69 NECLA SÖZAK YILMAZ ANKARA

70 ALİ EKBER ERBAB ANKARA 

71 FÜSUN AVCI ANKARA

72 MAYİDE ERDOĞAN ANKARA

73 GÜLAY YİRCİ ANKARA

74 ÇAĞLAYAN AKIN ANKARA

75 DÖNÜŞ ARSLAN ANKARA

76 ADALET UĞUR AKPINAR ANKARA

77 EMİNE UYSAL GÜMÜŞ ANKARA

78 BİRSEL KÜÇÜKARSLAN ANKARA

79 MEMİŞ DOĞAN ANKARA
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2011 GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

80 ERMAN KAYA ANKARA

81 NURŞAT YEŞİL ANKARA

82 KEMAL YEŞİLYURT ANKARA

83 ERDAL TURAN ANKARA

84 HÜLYA KAYGISIZ ANKARA

85 İSMAİL ALTUNDAL ANKARA

86 ÖZDEN ÖZMEN GÖK ANKARA

87 MEHMET FATİH TOKSÖZ ANKARA

88 ŞÜKRAN İÇÖZ ANTALYA

89 FADİME BELEN SEVİMLİ ANTALYA

90 MÜRVET ARTUK UÇAR ANTALYA

91 MUSTAFA KILINÇ ANTALYA

92 NAZMİYE ŞAHİN ANTALYA

93 HAŞİM İMAK ANTALYA

94 UMUT ARAS ANTALYA

95 SİNAN TAYLAN ANTALYA

96 HALİL ŞENEL ANTALYA

97 HAKAN ERCAN ANTALYA

98 MUSTAFA ÖZEL ANTALYA

99 YAVUZ DÜZ ARDAHAN

100 ERKAN ATALAY ARDAHAN

101 ALİ KAPLAN ARTVİN

102 GÜRBÜZ GÜNGÖR AYDIN

103 EYÜP CURUN AYDIN

104 ORHAN ULUSOY AYDIN

105 GÜLÇİN GÖZ AYDIN

106 ŞÜKRAN TEBERCİ AYDIN
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2011 GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

107 BİRSEN SEYHAN BALIKESİR

108 ERDİNÇ KARAPINAR BALIKESİR

109 MEHMET KARADAĞ BALIKESİR

110 RAMAZAN DUMAN BALIKESİR

111 NAHİDE TAMAN BALIKESİR

112 M. SAMİ BULUTTEKİN BALIKESİR

113 MUSTAFA ÖZDEMİR BARTIN

114 ESAT ALTUNIŞIK BATMAN

115 DENİZ TOPKAN BATMAN

116 BEDİRHAN KESKİN BATMAN

117 ŞEHMUS BIÇAKÇI BATMAN

118 HAMİD ERSÖZ BATMAN

119 VEYSİ ÇELİK BATMAN

120 AYŞE ÜNEŞİ BATMAN

121 NURİYE YURTSEVER BATMAN

122 MUSTAFA KAYRA BATMAN 

123 ALİ RIZA ÖZDEMİR BİNGÖL

124 MURAT OYUNLU BİNGÖL

125 KAMURAN IŞIK BİTLİS

126 ALİ AYAZ BİTLİS

127 HALUK ÇELEBİ BİTLİS

128 SALİH TAŞ BİTLİS

129 SERDAR KOÇYİĞİT BOLU

130 GAZİ BÜYÜKTAŞ BOLU

131 ÖZKAN ÜSTÜN BOLU

132 CANDAN COŞKUN BURSA

133 DOĞUKAN DÜLGER BURSA
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134 ERGİN UYGUN BURSA

135 FUAT SONDUK BURSA

136 GÜLSÜM ÇELİK BURSA

137 HÜRRİYET İSTANBULLU BURSA

138 İSMET GEMİCİ BURSA

139 KADİR KARSLI BURSA

140 METİN DEDE BURSA

141 MUHARREM AYDIN BURSA

142 RAUF BİKE BURSA

143 TUĞBA ERFİLİZ BURSA

144 VİJDAN GÜNDOĞDU BURSA

145 YAŞAR ÇELİK BURSA

146 NECİP TOKAY ÇANAKKALE

147 AHMET HİCRİ KAYHAN ÇANAKKALE

148 AŞKIN TURAN ÇANAKKALE

149 ÖZGÜR ŞAKALAKOĞLU ÇORUM

150 SERKAN ŞİMŞEK ÇORUM

151 SEFA GEZ DENİZLİ

152 TÜRKAN OKYAZ DENİZLİ

153 ŞERİFE SARICA DENİZLİ

154 HABİP ÇAYLI DENİZLİ

155 HATİCE ÖNAL DENİZLİ

156 VAHDETTİN KILIÇ DİYARBAKIR

157 ŞİYAR GÜLDİKEN DİYARBAKIR

158 MURAT KARAKAŞ DİYARBAKIR

159 HÜLYA ALÖKMEN UYANIK DİYARBAKIR

160 NECDET SEZGİN DİYARBAKIR
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161 GÜLDER GÜNDÜZ ÖZBİLGİ DİYARBAKIR

162 SALİHE AYDENİZ DİYARBAKIR

163 YÜKSEL ZENGİN DİYARBAKIR

164 RAMAZAN KAVAL DİYARBAKIR

165 ZELAL ÇİTİL GÜNAY DİYARBAKIR

166 ŞEYHMUZ ÖNCEL DİYARBAKIR

167 MEHMET ÇAĞLAR DİYARBAKIR

168 HASAN AYTAŞ DİYARBAKIR

169 NEJDET BEŞTAŞ DİYARBAKIR

170 YILDIZ OK ORAK DİYARBAKIR

171 NEZAHAT ÇETNKAYA DİYARBAKIR

172 YAKUP ÖZBEY DİYARBAKIR

173 CUMA KURT DİYARBAKIR

174 CELİLE BABAOĞLU DİYARBAKIR

175 FAİK OKAY DİYARBAKIR

176 MEHMET DAŞLIK DİYARBAKIR

177 YÜCEL DEMİR DİYARBAKIR

178 İLHAMİ ÇELİK DİYARBAKIR

179 ABDULLAH AŞAN DİYARBAKIR

180 ABDULHAKİM BÖÇKÜN DİYARBAKIR

181 MEHMET YALÇINKAYA DİYARBAKIR

182 VAHAP GÜNAY DİYARBAKIR

183 İSMAİL APAÇIK DİYARBAKIR

184 ŞAHNUR KUTLU DİYARBAKIR

185 AYTEN TEKEŞ DİYARBAKIR

186 HASAN KILINÇ DİYARBAKIR

187 MEHMET YAŞAR TÜRK DİYARBAKIR
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188 ASIF CENGİZ DİYARBAKIR

189 MEHMET BAKIR DİYARBAKIR

190 ALİ İHSAN KARAHAN DİYARBAKIR

191 RAMAZAN NAZİK DİYARBAKIR

192 BÜLENT ÇETİNDAĞ DİYARBAKIR

193 SAMİ ÖZDEMİR DÜZCE

194 DİNÇER KORKMAZ DÜZCE

195 NEZİRE ÇIBIKÇI EDİRNE

196 SEZGİN TAĞAÇ EDİRNE

197 BÜLENT YILDIRIM EDİRNE

198 HASAN UZUN EDİRNE

199 ALİ ERDEM ELAZIĞ

200 NEBAHAT KAYA ELAZIĞ

201 İBRAHİM AYDEMİR ELAZIĞ

202 SEVİM ÇİÇEK ERZİNCAN

203 TANER ÖZPEKER ERZURUM

204 BÜLENT NAZIM YILMAZ ESKİŞEHİR

205 BİRTÜRK ÖZKAVAK ESKİŞEHİR

206 BİROL YÜKSEL ESKİŞEHİR

207 ÖZGE YILMAZ ESKİŞEHİR

208 YALÇIN MUTLU ESKİŞEHİR

209 DEMET GÖKÇE ESKİŞEHİR

210 ERHAN KAMIŞ ESKİŞEHİR

211 BEHÇET EŞKİLİ GAZİANTEP

212 ÖMER KILINÇ GAZİANTEP

213 HÜSEYİN AKKIZ GAZİANTEP

214 CENK AKSOY GAZİANTEP
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215 ŞAHİN KÜÇÜKOĞLU GAZİANTEP

216 TİMUR AY GİRESUN

217 METİN DEMİRER HAKKARİ

218 CEVDET BEŞER HAKKARİ

219 RESUL TERTEMİZ HAKKARİ

220 TACETTİN ÇOĞAÇ HAKKARİ

221 İDRİS SALİM HAKKARİ

222 ÜMİT KIZILAY HAKKARİ

223 AHMET ARAS HATAY

224 KEMAL YALÇIN HATAY

225 İBRAHİM SAYMAN HATAY

226 NURTEN AĞTAŞ HATAY

227 MEMET GAZİ HATAY

228 DERYA İZ HATAY

229 MESRUR SABAHOĞLU HATAY

230 ALİ RIZA DEVECİ ISPARTA

231 SAKİNE GÜCÜYETER İST/AKSARAY

232 SONGÜL BEYDİLLİ İST/AKSARAY

233 TÜRKAN AYDOĞMUŞ İST/AKSARAY

234 OKTAY BOY İST/AKSARAY

235 A.HATUN KIRCI İST/AKSARAY

236 FUNDA ÖKER İST/AKSARAY

237 SİBEL CAN AKTAŞ İST/AKSARAY

238 FEVZİ İŞSEVER İST/AKSARAY

239 TURAN KARABAĞ İST/AKSARAY

240 ERSOY ADIGÜZEL İST/AKSARAY

241 KADİR TAŞPINAR İST/AKSARAY
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242 NURGÜL GİDER İST/AKSARAY

243 NURŞEN DENİZCİ İST/AKSARAY

244 ÖZLEM GÜRSOY İST/AKSARAY

245 SEÇKİN İNAN İST/AKSARAY

246 SONGÜL KIZIL İST/AKSARAY

247 ŞEREF AYDIN İST/AKSARAY

248 ÜMİT AYGÜL İST/AKSARAY

249 AYDIN EROL İST/AKSARAY

250 HASAN GÜNEY İST/AKSARAY

251 ALİ TOPAK İST/AKSARAY

252 CANAN KARA İST/AKSARAY

253 FATİH ADIGÜZEL İST/AKSARAY

254 FETHİ CÖMERT İST/AKSARAY

255 HÜSEYİN KAPAR İST/AKSARAY

256 HÜSEYİN USLU İST/AKSARAY

257 ŞENEL SEVGİ İST/AKSARAY

258 ERDAL GÜZEL İST/ANADOLU

259 SEVGİ İNCE İST/ANADOLU

260 AYTEN TUTAM ERBİL İST/ANADOLU

261 SUAT SUNA İST/ANADOLU

262 ÖZKAN TÜM İST/ANADOLU

263 DİLEK TALİ KAYIŞOĞLU İST/ANADOLU

264 HAYDAR SARAN İST/ANADOLU

265 NURSEL ÖZKAN İST/ANADOLU

266 GÜLLÜ SARAN İST/ANADOLU

267 VASIF TEKİN İST/ANADOLU

268 KENAN DAĞ İST/ANADOLU
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269 PİRAYE ÖZGÜR TURAN İST/ANADOLU

270 HATİCE YAYLA İST/ANADOLU

271 DERYA ÇİNKO İST/ANADOLU

272 DİREN DOĞAN İST/ANADOLU

273 SERPİL TANRIVERDİ İST/ANADOLU

274 KADİR E. BAYDEMİR İST/ANADOLU

275 ŞAHİN TANRIVERDİ İST/ANADOLU

276 TÜRKAN YAVUZ İST/ANADOLU

277 LEYLA GÜLEÇ İST/ANADOLU

278 HIDIR DOĞAN İST/BAKIRKÖY

279 LEYLA KOÇ ÜZÜM İST/BAKIRKÖY

280 ALİ ÖZEK İST/BAKIRKÖY

281 SENA İSTER GÜNEYTEPE İST/BAKIRKÖY

282 AHMET BOZ İST/BAKIRKÖY

283 ERTAN TAŞTAN İST/BAKIRKÖY

284 HEDİYE NAZLI BAHADIR İST/BAKIRKÖY

285 KAHRAMAN KESKİN İST/BAKIRKÖY

286 SİNAN TURGUL İST/BAKIRKÖY

287 DERYA SOY BUĞFAYCI İST/BAKIRKÖY

288 MÜNİR SOLHASAN İST/BAKIRKÖY

289 SEHER KONAKLI İST/BAKIRKÖY

290 GÖNÜL ERDEN İST/BAKIRKÖY

291 NİZAMETTİN ALAN İST/BAKIRKÖY

292 FERDANE ÇAKIR İST/ŞİŞLİ

293 HAKİFE AKTAŞ BELEK İST/ŞİŞLİ

294 BURHAN KURT İST/ŞİŞLİ

295 RABİYE TUNCER İST/ŞİŞLİ
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296 ALİME ÇİFTÇİ İST/ŞİŞLİ

297 MEHMET ALİ ALATAŞ İST/ŞİŞLİ

298 AZİZ ÇELİK İST/ŞİŞLİ

299 FADİME KAVAK İST/ŞİŞLİ

300 FİRDEVS TAT İST/ŞİŞLİ

301 FERUZAT SEL İST/ŞİŞLİ

302 ALAETTİN KESİM İST/ŞİŞLİ

303 METİN OĞUZ İST/ŞİŞLİ

304 ALİ HAYDAR KARABOĞA İST/ŞİŞLİ

305 NURHAYAT ÖZTÜRK İST/ŞİŞLİ

306 YURDAGÜL USTABAŞ YILDIRIM İST/ŞİŞLİ

307 CEMİL ÖZER İST/ŞİŞLİ

308 ERGÜN DEMİR İZMİR

309 VİLDAN AKÇAKAYA İNAN İZMİR

310 VELİ ATANUR İZMİR

311 ZEKİ ŞENOL İNAN İZMİR

312 ALİ EKBER ÖZTÜRK İZMİR

313 AHMET ULAŞOĞLU İZMİR

314 ALİ İHSAN UYSAL İZMİR

315 NURŞEN COŞKUNER İZMİR

316 RUKİYE ÇAKIR İZMİR

317 ŞİNASİ SEVİNÇ İZMİR

318 GÜLFİDAN YILDIRIM İZMİR

319 TURAN BAŞKAYA İZMİR

320 HÜLYA ULAŞOĞLU İZMİR

321 İZGE HAKAN GÜNAL İZMİR

322 HÜSEYİN UĞRUN İZMİR



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
84

2011 GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

323 HEDİYE GÜRBÜZ İZMİR

324 AHMET ENGİN DOĞAN İZMİR

325 SİBEL SARIÇOBAN İZMİR

326 NECATİ ALTINHAN İZMİR

327 SERHAT ÖZDEMİR İZMİR

328 ALİ KEMAL AKGÜL İZMİR

329 FATİH İYİBAŞLAR İZMİR

330 İPEK ÖZGÜNER İZMİR

331 ERTUĞRUL ÖZARSLAN İZMİR

332 HASAN ÖZALP İZMİR

333 İHSAN KAFTAR İZMİR

334 ÖZER IŞIK İZMİR

335 DENİZ KARLIK İZMİR

336 MURAT BORAN İZMİR

337 HÜSEYİN KOÇ İZMİR

338 MUHİTTİN AYATA İZMİR

339 ŞAHİN GÜVEN İZMİR

340 MUHARREM YILIKYILMAZ İZMİR

341 DERYA ÇAĞDAŞ İZMİR

342 ÜMMÜHAN HACER BOZKURT İZMİR

343 ŞENAY YILMAZ İZMİR

344 YAŞAR SOĞANCI İZMİR

345 ÖZLEM ACUN İZMİR

346 SEDA BALKAN İZMİR

347 SEVİLAY AYDOĞDU İZMİR

348 FATMA AYDIN İZMİR

349 HİCRAN ÇAKAL İZMİR
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350 ELİF KURUN İZMİR

351 NURAY ÇINAR GÜRLER İZMİR

352 AYŞE BEYDİLLİ İZMİR

353 AHMET KAYA İZMİR

354 KADİR YAŞAR YAVUZ İZMİR

355 ALİ HAYDAR TEMEL İZMİR

356 R. ERSİN TETİK KARABÜK

357 NADİRE DERECİK KARABÜK

358 ORHAN KARAKAYA KAYSERİ

359 ŞEREF BOLAT KAYSERİ

360 FİGEN KARA KAYSERİ

361 SUAT GENÇAL KAYSERİ

362 KADİR DEMİR KIRKLARELİ

363 İLKNUR ÖZCAN POLAT KIRKLARELİ

364 YAVUZ AÇAR KIRKLARELİ

365 SEVDA ÇOLAKOĞLU KOCAELİ

366 ÖZGÜR CANAN KOCAELİ

367 KAMİL ERBAY KOCAELİ

368 HÜSEYİN GÜLSEVEN KOCAELİ

369 MUSTAFA YILDIZ KOCAELİ

370 MURAT HARATA KOCAELİ

371 GÜLAY GÜLESER KILIÇ KOCAELİ

372 HASAN HÜSEYİN BÖKE KONYA

373 RIDVAN YÜCEL KONYA

374 MUSTAFA YILMAZ KÜTAHYA

375 HASAN KALDIK MALATYA

376 İBRAHİM TAŞ MALATYA
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377 BÜLENT UÇAR MALATYA

378 ABDULKADİR ZEYTİNOĞLU MALATYA

379 MEHMET VADİ MALATYA

380 ABDULLAH YÜKSEL MALATYA

381 MİNE DOĞAN MALATYA

382 MİCİR AKTAR MALATYA

383 VEDAT UÇAR MALATYA

384 RAMAZAN TUNÇ MALATYA

385 TÜRKAN KAVLOĞAN MALATYA

386 ELİF BALİ MALATYA

387 MAZLUM KUTLU MALATYA

388 ZEYNEL ABİDİN KAPLAN MANİSA

389 METİN KAYGISIZ MANİSA

390 SERPİL DENİZ MANİSA

391 FİGEN PEHLİVAN MANİSA

392 HIDIR UÇAK MANİSA

393 SEÇKİN TAŞHAN K.MARAŞ

394 HAMİT KASSAP MARDİN

395 SADIK ÇAĞAN 
MULAMAHMUTOĞLU MARDİN

396 DENİZ ARAÇ MARDİN

397 SİNAN AYDIN MARDİN

398 ZEKİYE TAŞKIN MARDİN

399 EMRULLAH ACAR MARDİN

400 BAHRİ UFUK ALTINTAŞ MARDİN

401 DENİZ ASLAN MARDİN

402 YILMAZ BOZKURT MERSİN

403 V. DEVRİM DAĞDARTAN MERSİN
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404 EYLEM İBİŞ MERSİN

405 GÜLSÜM ÖZTÜRK YAŞAR MERSİN

406 LÜTFİYE ÇAKMAK MERSİN

407 MÜNÜR BOZOKLAR MERSİN

408 MÜNÜR GÜZEL MERSİN

409 TÜZİN BOZKURT MERSİN

410 CEMİL GALİOĞLU MERSİN

411 ALİ TAŞ MERSİN

412 MAHMUT HOZAN MERSİN

413 AHMET TURAN YILDIZ MERSİN

414 HATİCE ELMAS MERSİN

415 SÜLEYMAN GÜNDOĞDU MERSİN

416 SELÇUK ARDA MUĞLA

417 TURGAY ASLAN MUĞLA

418 FATMA YARIŞ MUĞLA

419 KENAN AKKİRAZ MUĞLA

420 NEŞE ÖZÇELİK MUĞLA

421 FATMA KARAKUŞ MUĞLA

422 SELAMİ EKE MUĞLA

423 SEMA ARDA MUĞLA

424 BİRTEN CEBECİ MUĞLA

425 REŞAT ŞAHİN MUĞLA

426 ALİ KEÇEBAŞ MUĞLA

427 ERCAN YILDIRAK MUŞ

428 BEDRETTİN SOYLU MUŞ

429 REFİK BİNGÖL MUŞ

430 EYÜP FERHATOĞLU MUŞ
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431 YILMAZ YILDIZ NİĞDE

432 MECİT TANRIVERDİ ORDU

433 AHMET KADIOĞLU ORDU 

434 ŞAHSENEM YAŞAR ORDU

435 CEMAL MELEMŞE RİZE

436 KADİR VAROL SAKARYA

437 SÜLEYMAN BAL SAMSUN

438 MUSTAFA AYDIN SAMSUN

439 SEVGİ AYDIN SAMSUN

440 ÖZGÜL EROĞLU SAMSUN

441 AYSEL OCAK SAMSUN

442 FAZIL TÖRENER SAMSUN

443 DÖNDÜ UZUN SAMSUN

444 CEVAT YÜKSEL SAMSUN

445 GÜL GENCAN SAMSUN

446 MEHMET ALANÇ SİİRT

447 GÜLŞEN ÇİFTÇİ SİİRT

448 RAHŞAN DÜZÜN SİİRT

449 YAVUZ KILIÇARSLAN SİNOP

450 MUSTAFA ÇOBAN SİVAS

451 ZEHRA GÜNEYİ SİVAS

452 ÖZGÜR BAŞTÜRK SİVAS

453 CENGİZ ÇERİ SİVAS

454 İSMET KARADAĞ ŞANLIURFA

455 NAZİF DAĞ ŞANLIURFA

456 SERACETTİN ÇAPIN ŞANLIURFA

457 NAZMİ ÇETİNKAYA ŞANLIURFA
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458 DİLEK GÜMÜŞLÜ ŞANLIURFA

459 M. ALİ COŞKUN ŞANLIURFA

460 REŞAT DOĞAN ŞANLIURFA

461 HİKMET EVİN ŞANLIURFA

462 EYLEM SALAR ŞANLIURFA

463 FARUK MIZRAK ŞANLIURFA

464 SELAHATTİN BARINÇ ŞIRNAK

465 RİZAN SÖYLER ŞIRNAK

466 SADULLAH DEĞER ŞIRNAK

467 BAHRİ ERENER ŞIRNAK

468 FADİME MİKE TEKİRDAĞ

469 TAYYAR ÖZCAN TOKAT

470 ÜMİT PAMUK TRABZON

471 MUSTAFA YORGUN TRABZON

472 AZAD GÜNDERİCİ TUNCELİ

473 EYLEM ŞENGÜL TUNCELİ

474 MUSTAFA MUTLU TUNCELİ

475 ERKAN YILDIRIM TUNCELİ

476 VELİ SÖYLEMEZ TUNCELİ

477 FİKRİ MIDIK UŞAK

478 CENGİZ PAYCU VAN

479 ERGÜN ÖZGÜR VAN

480 FATMA ARSLAN VAN

481 FİKRET DOĞAN VAN

482 HAKİME TURHAN YİĞİT VAN

483 İZZET BARANSEL VAN

484 M. EMİN AKDAĞ VAN



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
90

2011 GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

485 M. EMİN YILMAZ VAN

486 ORHAN AKTAŞ VAN

487 ÖZCAN GÜNEŞ VAN

488 RIDVAN ÇİFTÇİ VAN

489 RUNA TEMELLİ VAN

490 SALİH GÜNGÖR VAN

491 SEZER ÖRENÇ VAN

492 YILMAZ BERKİ VAN

493 NEZAKET ÜNAL YALOVA

494 COŞKUN CİVELEK YALOVA

495 AYKUT DOĞANAY ZONGULDAK

496 ZEKİ İBİK ZONGULDAK

497 HALİL KARAGÜLMEZ ZONGULDAK

498 BÜLENT DOĞAN ZONGULDAK

499 EROL ARIK ZONGULDAK

500 İDRİS YILDIZ ZONGULDAK
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2014 Genel Kurul Delege Listesi

NO ADI SOYADI İLİ

1. ÇETİN ERDOLU MYK

2. M SIDDIK AKIN MYK

3. ŞİNASİ DURSUN MYK

4. HASAN KALDIK MYK

5. ZÜLFİKAR KARTAL AKÇAY MYK 

6. BEDRİYE YORGUN MYK

7. ASLIHAN HAN ÖZDEN MYK 

8. FİKRET ÇALAĞAN MDK

9. ABBAS KOLUAÇIK MDK

10. AYNUR ÜLGEN MDK

11. HÜLYA KAYGISIZ MDK

12. YILMAZ BOZKURT MDK

13. MUZAFFER YÜKSEL ADANA

14. TEKİN MÜJDE ADANA

15. YUSUF KARATAŞ ADANA

16. SİBEL AKBAŞ ADANA

17. HALİDE İNCİ ADANA

18. SUZAN AKINCI ADANA

19. OKTAY ERBAŞ ADANA

20. FARUK ONUK ADANA

21. NUH DEMİRPAS ADANA

22. HÜLYA ÇINAR ADANA

23. FIRAT ÇELİK ADANA

24. RAMAZAN ATASOY ADANA

25. İSMET ŞİRİN ADANA
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26. GÜLŞEN TOPAL ADANA

27. GÖKHAN VURGEÇ ADANA

28. H. CAHİT ÖNDER ADIYAMAN

29. RIZA GÜRBÜZ ADIYAMAN

30. HATİCE ALAGÖZ ADIYAMAN

31. HAYDAR POLAT ADIYAMAN 

32. HASAN ÇOKGÜLER ADIYAMAN 

33. HASAN DİŞYAR AFYON

34. HEVAL BOZDAĞ AĞRI

35. GÜLİSTAN İÇER AĞRI

36. RECEP ALTINDAĞ AĞRI

37. FECRİ ÇALBOĞA AĞRI

38. SATILMIŞ AYAN AMASYA

39. ADEM BULAT ANKARA

40. ALTAN AKKUŞ ANKARA

41. AYLİN AKÇAY ANKARA

42. BEDİA BABACANOĞLU ANKARA

43. BENGÜ TOPALOĞLU ANKARA 

44. BURHAN GÖRÜR ANKARA

45. CEMİL SATILMIŞ ANKARA

46. DURMUŞ ŞAHİN ANKARA

47. EMİNE KOÇ ANKARA

48. ERDAL TURAN ANKARA 

49. ERİŞ BİLALOĞLU ANKARA

50. ERKAN SÜMER ANKARA

51. GÜLAY YİRCİ KARA ANKARA

52. GÜLCAN PALOĞLU ANKARA
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53. GÜLTEN YILDIRIM ANKARA 

54. HASAN BARIŞ ILGAZ ANKARA

55. HATUN BAL ANKARA

56. HİKMET DENİZ AKYÜREK ANKARA

57. HÜLYA KAYGISIZ ANKARA

58. HÜLYA YILDIR ANKARA 

59. HÜSNÜ YILDIRIM ANKARA

60. İBRAHİM KARA ANKARA

61. İSRAFİL DEMİR ANKARA

62. KEMAL YEŞİLYURT ANKARA

63. KÖKSAL AYDIN ANKARA 

64. MAHMUT KONUK ANKARA

65. MEHMET FATİH TOKSÖZ ANKARA

66. MEHTAP KARAOĞLAN ANKARA

67. MELAHAT YURTTAŞ ANKARA

68. MEMİŞ DOĞAN ANKARA 

69. METİN TORNACI ANKARA

70. NADİR SEVİNÇ ANKARA

71. NECDET ERDOĞAN ANKARA

72. NURŞAT YEŞİL ANKARA

73. ONUR NACİ KARAHANCI ANKARA

74. ÖZDEN ÖZMEN GÖK ANKARA

75. ÖZLEM ACAR KALE ANKARA

76. RUNA TEMELLİ ANKARA

77. SAİT BOZGUN ANKARA

78. YUSUF ÖZDEN ANKARA

79. MUSTAFA KILINÇ ANTALYA
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80. KENAN AKKİRAZ ANTALYA

81. GÜLİN ÖZTÜRK ANTALYA

82. AZİME ERDOĞAN ANTALYA

83. ŞÜKRÜ ÇAKIR ANTALYA

84. ŞÜKRAN İÇÖZ ANTALYA

85. NAZMİYE ŞAHİN ANTALYA

86. ZEHRA AYATA ANTALYA

87. UMUT ARAZ ANTALYA

88. YAVUZ DÜZ ARDAHAN

89. TÜLAY AVCI GÜNEY ARTVİN

90. ŞÜKRAN TEBERCİ AYDIN

91. HÜSEYİN DEMİRKAPI AYDIN

92. VEDAT ALTINDAĞ AYDIN

93. SELÇUK ALTINOK AYDIN

94. SELMA DEMİRHAN AYDIN

95. MEHMET KARADAĞ BALIKESİR

96. RAMAZAN DUMAN BALIKESİR

97. NAHİDE TAMAN BALIKESİR

98. BİRSEN SEYHAN BALIKESİR

99. ERGÜN BOSTAN BALIKESİR

100. M. FEHMİ YÜKSEL BARTIN

101. ESAT ALTUNIŞIK BATMAN

102. CİHAN TÜZÜN BATMAN

103. CANSU ÇOLAK BATMAN

104. SALİH BAYAT BATMAN

105. RASİM YAŞAR BATMAN

106. MUSTAFA YURTSEVER BATMAN
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107. SÜREYYA TURGUT BATMAN

108. FATOŞ UÇAR BATMAN

109. MURAT SEZİK BATMAN 

110. ŞERİF ÖNDER BATMAN

111. NURİYE YURTSEVER BATMAN

112. CEVDET CİDACI BATMAN

113. MEHMET ATA YİĞİZ BATMAN

114. HAMİD ERSÖZ BATMAN 

115. ÖMER BARAÇ BİNGÖL

116. VEDAT ÇOBAN BİNGÖL

117. İRFAN MERT BİNGÖL 

118. İSMET SAZ BİTLİS

119. ÖZGÜR ÖZÜGÜZEL BİTLİS

120. CAFER GÜNDÜZ BİTLİS

121. HALUK ÇELEBİ BİTLİS

122. ŞEVKET AKTARLI BİTLİS 

123. SERDAR KOÇYİĞİT BOLU

124. GAZİ BÜYÜKTAŞ BOLU

125. ÖZKAN ÜSTÜN BOLU

126. ERGÜL ÇİÇEK BURSA

127. RAUF BİKE BURSA

128. DERVİŞ LERMİ BURSA

129. HALİL GELEN BURSA

130. DOĞUKAN DÜLGER BURSA

131. SONGÜL KARSLI BURSA

132. BİRSEN HAN BURSA

133. GÖNÜL DEMİRCİ VASSAL BURSA
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134. GÜLSEV DİRİK BURSA

135. BİROL AŞIK BURSA

136. HÜSEYİN ERCAN BURSA

137. KAZIM AKALIN BURSA

138. TARIK CAN ÇANAKKALE

139. FATMA DEMİREL ÇANAKKALE

140. MERTER KOCATÜFEK ÇORUM

141. GÜHER KOL ÇORUM

142. SELÇUK GÖÇER DENİZLİ

143. TÜRKAN OKYAZ DENİZLİ

144. ŞERİFE SARICA DENİZLİ

145. TOLGA KEPEL DENİZLİ

146. MEHMET HERGÜL DENİZLİ

147. GÜLTEN DOĞAN DERSİM

148. AZAD GÜNDERCİ DERSİM

149. EYLEM ŞENGÜL DERSİM

150. M. ÖZKAN UÇ DERSİM

151. SAKİNE SÖYLEMEZ DERSİM

152. MUZAFFER GÖKTEPE DERSİM

153. ENGİN KIRMIZIGÜL DERSİM

154. GÜRBÜZ SOLMAZ DERSİM

155. ALİ İHSAN KARAHAN DİYARBAKIR

156. ASIF CENGİZ DİYARBAKIR

157. CANAN KIZILTOPRAK DİYARBAKIR

158. CELİLE BABAOĞLU DİYARBAKIR

159. CUMA KURT DİYARBAKIR

160. DENİZ AKDAĞ DİYARBAKIR
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161. EMİNE UNAT AKKAYA DİYARBAKIR

162. ERCAN DÖNMEZ DİYARBAKIR

163. FAİK OKAY DİYARBAKIR

164. FATMA YILDIZHAN DİYARBAKIR

165. FUAT SONDUK DİYARBAKIR

166. GÖNÜL ADIBELLİ DİYARBAKIR

167. GÜLHAN TEKİN DİYARBAKIR

168. GÜLŞEN ÇİFTÇİ ÖZDEMİR DİYARBAKIR

169. HALİL İBRAHİM KAVAL DİYARBAKIR

170. HASAN AYTAŞ DİYARBAKIR

171. HÜLYA ALÖKMEN UYANIK DİYARBAKIR

172. İSA GEZER DİYARBAKIR

173. M.HATİP GÜNDÜZ DİYARBAKIR

174. MAHFUZ KARAASLAN DİYARBAKIR

175. MEHMET GEZER DİYARBAKIR

176. MEHMET NUR ULUS DİYARBAKIR

177. MEHMET VEYSİ ÜLGEN DİYARBAKIR

178. MURAT KARAKAŞ DİYARBAKIR

179. NECİP METİN DİYARBAKIR

180. NEJDET SEZGİN DİYARBAKIR

181. NEVRA AYVERDİ DİYARBAKIR

182. RAİFE ALKIŞ CAMCI DİYARBAKIR

183. RAMAZAN KAVAL DİYARBAKIR

184. RECEP ORUÇ DİYARBAKIR

185. SANİYE SEYKAN DİYARBAKIR

186. SELMA ATABEY DİYARBAKIR

187. SEVİM OĞUZ KURTTEKİN DİYARBAKIR
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188. ŞAYNUR KUTLU DİYARBAKIR

189. ŞİYAR GÜLDİKEN DİYARBAKIR

190. VAHAT BİNGÖL DİYARBAKIR

191. VAHDETTİN KILIÇ DİYARBAKIR

192. YEKTA YILDIZ DİYARBAKIR

193. YILMAZ POLAT DİYARBAKIR

194. YUSUF ÖZKAN DİYARBAKIR

195. YÜKSEL TEKİN AVCI DİYARBAKIR

196. ZOZAN KAYA DİYARBAKIR

197. CEMAL YILMAZ DÜZCE

198. DİNÇER KORKMAZ DÜZCE

199. REMZİ TUNCER EDİRNE

200. NEŞE YAYLA KANDEYER EDİRNE

201. NEZİRE ÇIBIKÇI EDİRNE

202. ALİ ERDEM ELAZIĞ

203. NEBAHAT KAYA ELAZIĞ

204. İBRAHİM AYDEMİR ELAZIĞ

205. ASIM SEVİLMİŞ ERZİNCAN

206. TANER ÖZPEKER ERZURUM

207. BİRTÜRK ÖZKAVAK ESKİŞEHİR

208. YALÇIN MUTLU ESKİŞEHİR

209. UMUT ÖZGE YILMAZ ESKİŞEHİR

210. NERİMAN AĞAOĞLU SOYLU ESKİŞEHİR

211. SİNAN KARASOY ESKİŞEHİR

212. BEHÇET EŞKİLİ GAZİANTEP

213. CELAL ULUĞTÜRKEN GAZİANTEP

214. RAMAZAN ÇELDİR GAZİANTEP
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215. HÜSEYİN AKKIZ GAZİANTEP

216. ÖMER KILINÇ GAZİANTEP 

217. AYTEN KARIŞIK GAZİANTEP

218. TİMUR AY GİRESUN

219. FARUK TEMEL HAKKARİ

220. HACI ERÇİN HAKKARİ

221. AYSEL DİNÇ HAKKARİ

222. ŞÜKRİYE ARSLAN HAKKARİ

223. CEVDET GEZER HAKKARİ

224. İDRİS SALİM HAKKARİ

225. METİN DEMİRER HAKKARİ

226. ZEKİ SEVEN HAKKARİ

227. İBRAHİM SAYMAN HATAY

228. ATIF KILIÇ HATAY

229. FESİH GÜZEL HATAY

230. HÜLYA CENGİZ HATAY

231. MERİH ŞANLI HATAY

232. AHMET ARAS HATAY

233. BÜLENT KAPLAN HATAY

234. MERVE NUR VARHAN HATAY

235. MUSTAFA KEMAL SUNAR HATAY

236. ALİ RIZA DEVECİ ISPARTA

237. AYDIN EROL İST/AKSARAY

238. EYLEM TOĞLUK Y. İST/AKSARAY

239. FETHİ CÖMERT İST/AKSARAY

240. HASAN GÜNEY İST/AKSARAY

241. HIDIR DEMİR İST/AKSARAY
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242. HÜSEYİN USLU İST/AKSARAY

243. KENAN DEMİRCİ İST/AKSARAY

244. ÖZKAN GÖKBAYRAK İST/AKSARAY

245. ÖZKAN KARADEDE İST/AKSARAY

246. BURHAN ÇABUK İST/AKSARAY

247. ERSOY ADIGÜZEL İST/AKSARAY

248. FEYZİ İŞSEVER İST/AKSARAY

249. HURİYE ÜZÜMCÜ İST/AKSARAY

250. NURŞEN DENİZCİ İST/AKSARAY

251. ÖZLEM GÜRSOY İST/AKSARAY

252. SALİH YİĞİTOĞLU İST/AKSARAY

253. ŞEREF AYDIN İST/AKSARAY

254. TURAN KARABAĞ İST/AKSARAY

255. ZEYCAN ÇINAR İST/AKSARAY

256. ZUHAL UZUNYAYLA İST/AKSARAY

257. SABAHAT İBİN İST/AKSARAY

258. SELMA ATEŞ YILMAZ İST/AKSARAY

259. SUAT OKAN İST/AKSARAY

260. MEHMET ARACI İST/AKSARAY

261. MUHSİN BAYGÜMÜŞ İST/AKSARAY

262. İKRAM DOĞAN İST/AKSARAY

263. MEHMET COŞKUN İST/AKSARAY

264. SAKİNE GÜCÜYETER İST/AKSARAY

265. TÜRKAN AYDOĞMUŞ İST/AKSARAY

266. ERDAL GÜZE İST/ANADOLU

267. SEVGİ İNCE İST/ANADOLU

268. HATİCE YAYLA İST/ANADOLU



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
101

2014 GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

269. CEVHER KAHRAMAN İST/ANADOLU

270. ELİF İŞCAN KOCAMIŞ İST/ANADOLU

271. ŞAHİN TANRIVERDİ İST/ANADOLU

272. SUAT SUNA İST/ANADOLU

273. SERPİL TANRIVERDİ İST/ANADOLU

274. GÜLLÜ SARAN İST/ANADOLU

275. GAMZE KARAOĞLAN İST/ANADOLU

276. GÜRCAN BAHADIR İST/ANADOLU

277. İLKNUR KAYA BAHADIR İST/ANADOLU

278. KADİR BAYDEMİR İST/ANADOLU

279. ALİ ÇERKEZOĞLU İST/ANADOLU

280. KENAN DAĞ İST/ANADOLU

281. ÖZLEM DEMİRCİ İST/ANADOLU

282. PINAR KARA İST/ANADOLU

283. HIDIR DOĞAN İST/BAKIRKÖY

284. ERTAN TAŞTAN İST/BAKIRKÖY

285. GÖNÜL ERDEN İST/BAKIRKÖY

286. MENEVŞE  ALPTEKİN İST/BAKIRKÖY

287. MÜRSEL FIRAT İST/BAKIRKÖY

288. LEYLA KOÇ ÜZÜM İST/BAKIRKÖY

289. YURDANUR AKDEMİR BULUT İST/BAKIRKÖY

290. ONUR PURYAZ İST/BAKIRKÖY

291. SİNAN TURĞUL İST/BAKIRKÖY

292. FİKRET BULUT İST/BAKIRKÖY

293. NURAN GÜNGÖR İST/BAKIRKÖY

294. NEZAHAT ALTINSOY ÖZEN İST/BAKIRKÖY

295. YÜKSEL ALMAZ İST/BAKIRKÖY
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296. KAHRAMAN KESKİN İST/BAKIRKÖY

297. NAFEL ASLAN İST/BAKIRKÖY

298. FADİME KAVAK İST/ŞİŞLİ

299. ABUZER ASLAN İST/ŞİŞLİ

300. FERDANE ÇAKIR İST/ŞİŞLİ

301. MEHMET ALİ ALATAŞ İST/ŞİŞLİ

302. HANDAN MISIRLIOĞLU İST/ŞİŞLİ

303. FİRDEVS TAT İST/ŞİŞLİ

304. NURETTİN PEKER İST/ŞİŞLİ

305. PINAR KARA İST/ŞİŞLİ

306. BURHAN KURT İST/ŞİŞLİ

307. CEMİLE DUMAN İST/ŞİŞLİ

308. ALİ HAYDAR KARABOĞA İST/ŞİŞLİ

309. ALİME ÇİFTÇİ KARADAĞ İST/ŞİŞLİ

310. KADİME ARSLAN İST/ŞİŞLİ

311. NURHAYAT ÖZTÜRK İST/ŞİŞLİ

312. YADİGAR KARATAĞ İST/ŞİŞLİ

313. M. CEM TERZİ İZMİR

314. TURAN BAŞKAYA İZMİR

315. RUKİYE ÇAKIR İZMİR

316. DENİZ KARLIK İZMİR

317. GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT İZMİR

318. DUDU ÇAKIR İZMİR

319. VİLDAN AKÇAKAYA İNAN İZMİR

320. VELİ ATANUR İZMİR

321. VEDAT ALP İZMİR

322. GÜLTEKİN AKARCA İZMİR
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323. MEVLÜT ÜLGEN İZMİR

324. ALİ KEMAL AKGÜL İZMİR

325. MUAMMER UYAR İZMİR

326. ERGÜN DEMİR İZMİR

327. ZEKİ ŞENOL İNAN İZMİR

328. İHSAN KAFTAR İZMİR

329. DERYA ÇAĞDAŞ İZMİR

330. ÖZGE ATACAN İZMİR

331. İSMAİL KARADEMİRCİ İZMİR

332. SELÇUK YETİK İZMİR

333. ALTAN GÖKGÖZ İZMİR

334. SENEM AKGÖZ İZMİR

335. DİLAVER ASLAN İZMİR

336. İNAN MUTLU İZMİR

337. SEDA BALKAN İZMİR

338. ALİ HAYDAR TEMEL İZMİR

339. FAHRİ DEMİRCİ İZMİR

340. MERVE SEMERCİOĞLU İZMİR

341. HÜLYA BARAN ULAŞOĞLU İZMİR

342. HÜLYA BİNİCİ İZMİR

343. SEVİLAY AYDOĞDU İZMİR

344. AYŞE BEYDİLLİ İZMİR

345. YÜKSEL ÖZMEN İZMİR

346. ŞİNASİ SEVİNÇ İZMİR

347. AYŞE TABAKOĞLU SOLMAZ İZMİR

348. YAŞAR SOĞANCI İZMİR

349. SİBEL SARIÇOBAN İZMİR
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350. SERCAN YILDIRIM İZMİR

351. SEDAT ÖZCAN İZMİR

352. BALKIZ ÖZSAYGI İZMİR

353. BEGÜM KIRAN İZMİR

354. ÜMİT DOĞAN İZMİR

355. MUSTAFA SEL İZMİR

356. FATMA AYDIN İZMİR

357. SİBEL KUTLU GÜL İZMİR

358. NURŞEN COŞKUNER İZMİR

359. EZGİ ONUROĞLU İZMİR

360. RECEP ERSİN TETİK KARABÜK

361. ORHAN KARAKAYA KAYSERİ

362. ŞEREF BOLAT KAYSERİ

363. YILDIRIM ŞAHİN KAYSERİ

364. UMUT YILMAZ K.MARAŞ

365. YETKİN AYDI KIRKLARELİ

366. BAHADIR TUNÇOL KIRKLARELİ

367. ONUR HAMZAOĞLU KOCAELİ

368. AHMET OLGUN KOCAELİ

369. İ. ÖNER GÜLTEKİN KOCAELİ

370. SEVDA ÇOLAKOĞLU KOCAELİ

371. MUSTAFA YILDIZ KOCAELİ

372. PERİHAN ALİZ KOCAELİ

373. SELMA ASLAN POLAT KOCAELİ

374. HASAN HÜSEYİN BÖKE KONYA

375. MUSTAFA CİRCİR KONYA 

376. SEVDA YILDIRIM MALATYA
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377. İBRAHİM TAŞ MALATYA

378. BÜLENT UÇAR MALATYA

379. ABDULKADİR ZEYTİNOĞLU MALATYA

380. ÖZNUR ARSLAN MALATYA

381. ÖZDEMİR AYDIN MALATYA

382. EVRİM ÖZBEK MALATYA

383. MİCİR AKTAR MALATYA

384. ZUHAL GÜLER MALATYA

385. TÜRKAN KAVLOĞAN MALATYA

386. ELİF BALİ MALATYA

387. GÜLTEN ÖZNUR TAŞER MALATYA

388. HÜSEYİN ÇALIŞKAN MALATYA

389. BİRGÜL ÇONGAR SALMAN MANİSA

390. TANER DEMİR MANİSA

391. ZEYNEL ABİDİN KAPLAN MANİSA

392. ARİF KUŞ MANİSA

393. ZAFER GÜZEL MANİSA

394. FİGEN PEHLİVAN DEMİREL MANİSA 

395. ŞEYHMUS DİNÇ MARDİN

396. DENİZ ARAÇ MARDİN

397. HAMİT KASSAP MARDİN

398. ÇİÇEK KILIÇ MARDİN

399. DENİZ ASLAN MARDİN

400. SULTAN AKKUŞ MARDİN

401. MUSTAFA KARAASLAN MARDİN

402. MEHMET ALİ AKBULUT MARDİN

403. RAMAZAN KAYA MARDİN 
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404. SABRİ NARMAN MARDİN 

405. NACİYE GÜL MERSİN

406. MEHMET POLAT MERSİN

407. HASAN TANRIKUT MERSİN

408. FİKRET TOPAL MERSİN

409. EYLEM İBİŞ MERSİN

410. ZEKİ FIRAT MERSİN

411. SALMAN KILIÇ MERSİN

412. A. ÖNER KURT MERSİN

413. MEHMET NAVGASIN MERSİN

414. ŞERİFE COŞKUN MERSİN

415. MEHMET ANTMEN MERSİN

416. HATİCE ELMAS MERSİN

417. FATMA YARIŞ MUĞLA

418. TURGAY ASLAN MUĞLA

419. ALİ KEÇEBAŞ MUĞLA

420. SABİHA ERCAN MUĞLA

421. İLKNUR BAŞER MUĞLA

422. HAMİT ÜLGER MUĞLA

423. HÜSAMETTİN TEPELİ MUĞLA

424. FATMA KARAKUŞ MUĞLA

425. AHMET BARAN MUŞ

426. REFİK BİNGÖL MUŞ

427. MERVE TURHAN MUŞ

428. KADRİ ÖZDEN MUŞ

429. İDRİS GÜRKAN MUŞ

430. BEHÇET ŞANCI MUŞ
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431. YILMAZ YILDIZ NİĞDE

432. AHMET KADIOĞLU ORDU

433. MECİT TANRIVERDİ ORDU 

434. ŞAHSENEM YAŞAR ORDU

435. DENİZ ÇELEBİ RİZE

436. LEYLA ERDOĞDU SAKARYA

437. SÜLEYMAN BAL SAMSUN

438. AYSEL OCAK SAMSUN

439. ORHAN KADEMAĞAOĞLU SAMSUN

440. DÖNDÜ UZUN SAMSUN

441. ŞULE ÇİL SAMSUN

442. MUSTAFA AYDIN SAMSUN

443. GÜL GENCAN SAMSUN

444. ÖZGÜL EROĞLU SAMSUN

445. M. HALİL ELÇİ SİİRT

446. MEHMET ALANÇ SİİRT

447. DERYA ÖZER SİİRT

448. RAHŞAN DÜZÜN SİİRT

449. SALİH KADIRHAN SİİRT

450. KAYHAN KONUKÇU SİNOP 

451. ELİF KARADENİZ SİVAS

452. CENGİZ ÇERİ SİVAS

453. SERKAN ÇELİKGÜN SİVAS

454. KIYMET ELMAS ALTUN SİVAS

455. İSMET KARADAĞ ŞANLIURFA

456. REŞAT DOĞAN ŞANLIURFA

457. MAHMET ALİ COŞKUN ŞANLIURFA
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458. RUKEN KILINÇ ŞANLIURFA

459. MÜJGAN KESKİN ŞANLIURFA

460. SÜREYYA REŞİTOĞLU ŞANLIURFA

461. DİLEK GÜMÜŞLÜ ŞANLIURFA

462. GİRİYE TAŞAR ŞİRİN ŞANLIURFA

463. MEHMET CEVHER ÖZTÜRK ŞANLIURFA

464. H. ŞİYAN CIVIŞ ŞANLIURFA

465. LEZGİN GÖZLEK ŞIRNAK

466. SELAHATTİN BARINÇ ŞIRNAK

467. AZAD KARAGÖZ ŞIRNAK

468. AHMET BAYAT ŞIRNAK

469. HALİME KARA ŞIRNAK

470. SOSİN BUĞDAY PAYAN ŞIRNAK

471. ABDULAZİZ YURAL ŞIRNAK

472. MUSTAFA GÖKALP ŞIRNAK

473. ÖMER YORULMAZ TEKİRDAĞ

474. TAYYAR ÖZCAN TOKAT

475. ÜMİT PAMUK TRABZON

476. YEŞİM LETİF TRABZON

477. SAFFET ATASOY TRABZON

478. FİKRİ MIDIK UŞAK

479. YILMAZ BERKİ VAN

480. CENGİZ PAYCU VAN

481. ORHAN AKTAŞ VAN

482. ÖZCAN GÜNEŞ VAN

483. HİKMET BİÇER VAN

484. FATMA ARSLAN VAN
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485. FİGEN ÇOLAKOĞLU VAN

486. HALİS IRTAK VAN

487. BESNA EKİNCİ VAN

488. ERDAL SAYYİĞİT VAN

489. MEHMET EMİN YILMAZ VAN

490. SEMİA AYGAZ VAN

491. SEZER ÖRENÇ VAN

492. DİLVİN ESATOĞLU VAN

493. İZZET BARANSEL VAN

494. KEZİBAN KARAKUŞ VAN 

495. NEZAKET ÜNAL YALOVA

496. HALİL KARAGÜLMEZ ZONGULDAK

497. ESAT AŞKAR ZONGULDAK

498. CANAN EDEBALİ ZONGULDAK

499. ÖZLEM YAVAŞ ZONGULDAK

500. MEHMET İLKER DEMİRELİ ZONGULDAK
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Önsöz: 

7. Olağan Genel Kurulumuz sağlık ve sosyal hizmet alanında yıkımın iyice ayyuka 
çıktığı ve buna karşı aynı zamanda mücadelemizin gittikçe yükseldiği anlamlı bir 
dönemde toplanmıştır. 

Türkiye’de sendikal hareket açısından genel kurul süreçleri neredeyse hiçbir eylem-
etkinliğin gerçekleştirmediği dönemler olmaktadır. 2010 yılı sonbaharında yapılan 
son merkez temsilciler kurulumuz genel kurul süreçlerimizi aynı zamanda mücadele 
süreci olarak tarif etmiş ve dönemin MYK’sı ona göre planlamalarını yapmıştır. 
Şube/temsilcilik genel kurullarının yaşandığı dönemlerde sendikamız işkolumuzda 
örgütlü diğer emek ve meslek örgütleri ile birleşik mücadelesini devam ettirmiştir. 
Bu dönemde 27 Şubat 2011 Diyarbakır Mitingi, 13 Mart 2011 Ankara Mitingini, 19-
20 Nisan 2011 GREV’lerini örgütlemiş ve GREV’den 2 gün sonra’da merkez genel 
kurulunu gerçekleştirmiştir. Genel Kurul öncesi GREV yapmak sendikal hareket 
açısından bir ilktir. Bu ilki daha önce birçok konuda yaptığı ilkler gibi başaran ve 
sendikal harekette onurlu bir sayfa daha açan sendikamız üyelerini ve destek veren 
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kutluyoruz. Bilindiği gibi bu dönem şube genel 
kurullarımızdan başlamak üzere “2 dönemden fazla aynı organda görev alınamaz” 
kuralıda ilk kez gerçekleştirilmiştir. Yani bu eylemler yeni seçilen yöneticilerimizin 
yarattığı heyecan ve dinamizm ile yıllarca yöneticilik yapmış kadrolarımın tecrübesinin 
buluşması sonucu gerçekleşmiştir.

Yürütülen mücadele pratiğini daha ileriye taşıma iddiası ile toplanan 7. olağan genel 
kurulumuz önümüzdeki mücadele perspektifini kabul ettiği karar ve tüzük önergeleri 
ile netleştirmeye çalışmış ve kararlığının daha da pekiştirmiştir. 

Delegasyon çok sayıda önerge ile Genel Kurulumuzu mücadele stratejilerinin 
tartışıldığı güçlü bir zemin haline getirilmiştir. Sunulan önergeler ciddi şekilde 
tartışılmış ve bu kitapçıkta yer alan önergelerin büyük çoğunluğu oy birliği ile 
kabul edilmiştir. Yeniden yapılanmaya ilişkin kabul edilen tüzük önergeleri yeni 
tüzüğe yazıldığından bu kitapçıkta yazılmamıştır. Genel kurulda oylanarak kabul 
edilen bu önergeler dışında delegasyonun birçok önerisi de divan tarafından tavsiye 
niteliğinde kabul edilmiş ve bunlardan da yararlanılması için yeni seçilen MYK’ya 
teslim edilmiştir.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
111

2011 GENEL KURUL KARARLARI

Önümüzdeki dönem işkolumuzda yaşanan talan ve özelleştirmelere, yaratılan 
güvencesizlik ve kölece çalışma koşullarına, halkın sağlık ve sosyal güvenlik hakkının 
gaspına, antidemokratik baskıcı uygulamalara mücadelemizi daha da yükselteceğiz. 
Emeğin özgürleştiği, emekçilerin üretimden tüketime kadar karar alma süreçlerinde 
yer aldığı, toplumsal barışın tam olarak tesis edildiği, demokratik bir ülkeyi hep 
birlikte yaratacağız.

Yaşasın SES

Yaşasın KESK

Yaşasın Emekçilerin Birliği, halkların Kardeşliği

      SES Merkez Yönetim Kurulu

SAĞLIKTAKİ DİL VE KAVRAMLARLA İLGİLİ KARAR 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız, sağlıkta piyasalaştırma ile birlikte hızla ortaya çıkan 
değişimin sonucunda oluşturulan kavramlar, dil başta olmak üzere, sağlığın tanımı, 
sağlıklılık hali ve zorunlulukları vb. konuları ülkemiz gerçekleri ışığında tartışılacağı, 
politika ve yöntem oluşturmak amacıyla bir sempozyum/kurultay/çalıştay düzenler. 

Gerekçe: Sağlığın metalaştırılarak kapitalist üretim-tüketim sarmalına alınmasını 
sağlayan ve bu politik yaklaşımı kesin doğruymuş gibi toplumlara dayatan DB, IMF, 
DTÖ ile her geçen gün bu kuruluşların hegemonyasına giren DSÖ’ nün sağlığa ilişkin 
yaklaşımları eksiktir. Sağlık alanında son sekiz yıldaki hızlı dönüşüm bilgilerimizi 
yeniden gözden geçirmemizi ve örgütümüzü yeniden tahkim etmemizi zorunlu hale 
getirmiştir. Bunu sağlamaya yönelik sempozyum/kurultay/çalıştay düzenlenmesi 
önemli bir adım olacaktır.

KÜRT SORUNUN ÇÖZÜMÜ KARAR ÖNERGESİ

Öneri: Sendikamız, Kürt sorunu başta olmak üzere tüm toplumsal sorunların 
çözümünde muhataplarıyla barış ve demokratik temelde çözümü savunur. Sağlık 
alanında örgütlenen bir emek örgütü olma sorumluluğuyla savaş ve şiddet ortamının 
son bulması için çaba sarf eder. Kürt halkının güncel olarak savunduğu, çözümde esas 
aldığı demokratik cumhuriyet ile ortak vatanda, özgür, eşit birliktelik yaklaşımına 
denk düşen, farklılıkların kendini özgürce ifade ettiği ve yerel yönetimlere katılımı 
esas alan demokratik özerklik talebini destekler.
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Gerekçe: Katı, merkezci ulus devlet anlayışıyla yönetilen ülkemiz bu anlayışıyla 
başta Kürtler olmak üzere ülkemizde yaşayan tüm halkların inkârı üzerine kendini 
var etmektedir. Bu anlayışın sorunları çözen değil derinleştiren bir sonuç yarattığı 
aşikârdır. Tüm bu sorunların çözümü merkezi yönetimin yetkilerinin yerellere 
devri ile mümkün görülmektedir. Kimlik, dil, kültür inanç vb konuların önündeki 
engellerin kaldırıldığı, geniş kesimlerin kendini ifade edebildiği, Demokratik 
Cumhuriyet ile Ortak vatanda özgür, eşit birlikteliğin yaratılmasında çözüm 
demokratik özerkliktir.

EMEKÇİLERİN TOPLUMDAN AYRIŞTIRILMASINA 
KARŞI KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kendi arasında ve 
toplumla olan ilişkilerinde oluşturulan tüm ayrıştırmalara karşı çıkar ve mücadeleyi 
ortaklaştırmayı hedefler.

Gerekçe: Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri; tüm emekçilerin bir parçasıdır. 
Bu nedenle çalışanların haklarına yönelik talepleri ortaklaştırmalı, ayrıştıran, 
parçalayan, çatıştıran her türlü politikayı karşımıza alarak dayanışmacı ve kollektif 
ilişkileri esas almalıyız. Yine mevcut sistemin dayattığı hizmet alan-hizmet sunan 
arasındaki algı farklılığının getirdiği yabancılaşmaya, sağlık emekçileri arasındaki 
mesleki katmanlaşmaya ve toplum içindeki elitleşmeye karşı çıkmalıyız. Emeğin 
sömürüsüne dayalı tüm çalışma ilişkilerini reddetmeliyiz. Sağlık hizmetlerinde insan 
onurunu zedeleyen, sömürüyü derinleştiren taşeronlaştırmaya varan uygulamalara 
karşı mücadele etmeliyiz.

İŞKOLUMUZDAKİ CİNSİYETCİ UYGULAMALARA 
KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız, sağlık ve sosyal hizmetlerin üretimi, planlanması ve sunumu 
süreçlerindeki cinsiyetçi yaklaşımları reddeder ve kadının özgürlüğü doğrultusunda 
mücadele eder.

Gerekçe: Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasındaki ilişkileri toplumsal cinsiyet 
açısından da ele almalıyız. Gerek hemşirelik gibi bakım hizmeti ağırlıklı alanlar, 
gerekse tıpta uzmanlık alanlarında toplumsal cinsiyete dayalı yönlendirmeler söz 
konusu olduğundan, yeniden toplumsal üretim sürecinde kadın emeğinin tuttuğu 
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yer ve toplumsal cinsiyete dayalı mesleki yönlendirmeler başka bir eşitsizlik 
alanını oluşturmaktadır. Mevcut erkek egemen iktidar anlayışının sağlık alanına 
bir yansıması olan bu eşitsizliğin çözülmesi için kadının özgürlüğü doğrultusunda 
çalışma yürütmeliyiz.

ÖĞRENCİ KOMİSYONU HAKKINDA KARAR 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız; şubelerden başlayarak, yaygınlaşan sağlık ve sosyal hizmet 
öğrencilerini kapsayan öğrenci komisyonları kurar.

Gerekçe: İşkolumuzun geleceği olan, sağlık ve sosyal hizmet alanındaki öğrencilerin 
sendikal hareketle tanışmaları, çalışma yaşamlarında sendikamız içinde mücadeleye 
dahil olmalarını da beraberinde getirecektir. Bu nedenle şubelerimizde ve giderek 
merkezde öğrenci komisyonu oluşturulmalıdır. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KOMİSYONU 
HAKKINDA KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız, merkezi; sağlık ve sosyal hizmet politikalarının oluşmasına 
hizmet edecek çalışmaları yapmak üzere ve sağlık çalışanlarının sağlığı için 
komisyonlar kurar ve bu komisyonların bilim insanlarınca güçlendirilmesi için çaba 
harcar.

Gerekçe: Sendika yönetim organlarımız yoğun pratik süreç nedeniyle; veri 
hazırlama, sağlık politikalarını inceleme, bilimsel ve teknik çalışmalar yapmada 
yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle; sendikamızın mutfağını oluşturacak ve sürekli 
besleyecek çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmalar zaman zaman kurulan 
komisyonlar eliyle yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak yönetimler değiştiği zaman 
bu çalışmalar da sekteye uğramaktadır. Bu nedenle alana ilişkin politika üretecek, 
domuz gribi, kuş gribi, kolera, deprem vb yaşanan olumsuzluklara karşı raporlar 
hazırlayacak, sağlık çalışanlarının meslek hastalıkları vb. yaşadığı sorunları tespit 
edecek, veriler hazırlayacak özerk ve sürekliliği olan komisyonlara ihtiyaç vardır. 
Bu komisyonların yaptığı çalışma ve sundukları öneriler karar organlarımızın 
kararlaşmasını kolaylaştıracaktır.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
114

2011 GENEL KURUL KARARLARI

GÜVENCESİZLER KOMİSYONU HAKKINDA KARAR 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız güvencesizleri örgütlemek amacıyla, merkezi güvencesizler 
komisyonu kurar.

Gerekçe: Son yıllarda işkolumuzda istihdam modelinde güvencesizlik esas çalışma 
biçimini almıştır. Sendikamız bugüne kadar fiili ve hukuki temelde yürüttüğü 
mücadele ile 4-B, 4-C ve vekil ebe/hemşirelerin sendikamızda üye olma hakkını 
kazanmıştır. Ancak işkolumuzdaki taşeronlaştırma ve sözleşmeli çalışma gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Buna karşı örgütsel bir müdahalenin zamanında ve yeterli 
oranda gelişmesi, tüm güvencesizlerin sendikamızda örgütlenmesi için belirlenecek 
politikalara ışık tutacak çalışmalar yapacak, sorunları zamanında belirleyebilecek, 
materyal hazırlayacak ve çalışma yürütecek komisyona ihtiyaç vardır. 

TOPLU MEZARLAR HAKKINDA KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız insana ve insan hayatına verilen değerin gereği olarak 
ülkemizde 30 yıldır süren çatışma ortamında öldürülen ve toplu mezarlara gömülen 
insanların mezarlarının uluslararası deneyimlerden yararlanarak, bilimsel temelleri 
esas alan yöntemlerle açılması ve ailelerine teslimi için ulusal ve uluslararası 
örgütlerle işbirliği yapar ve mücadele yürütür. 

Gerekçe: 30 yıldır süren savaş ve çatışma ortamında birçok hukuksuzluk yaşanmıştır. 
Bu hukuksuzlukların en önemlilerinden biri muhalif kesimlere yönelik yapılan toplu 
katliamlardır. Bu katliamlar sonrası insanlık dışı uygulamalarla cenazeler ailelerine 
teslim edilmemiş ve açılan çukurlara toplu olarak gömülmüşlerdir. Toplumsal baskı 
ile son dönemde açılan mezarlarda “Minnesota Otopsi Protokolü”ne uyulmadan 
kepçe kullanılarak ve özensiz bir şekilde açılmaktadır. Suç mahalli tetkikine 
gösterilen özenin aynısı toplu mezarın açığa çıkarıldığı yerde de gösterilmelidir. 

Protokol, toplu mezarların açılması işini uzman bir komisyonun yürütmesini öneriyor. 
Eğer infazların hükümet birimleri tarafından yapıldığı düşünülüyorsa, araştırmanın 
objektifliğine gölge düşebileceği uyarısı yapılıyor. 
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ÜYELERİMİZE YÖNELİK BASKILAR HAKKINDA KARAR 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız ve KESK üyelerine yönelik baskı, sürgün ve tutuklamalara 
karşı merkezden planlanarak örgütlenecek etkin mücadele ve sahiplenme programını 
ilk MTK’ da sonuçlandırarak gündemine alır. Bu programın KESK bütünlüğünde 
ortaklaştırılması için faaliyet yürütür.

GEREKÇE: Son dönemlerde sendikamız başta olmak üzere KESK üyelerine yönelik 
sürgün baskı ve tutuklamalarda sistemli bir artış görülmektedir. Bu politikaların 
AKP’nin kendi otoritesini sağlama çabasından bağımsız olmadığı aşikardır. Bu 
saldırıları püskürtecek bir mücadele aynı zamanda Türkiye demokrasi ve özgürlükler 
mücadelesine de önemli katkılar sunacaktır. 

TEMEL TALEPLERİMİZE İLİŞKİN MÜCADELE 
HAKKINDA KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Yıllardır savunduğumuz ve son olarak ÇOK SES TEK YÜREK 
şiarıyla gerçekleştirdiğimiz 27 Şubat, 13 Mart mitingleri ile 19-20 Nisan grevinde 
dile getirdiğimiz “iş güvencesi, performansa son verilerek, emekliliğe yansıyacak 
temel ücret üzerinden gelir güvencesi ve güvenceli çalışma ortamı sağlanması ile 
katkı-katılım paylarının kaldırılması”nı içeren dört temel talebimize olumlu yanıt 
verilmemesi durumunda mücadelenin sürdürülmesi. Bunun için bugüne kadar 
birlikte olduğumuz örgütlerle ve katılımı da genişletmeye çalışarak, uyarı eylemleri 
hak alıcı eylemlere dönüştürülmelidir. 

İNSAN HAKLARI VE CEZAEVLERİ KOMİSYONU 
HAKKINDA KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız bünyesinde insan hakları ve cezaevleri izleme komisyonu 
kurulur ve alandaki diğer örgütlerle ortak çalışmalar yürütür. 

GEREKÇE: Genelde Türkiye çapında, özelde ise hapishanelerde yaşanan sorunlar, 
insan hakları ihlalleri artarak devam etmektedir. Büyük direniş sonucunda 
kazanılan 45/1 sayılı genelge hapishanelerde uygulanmazken, tutsaklara yönelik 
saldırılar, işkence, hasta tutsakların tedavisinin engellenmesi bilinçli bir politika 
olarak sürüyor. Yaşanan sorunlara yönelik verilerin toplanması, değerlendirilmesi, 
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izlenecek yol ve yürütülecek mücadelenin belirlenmesi ve bu alanda çalışma yapan 
diğer örgütlerle, tutsak aileleriyle işbirliği yapılmasında merkezi ve şubeler bazında 
kurulacak komisyona ihtiyaç bulunmaktadır.

KADIN KURULTAYI HAKKINDA KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız 2011–2014 dönemi içinde “Sağlık ve sosyal hizmetler, 
çalışma yaşamı ve Kadın” konulu kadın kurultayı yapar. Ayrıca KESK’e, Kadın 
Kurultayı yapması konusunda öneride bulunur.

GEREKÇE: Kadınların sorunları gün geçtikçe artmakta ve derinleşmektedir. Bu 
alana ilişkin çalışmalarımız oldukça yetersizdir ve alanımızda örgüte mal ettiğimiz 
politikalar oluşturduğumuz söylenemez. Cins ayrımcı politikaların, cins sömürüsünün 
ideolojik boyutlarının da tartışılması ve bu alandaki taleplerimizin ifade edildiği 
ve hayata geçirilmesinin istendiği eylem programları geliştirilmesi örgütümüzdeki 
kadınların da uzun soluklu tartışmalar yürütmesi gerekmektedir. SES kurultayından 
bir tutum belgesi ile çıkılması ve işkollarında yapılacak kurultaylar sonrası KESK’in 
yapacağı Kadın Kurultayı anlamlı sonuçlara ulaşabilir.

TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMLERİ HAKKINDA 
KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamızın yapacağı merkezi eğitim çalışmalarında “Toplumsal 
Cinsiyet” konusunun temel bir başlık olarak ele alınmasını öneriyoruz.

GEREKÇE: Erkek egemen sistem geliştirdiği eğitim sistemi ve kurduğu ilişkilerle 
insana toplum içinde cinsiyetçi roller biçmekte ve biçilen bu rollerle bir kültür 
yaratmakta ve sürekli de geliştirmektedir. Bu kültüre dayanarak da sömürüyü 
derinleştirmektedir. Öncelikle yaratılan bu kültürle mücadele sendikal eğitimlerde 
ayrımsız tüm üyelerimize verilecek olan Toplumsal Cinsiyet eğitimleri ile 
oluşturulacak ortak bilinçle mümkündür.

SENDİKAMIZ YÖNETMELİKLERİNE İLİŞKİN KARAR 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız 2011 yılı içinde yapılacak MTK’larda; yönetmeliklerimizin 
tüzüğe uygun hale gelmesi ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapar. Ayrıca 
ŞTK ve MTK işleyişi başta olmak üzere ihtiyaç olan yönetmelikleri hazırlar.
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GEREKÇE: Yönetmeliklerimizde pratik süreç içinde tespit edilen eksikliklere ve bazı 
konularda yapılan tüzük değişikliklerine uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. 
Ayrıca karar organlarına katılım ve işleyiş noktasında (disiplin kurullarının 
işletilmesi dahil) belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle ŞTK ve MTK işleyişine dahil 
bir yönetmeliğe ihtiyaç vardır. Yine kurulacak komisyonlara ait yeni yönetmelik 
hazırlamak gerekmektedir. Bu yönetmeliklerin 2011 yılı sonuna kadar yapılacak 
MTK’larda karar haline getirilerek çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.

ŞUBE/TEMSİLCİLİKLERİMİZİN AÇILMASI 
KAPATILMASI İÇİN KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Genel Kurulumuz; şube/temsilcilik kapatma ve birleştirme yetkisini 
her yıl 15 Mayıs yetki tutanaklarındaki üye sayısını esas alarak Merkez Yönetim 
Kuruluna verir. MYK bu yetkisini yasal zorunluluklar hariç; şubeler için üye sayısı 
250’nin altına, temsilcilikler içinde üye sayısının 50’nin altına düşmesi halinde 
kullanabilir.

GEREKÇE: Bilindiği gibi şube kapatma yetkisi genel kurula aittir. Ancak pratik süreç 
içinde hepimizin gözlemlediği gibi üye sayısı temsilcilik olma statüsünün altında bile 
olan şubelerimiz mevcuttur. İllerin birleştirilmesi üye sayısını kaybetmiş şubelerin 
kapatılması veya başka illerle birleştirilmesi için 3 yıl beklemek zaman kaybıdır. 
Mevcut koşullar değerlendirilerek MYK’nın çalışma yapmasının önü açılmalıdır. 

ÇEVRE İÇİN KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız; Kapitalist kar hırsı ve tekelci rekabetin, denizleri, akarsuları, 
ormanları, toprağı ve havayı kirletmesine, doğayı tahrip etmesine son verilmesi,

Radyasyona ve küresel ısınmaya karşı doğa ve çevrenin korunması,

Nükleer santral kurulması ve siyanürle altın aranmasına son verilmesi,

Başta Hasankeyf, Munzur vadisi, Fırtına vadisi, kaz dağları vb. tarihi ve kültürel 
varlıkların yok edilmesinin önüne geçilmesi için;

Gıdanın üretiminden tüketimine kadar her safhada denetlenmesi için, 

Yerel ve uluslararası duyarlı kuruluşlar, kitle ve meslek örgütleri ile birlikte halen 
devam eden çalışmalarda yer alınması ve toplumsal duyarlılık geliştirilmesine yönelik 
çalışmalarda bulunulmasını karar altına alır.
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GEREKÇE: Bütün geri kalmış ülkeler gibi ülkemizde kapitalist ülkelerin çöplüğü 
haline gelmektedir. HES ler için barajlar satılmakta, çeşitli gerekçelerle ormanlık 
alanlara yerleşime açılmakta, tehlikeli atıklar toprağa gömülmektedir. Doğal güzelliğe 
ve yaşam alanlarına sahip yerler kar hırsı uğruna heba edilmektedir. Yine kültürel 
mirasımız olan yerler enerji uğruna sulara gömülmeye çalışılmaktadır. Sendikamız 
çevre kirliliği, doğanın tahrip edilmesi, havanın kirletilmesinin aynı zamanda halk 
sağlığı sorunlarına yol açtığını bilmektedir. Yine sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir 
çevrede yaşamanın gerektiğinin farkında olarak öneriyi kabul etmelidir.

MYK ÜYELERİ ÖZLÜK HAKLARI İÇİN KARAR 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: Sendikamız aylıksız izinli (profesyonel) merkez yöneticileri;

Son görev yaptıkları işyerinde aldıkları maaş veya ücretleri ile diğer ilave ödemeler • 
tutarında, emsallerinin yararlandıkları her türlü artışlardan da yararlanarak maaş 
veya ücretleri ile diğer ilave ödemeleri sendikadan alırlar.

Emekli karşılık ve kesenekleri sendikadan ödenir.• 

Ancak kamu işvereni ile toplu sözleşme yapılana kadar; MYK üyelerinin maaş • 
veya ücretleri dışındaki ilave ödemelerin(döner sermayeden ek ödeme, ek 
ödeme, ek ders, ikramiye gibi) tutarı maaşının veya ücretinin % 150 sinden fazla 
olamaz.

Ankara dışından Genel merkeze seçilen MYK üyelerine, evini Ankara’ya taşıması • 
durumunda emsalleri olan devlet memurlarının il dışı tayini sırasında aldıkları 
harcırah kadar ödeme yapılır. Bu ödeme göreve başladıklarında ve görevleri 
bitince illerine geri döndükleri zaman ödenir.

GEREKÇE: Tüzüğümüzün 59. maddesinin (a) bendinde yönetim organlarına 
seçilenlere herhangi bir maddi avantaj yada dezavantaj sağlayamayacağı hükmü 
var ise de performans uygulaması, özel muayene ameliyat gibi nedenlerle bazı sağlık 
emekçilerinin ücretlerinde anormal yükseklikler olabileceği ve sendikamızın gelirleri 
sınırlı olduğundan çalışmaların yürütülmesinde ciddi sorunların yaşanmaması için 
bu önergenin kabulünü talep ediyoruz.
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SENDİKAL FAALİYET İÇİN GÖREVLENDİRİLEN 
ÜYELERİMİZİN ÖZLÜK HAKLARI KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: SES Tüzüğünün 16. maddesi gereğince aylıksız izinli(profesyonel) 
yöneticiler ile organlarda görev yapan yöneticiler, sendika adına görevlendirilen 
yönetici ve üyeler, sendika çalışanı ve diğer görevli kişiler için bulundukları şehrin 
dışında başka bir yere görevlendirilmeleri halinde günlük yevmiyelerinin;

1. derecenin 4. kademesinde bulunan en yüksek devlet memuruna verilen • 
günlük yevmiye ücretlerinin verilmesi,

Bunların yolluklarına esas olarak şehir dışı gidiş-dönüş otobüs, tren yol • 
ücretlerinin ödenmesini, 

Zorunlu kalınan durumlarda veya 400 km’yi aşan mesafeler için yönetim kurulu • 
kararı ile gidiş-dönüş uçak yol ücreti üzerinden ödenmesini,

Şehir içi taksi ücretinin acele hallerde veya zorunlu kalınan durumlarda • 
ödenmesini, 

Şehir dışına gidilip kalınması gereken hallerde günlük yevmiye ücretinin 2 • 
katına kadar konaklama ücretinin belgelendirilmek kaydıyla sendika tarafından 
ödenmesi için;

Genel Kurul’un karar vermesini öneriyoruz.

DEMOKRATİK ANAYASA YA İLİŞKİN KARAR 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: Tüm örgütlü kesimlerin ve halkın tartışmalarına ve hazırlıklarına 
doğrudan katıldığı; din ve vicdan özgürlüğü ile gerçek laikliğin tesis edildiği, tüm 
halkların ve kültürel kimliklerinin tanındığı, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı, 
çalışma ve insanca yaşam ücreti, dinlenme, konut, sağlık ve eğitim hakkı, örgütlenme 
ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin 
kaldırıldığı demokratik bir Anayasa için tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte 
mücadele edilmesinin karar altına alınmasını öneriyoruz.
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GEREKÇE: AKP hükümeti, halkın ve emekçilerin talep ve beklentilerine yanıt 
olmayacak, büyük sermaye çevrelerinin çıkar ve beklentilerine uygun, kendi 
iktidarını tahkim etmeye yönelik bir Anayasal değişiklikleri gündeme getirmiştir.. 
Oysa bugün Türkiye’nin ihtiyacı, tüm örgütlü kesimlerin ve halkın tartışmalarına 
ve hazırlıklarına doğrudan katıldığı; farklı kimlik ve inançların eşitliği, temel hak ve 
özgürlüklerin genişletilmesine hizmet edecek bir demokratik bir Anayasadır. 

SENDİKA GAYRİ MENKÜLLERİ İÇİN KARAR 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: SES Tüzüğünün verdiği yetkiyle sendika tüzel kişiliği adına gayrimenkul 
alınması, gayrimenkullerin satılması, gayrimenkul bağışı kabul edilmesi, 
gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve gerektiğinde gayrimenkulleri üzerine ipotek 
ve ayni haklar tesis edilebilmesi için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 
konusunda Genel Kurulumuzun karar vermesini öneriyoruz.

ŞUBE AÇMA İLE İLGİLİ KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: SES Tüzüğünün verdiği yetkiyle, şube açılması, mevcut şubeler 
sınırlarının belirlenmesi, il ve ilçe temsilciliği açılması hususunda Yönetim Kurulu’na 
yetki verilmesi için Genel Kurulumuzun karar vermesini öneriyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 3. ULUSAL 
KONGRESİ İLE İLGİLİ KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: 18-19-20 Kasım 2011 tarihinde sendikamızın da içinde yer aldığı “Sağlık 
Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi” çalışmalarının şube/temsilciliklerimizden 
başlatılmasını, kongre konu başlıklarının yerellerde tartışılarak, bildiri, sunum, 
poster vb. hazırlıklarla kongreye katılınmasının karar altına alınmasını öneriyoruz. 

GEREKÇE: Türkiye’de sağlık dahil pek çok alanın piyasalaşması, sağlık emekçilerinin 
çalışma sürelerinin uzatılmasına, yoğun ve aşırı çalıştırılmasına, taşeron ve/veya 
sözleşmeli olarak istihdam edilmesine, performans ve döner sermaye gibi esnek 
ücretlendirilmesine, işsizlik gibi sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. 

Bu sonuçlar, topluma sağlık hizmeti vermekle sorumlu bizlerin sağlığını bozmakta, iş 
kazalarına, meslek hastalığına maruz kalmamıza ve sonuçta sakatlanmamıza, hatta 
yaşamlarımızın kaybolmasına neden olmaktadır. 
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Bizi 13 Mart mitingi ve 19-20 Nisan grevine götüren temel dört temel talepten 
biri olan “Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı” için sağlık emekçilerinde farkındalık 
yaratarak bu talebin sahiplenilerek yerel çalışmaların yürütülmesi önemlidir. 

8 MART İLE İLGİLİ KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: 8 Mart “ Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak, tarihsel köklerine, 
ortaya çıkışına ve bu günü yaratan mücadelenin içeriğine uygun olarak eylem ve 
etkinliklerle kutlanır.

GEREKÇE: Kapitalizm, varlık koşullarına yönelik tehdit olarak gördüğü her 
türlü mücadeleyi ve tarihsel günü önce baskı ve zor yöntemleriyle ortadan 
kaldırmaya çalışmakta, bunu başaramadığında ise içeriğini boşaltmayı, özünden 
uzaklaştırmayı hedeflemektedir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’de zor yoluyla 
engellenemeyince, makyaj firmalarının devasa reklamlar verdiği, mücevhercilerin 
özel tasarımlar yaptığı vb. hediye alınıp-verilerek tüketimin körüklendiği bir güne 
dönüştürülmeye başlanmıştır. 

KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMASI İÇİN ÖNERGE

ÖNERGE: Sendikamızın kadınlara yönelik çalışmalarının belirlenebilmesi için, 
Merkez Kadın Sekreteri’nin çağrısı ile,

1- Şube kadın sekreterleri ve temsilcilik kadın komisyonu sekretaryalarının katılımı 
ile yılda iki kez toplantı yapılır. Buradan oluşan önerilerin karara dönüşmesi sonrası 
bu kararlar tüm örgütün kararı olarak planlanır ve hayata geçirilir.

2- Merkez Kadın Sekreteri için belirlenen görevler, şube kadın sekreterleri için de 
geçerlidir. Biçiminde öneriyoruz.

TAŞERONLARIN ÜYELİĞİNE İLİŞKİN ÖNERGE

ÖNERGE: SES AKSARAY Şube Genel Kurulu’nda, Merkez Genel Kurulumuza 
Sunulmak üzere kabul edilen karar önergesidir: 

İşyerinden başlamak üzere emekçilerin birliğini sağlamak ve işyerinde tek sendika 
yaratmanın zorunlu olduğuna; yanı başımızda güvencesiz- daha kötü koşullarda 
çalışanlar arttığı sürece, hiçbirimizin haklarının güvende olmadığına inanıyoruz. 
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Bunun için, şubemiz alanında sendikamız her zaman statü farkı gözetmeden, tüm 
emekçilerin taleplerini gündeme getirmiş, sorunlarının çözümü için mücadeleyi 
ortaklaştırma çabası içinde olmuştur. İstanbul Üniversitesi’ne bağlı sağlık 
kurumlarında taşeron temizlik işçilerinin Belediye İş Sendikasında örgütlenmesine 
yardım etmiştir. Ancak, işçi sendikalarında örgütlenen taşeron işçilerinin yaptıkları 
TİS’Ier uygulanmamıştır. 

Gelinen aşamada, taşeron çalışanları sendikamıza üye olmayı talep etmektedir. 
İstanbul Üniversitesi’nde sendikasız-taşeron işçileri, kitlesel olarak sendikamızda 
örgütlenmeye başlamıştır. Nasıl ki; memurlar sendika kuramaz denilirken; hak 
verilmez-alınır diyerek, emekçilerin mücadelesi ile uyulması zorunlu kurallar 
haline gelen uluslar arası sözleşmelere de dayandıysak; bugün de işçi-memur ayrımı 
yapmadan, haklar yasalardan önce gelir diyerek, başlatılan bu adımı yaygınlaştırılmalı 
ve işyerinde statü farkı gözetmeden, tek sendikada örgütlenmeyi hedeflemeliyiz. 

SİZ AŞAĞIDA İMZASI OLANLAR, BU AMAÇLA; 

Sendikamız Merkez Genel Kurulu’nun, pilot olarak belirlenecek olan ve güçlü 
olduğumuz işyerlerinde, taşeron çalışanların kitlesel olarak sendikalarımızda 
örgütlenmesine başlanarak, statü farkı gözetmeden, işyerinde aynı sendikada 
örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak ve güvencesiz çalışanların kadroya 
alınması için mücadelenin başlatılmasını karar altına almasını öneriyoruz. 

BİRLEŞİK MÜCADELE İÇİN KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Birleşik Emek Hareketi Yaratılmalıdır!

GEREKÇE: İşçi sınıfını bir bütün halinde bir değişim dinamiği haline getirmek, 
tarihsel özne kılmak için işçi sınıfı örgütlenmeli, parçalanma giderilerek ortak 
taleplerle güçlü bir mücadele verilmelidir. Birleşik mücadele ile işçi sınıfının öz 
güven kazanması sağlanmalı, kendiliğinden sınıf olma halinden kendisi için sınıf 
olabilecek düzeye çıkarılması, siyasal bilinç kazanması hedeflenmelidir. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE GENÇLİK 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜ İÇİN KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Toplumsal Cinsiyet Rollerine Karşı Mücadele Yürütülmeli ve Gençlik 
Örgütlülüğü Yaratılmalıdır! 

GEREKÇE:Hareketin geleceğini belirleyecek en önemli mücadele alanı kadın ve  
gençlik çalışmalarıdır. Hayatın her alanında (iş-ev-sendika-demokratik kitle örgütü) 
ataerkil kapitalist sisteminin ürettiği toplumsal cinsiyet rollerine karşı mücadele 
edilmelidir. Bu alanlarda yürütülen çalışmaların muhasebesi yapılarak evrensel 
değerleri de zorlayan programlı bir çalışma yürütülmeli. Alanların kendisini özne 
kılacak eğitim, mücadele ve örgütlenme çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır. Eğitim 
süreçlerinden başlayarak gençlikle sendikal mücadeleyi buluşturmak ve sendikanın 
gençlik ve kadın örgütlenmesi yaratılmalıdır. 

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE İLİŞKİN KARAR 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı önümüzdeki dönemde karşımıza 
gelecektir. Bu yasayla birlikte tüm hastaneler A, B, C, D, E gibi sınıflara ayrılacak ve 
o ildeki hastaneler bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. Bu yönetim kurulu 
zarar eden hastaneleri işletmeye açmak ve özelleştirmek konusunda karar organı 
haline gelecektir. 

Hastanelerin özelleştirilmesini hedefleyen bu yasaya karşı etkin bir mücadele 
örgütlenmesi bir zorunluluktur. Önceki dönemde bu yasa tasarısına karşı geliştirilen 
mücadele ve bilgilendirme eksik ve yetersizdir. 

Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ile ilgili sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi 
ve etkin bir mücadelenin geliştirilmesini genel kurulumuz karar altına alır. 

KADINA YÖNELİK TACİZ VE TECAVÜZ 
OLAYLARINDA TUTUM ÖNERGESİ

ÖNERGE: Kadına yönelik taciz ve tecavüz olaylarında kadının beyanı ilkesel olarak 
soruşturma başlatılması için esas alınır. 
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İŞ YERİ MECLİSLERİNE İLİŞKİN ÖNERGE

ÖNERGE: İşyeri Meclisleri Kurulmalıdır. 

GEREKÇE: Olağanüstü durumlar hariç tüm kararlar aşağıdan, işyerlerinden üye 
olsun olmasın tüm çalışanların katıldığı işyeri meclislerinden alınmalı, İTK, ŞTK ve 
MTK üzerine kurulu demokratik karar alma süreçleri işletilmeli bu konudaki örgütsel 
eksiklikler en kısa sürede giderilmelidir. Sendikal olanaklar sınıf için kullanılmalı, 
bürokrasiye ve yabancılaşmaya karşı alınan önlemler sürekli güncellenmelidir.

MÜCADELE STRATEJİSİ ÜZERİNE ÖNERGE

ÖNERGE: Mücadele stratejisi aşağıdaki mücadele ekseni üzerine inşa edilmelidir. 

Güvencesizlere güvence olabilecek, işsizlik tehdidi başta olmak üzere işverenin • 
her türlü şantajına karşı etkin bir mücadelenin yanı sıra tüm kaynakların seferber 
edileceği etkin bir dayanışmayı esas alan bir mücadele; toplu sözleşme, grev 
hakkı için birleşik mücadele, 

Kamunun talanına karşı kamusal alanı toplum lehine genişletmeyi ve piyasadan- • 
devletten arındırılarak yeniden üretmeyi hedefleyen programatik sendikal- 
politik ve toplumsal bir mücadele, 

Kapitalizmin krizini derinleştirecek sisteme karşı mücadele,• 

Ülkemizin demokrasisinin geliştirilmesi için,• 

Halkın sağlık ve sosyal güvenlik hakkı için mücadele eder.• 

GEREKÇE: Böylesi bir mücadele ekseni sınıf mücadelesinde yeni bir dinamizm 
yaratmanın yanı sıra hakları korumanın ve yaygınlaştırmanın da başlangıcı 
olacaktır.  

ANAYASA İLE İLGİLİ ÖNERGE
ÖNERGE: Önümüzde işçi sınıfına yönelik sermaye sınıfı tarafından büyük bir 
saldırının planlandığı bir dönem vardır. TÜSİAD aracılığı ile sermayenin partisi 
gerici AKP hükümeti ile anayasa hazırlığı içindedir. 

AKP’den emekçilerin yararına bir anayasa çıkmayacağı ortadadır. 

O nedenle SES Genel Kurulu AKP’nin tek başına hazırlayacağı anayasaya “HAYIR” 
diyeceğini şimdiden ilan eder. 
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HAREKET SENDİKA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÖNERGE

ÖNERGE: Hareket - Sendika ilişkisi yeniden kurulmalıdır! 

GEREKÇE: Henüz sendikayı sendika yapan TİS ve grev hakkı kazanılmamışken 
mevcutla yetinen ve dar alana, statükoya hapsolan anlayış terk edilerek sendikal 
olanakları sonuna kadar kullanmayı bilen ama buna hapsolmayan, hedeflerine 
yürüyen bir hareket yaratılmalıdır.

1- SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN ÖNERGE                        

Son günlerde ulusal basın yayın araçlarında; Sosyal Hizmetler Ye Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nu da kapsayacak yeni bir yapılanmaya gidileceği, farklı adlar altında 
icracı bakanlıklar oluşturulacağı, kadınlara, özürlülere sunulan hizmetler ile sosyal 
yardım gibi hizmetlerin tek bakanlık bünyesinde birleştirileceği vb haberler sıkça 
yer almaktadır.

Bilindiği üzere bu hizmetler Sosyal Hizmetler Ye Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez 
ve Taşra teşkilatları aracılığı ile verildiği gibi, Taşra teşkilatı bulunmayan Merkezde, 
Özürlüler İdaresi, Aile Araştırma Kurumu vb. ile Sosyal Yardımlaşma Ye Dayanışma 
Yakıtları aracılığı ile de verilmektedir. Ya da taşrada teşkilatı bulunmayan Kurumların 
bazı hizmetleri ve talepleri yine Sosyal Hizmetler Ye Çocuk Esirgeme Kurumu Taşra 
Teşkilatı tarafından yerine getirilmeye çalışılmaktadır. 

Tamamen medyaya dayalı haberlerden edinilen bilgiler kapsamında da olsa, yeniden 
yapılandırmaya gidileceği anlaşılmaktadır. Tek bakanlık adı altında birleştirileceği 
ifade edilen ve Sosyal Hizmet Emekçilerini de kapsayacağı anlaşılan düzenleme 
ile çalışanların kadrolarının nasıl planlanacağı, taşrada örgütü bulunmayan diğer 
Kurumların işlerinin özellikle mevcut personelin var olan iş yoğunluğu yanında yeni 
bir yoğunlukla çalışmak zorunda mı bırakılacağı, yoksa sözleşmeli 4-b 4-c Li personel 
alımına bir gerekçe mi oluşturulacağı, personel sayısının fazlalığı gerekçe gösterilerek 
havuza mı alınacağı yada 2006 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmış olan kimsesiz çocukların vakıflara cemaatlere ihale edilmesinin de 
önünü açacak olan ve sendikamızın da tepkileri ile geri çekilmiş yasa tasarısının 
Bakanlık oluşumu adına yeniden yapılanma ile tekrar mı yasalaşacağı kaygılarının 
yoğun yaşanmasına neden olmuş olup çalışanların gelecek iş yaşantısı kaygısının 
giderilmesi bakımından sürecin takibi büyük önem taşımaktadır. Çalışanların 
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gelecekteki iş ve çalışma koşullarının belirlenebilmesinin netleştirilmesi bakımından, 
gelişmelerin Genel Merkezimizce takip edilmesinin yanı sıra, yerel düzeyde Şube ve 
Temsilcilikler ile Genel Merkez tarafından konunun tartıştırılmasının sağlanması, 
çalışanlarca belirlenecek olumlu ve olumsuz çıktıların raporlaştırılarak bir çalışma 
raporu ve eylem planı oluşturulması, yeniden yapılandırmanın ya da iyileştirmenin 
nasıl yapılması gerektiğine dair alternatif belirlenmesi, süreç içinde gelişecek 
olumsuzluklara göre etkin eylemlerin gerçekleştirilmesi, 

2- SOSYAL HİZMET REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün özellikle 
hizmet grupları ile birebir çalışma sorumluluğunu yerine getiren ve farklı biçimlerde 
ücretlendirilen (sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli, ek ders ücretli vb. adlar 
altında çalıştırılan) meslek elemanlarının (Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk 
Gelişimci, Öğretmen vb.) şehir efsanesine dönüşen bir söylemle kadro karşılığı 
sözleşmeli statüde çalışmasının yönteminin oluşturulduğu ifadesiyle yaklaşık 2 yıldır 
herhangi bir yasal düzenleme yapılmadan sadece bir yönergeye dayalı uygulamaya 
geçtiği, kaynak, altyapı, bina, araç gereç sorunu yaşayan fiziksel koşulları dahi çalışma 
ortamına uygun olmayan binalarda Sosyal Hizmet Ye Rehabilitasyon Merkezleri 
uygulamasına geçmiştir. Bebek, çocuk, genç yetiştirilmesinde, yaşlı, özürlü, kadına 
hizmet verilmesinde birincil önem taşıyan yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının, hizmet 
grubu ile birebir çalışmakla sorumlu meslek elemanlarından tamamen arındırıldığı 
kimi yerlerde sosyal servislerin din görevlilerine işin ehline sahip olmayan personele 
emanet edildiği bir sonuca ulaşılması dışında personelin hala kadrosunun bulunduğu 
kuruluşa göre ücret aldığı, yan yana masalarda çalışan aynı meslek grubuna dahil 
çalışanların, aynı ya da farklı yoğunlukta iş potansiyeline sahip olmakla birlikte farklı 
ücret almaya devam ettiği bilinmektedir. 

Sadece bir yönergeye dayalı uygulamaya geçilen Sosyal Hizmet Ve Rehabilitasyon 
Merkezi uygulama sonuçlarının Şube Ve Temsilcilik üyelerince tartıştırılmasının 
sağlanması ve uygulamanın olumlu ya da olumsuzluklarının çalışanlar açısından 
değerlendirilmesinin sağlanmasının ya \Isıra birçok ilde hiçbir alt yapı hazırlığı 
olmaksızın, personelin düşüncesi alınmaksızın hatta pilot bölge uygulamalarının 
olumsuz raporlarına rağmen bir anda uygulamaya geçilmesi, görevlendirilmelerin 
yapılması, kimi taşra teşkilatlarında Kuruluş idarecileri tarafından istenmeyen 
çalışanların bu Merkezlerde görevlendirilmesinin sağlanması konusunun da dikkate 
alınarak, Merkezlerin etkin hizmet sunumu bakımından değerlendirilmesinin 
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yapılması, uygulamanın çıktılarının üyelerce olumsuz belirlenmiş olması durumunda 
alternatif hizmet modeli önerilerinin de belirlenerek, uygulamaya son verilmesi ya 
da değiştirilmesi talebi ile eylem planı hazırlanması, 

SHÇEK Genel Müdürlüğü ve merkez ve taşra teşkilatında özellikle hizmetin 
gereğini yerine getirmekte öncelikli sorumluluğu bulunan çalışanlar (Sosyal Hizmet 
Uzmanı, Psikolog, Çocuk Gelişimci, Öğretmen vb.) ek ders ücretli-kadrolu, kadro 
karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli ve hatta taşeron şirketler aracılığı ile işçi statüsünde 
çalıştırılanlar olmak üzere farkı, statülerde farklı ücretlerle çalıştırılmaktadır. Tüm 
meslek elemanları arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi, e tüm çalışanların 
ücretlerinin dengelenebilmesi açısından farklı statülerde çalışmaya son yedirilmesi 
amacı de ek ders ücreti, hizmet içi sözleşme ücreti türünden ücretlerin iptal edilerek 
bütün SHÇEK çalışanlarının eşit olarak faydalanabileceği maaş katsayısına bağlı Sosyal 
Hizmet Tazminatına dönüştürülmesine yönelik çalışmalarının yoğunlaştırılması, 

4- SOSYAL HİZMET YARARLANDIRILMASI 

Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışan personelin yemek hizmetlerinden ücretsiz 
yararlandırılması mümkün iken özellikle son dönemlerde yatıl! Sosyal Hizmet 
Kurum ve kuruluşlarında çalışanların yemek hizmetlerinden mevcut yönetmelikleri 
kapsamında yararlandırılmaları sonucunda özellikle Sayıştay denetçilerinin 
denetimleri sonucunda yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında çalışanların yemek 
hizmetlerinden yararı andırılamayacağı tespiti yapılarak çalışanlara yararlandıkları 
yemek hizmetlerinden dolayı geçmişe dönük zimmet çıkarma ve bugüne kadar 
yararlandıkları sürece dair ödeme yapmaları gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Hali hazırda gündüzlü hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında çalışanların 
hiçbir biçimde yemek hizmetlerinden yararlandırılması söz konusu olmadığı gibi 
yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında mevcut yönetmelikleri gereği çalışma saatleri 
içersinde yemek hizmetinden yararlanan personelin de mağdur edilmesi sorunu 
yaşanmaktadır. Özellikle taşra teşkilatında şehrin en uzak noktalarında inşa edilmiş 
kuruluşlarda çalışan ,öğlen mesaisini kullanarak evine ya da yemek alabileceği 
bir noktaya ulaşmaya zamanı olmayan , çevreden yemek hizmeti alması mümkün 
olmayan Sosyal Hizmet Emekçilerinin yemek sorununun çözümlenmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması, 
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5- ÖZÜRLÜ EVDE BAKIM HİZMETLERİ 

Özürlü evde bakım hizmetleri Sosyal Yardımlaşma Vakıflarında olduğu gibi 
SHÇEK’te de iktidarın siyasi rant elde ettiği etkin bir alan haline gelmiştir. Sosyal 
Devlet anlayışı kapsamında Hizmet doğru bir hizmettir. Ancak; yürütülmekte olan 
hizmeti iktidarın siyasal rant alanından kurtaracak daha nitel değerlendirmelere 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özürlülere yönelik sürdürülmekte olan evde bakım hizmetinde, özürlüye bakan 
kişilere bir asgari ücret tutarında ücret ödenmekte, fakat yapılan hizmet iş kanunları 
ile çelişmektedir. Sunulan bu hizmetin iş kanunları ile uyumlu hale getirilmesi için 
Yine sosyal devlet anlayışı ile özürlüyü bakan kişilere pirim ödemeksizin sosyal 
güvence kapsamına alınması yönünde çalışma yürütülmesi, 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ OLARAK; YURTTAŞ OLARAK, 
ÇALIŞAN OLARAK, ANNE OLARAK, BABA OLARAK HEPİMİZİN 
SORUNU, ÜLKENİN SORUNU DÜŞÜNCESİNDEN HAREKETLE SAĞLIKTA 
DÖNÜŞÜM VE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI İÇİN İŞYERİNDE 
GREVDE, SENDİKAMIZDA GÖREVDE OLDUĞUMUZ GİBİ BU TOPLUMUN 
SOSYAL SORUNLARI SONUCUNDA HİZMET VERDİĞİMİZ KADIN, AİLE, 
YAŞLI, ÖZÜRLÜ VE TOPLUMA ÇOCUK, GENÇ YETİŞTİRMEDE, SORUNUN 
ÇÖZÜM NOKTASINDA KENDİ SORUMLULUK, YETKİ VE GÖREV 
ALANI DIŞINDAKİ SORUMLULUKLARI ÜSTLENMEK DURUMUNDA 
KALAN, SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ 
NOKTASINDA DA ÖRGÜTLÜ MÜCADELENİN ÇALIŞMA PROGRAMININ 
VE ETKİN EYLEM PLANININ YAPILMASINI VE SOSYAL HİZMET 
POLİTİKALARINA İLİŞKİN POLİTİKALAR BELİRLEMEK VE MYK’YA 
SUNMAK ÜZERE ÇALIŞMA YÜRÜTECEK SOSYAL HİZMET KOMİSYONU 
KURULMASINI ÖNERİYORUZ.

BAZI BRANŞLARLA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPMA 
ÖNERGESİ

ÖNERGE: SES araştırma görevlileri, öğretim üyeleri ve aile hekimleri ile 
ilgili aktivitelerde bulunmalı, sorunlar, çözümler bildiri – anket ve sunular 
hazırlanmalıdır. 
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MOBBİNG’E İLİŞKİN KARAR ÖNERGESİ:

ÖNERGE: SES Şube ve Genel Merkezde Mobbing bildirim ve danışma birimi 
kurulmalıdır. Bu birim mobinge uğrayanlara ve bu konuda bilgilenmek isteyenlere 
profesyonel destek sağlamalıdır. İşyerlerinde Mobbing tarifinin bilince çıkarılması 
için bilgilendirme amaçlı toplantıların, anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
oluşturulan birim ve şube kurullarıyla koordineli yürütülmelidir. 

GEREKÇE; Mobbing’e uğrayan çalışanların birçoğu yaşadığının Mobbing olduğunu 
bilmiyor ya da bu konuda bilgisi eksik. Mobbing yaşadıkları zamanda ne yapacaklarını 
bilemedikleri için Mobbing devam etmekte, iş güvenceleri, yer değişikliği nedeni ile 
hiçbir yasal başvuruda bulunamamakta, sendikada bu konuda yetersiz kalmakta ya 
da ifade edilmediği için Mobbing her daim devam etmektedir. 

İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE DAYANIŞMAYA İLİŞKİN 
KARAR ÖNERGESİ

ÖNERGE: Tüzüğümüzün 5. maddesinin “h” fıkrasında yer alan hüküm gereğince 
işkolumuzda çeşitli nedenlerle işsiz kalanlar için yardım amaçlı sandık kurulmalıdır. 
İşsizliğe karşı genel mücadelenin yanı sıra işkolumuzdan oluşan işsizlerle her 
düzeyde dayanışma esas alınmalı, mücadele ve örgütlülük sürdürülmek kaydıyla 
hukuk dayanışma fonundan sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışırken, işsiz kalan 
üyelerimiz için kaynak ayrılmalıdır. 

GEREKÇE: Amaç işsizliğin çalışanlar ve sendikal örgütlenme üzerindeki olumsuz 
etkisini azaltmaktır. 

YARDIM SANDIĞINA İLİŞKİN ÖNERGE

ÖNERGE: Sendikamız tüzüğü “MADDE 5. h) Bağışta bulunmamak kaydıyla 
evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik, sendikal faaliyetlerden 
doğan tutukluluk, hükümlülük ve sürgün gibi hallerde yardım amaçlı sandıklar 
kurar. Şeklindedir. 

Bu tüzük maddesine dayanılarak işkolumuzda çeşitli nedenlerle işsiz kalanlar için 
yardım amaçlı sandık kurulmalıdır. İşsizliğe karşı genel mücadelenin yanı sıra 
işkolumuzdan oluşan işsizliklerle her düzeyde dayanışma esas alınmalı, mücadele 
ve örgütlülük sürdürülmek kaydıyla gerekirse hukuk dayanışma fonundan işsizlere 
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kaynak ayrılmalıdır. Amaç işsizliğin çalışanlar ve sendikal örgütlenme üzerindeki 
olumsuz etkisini azaltmaktır. Söz konusu değişikliklerin yapılması için genel merkez 
genel kuruluna öneri götürülmesi konusunda karar altına alınmasını öneriyoruz 

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERİN KAPSAMINA İLİŞKİN 
ÖNERGE

ÖNERGE: Sağlık ve sosyal hizmet alanında hizmet sunumunun ağır ve tehlikeli 
işler kapsamına alınması için mücadele edilmesi. 

GEREKÇE: İşkolumuzda çalışan emekçiler: gece çalışması. vardiya ve nöbet 
hizmetleri ile yoğun bir çalışma içinde \e insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek 
enfeksiyon riski altındadırlar. Bu durum bir çok arkadaşımızın orta yaşlarda kronik 
hastalıklara yakalanarak yaşam kalitelerini düşürmekte ve enfeksiyon kapma nedeni 
ile ölümlerine neden olmaktadır. 

ANGARYANIN YASAKLANMASINA İLİŞKİN ÖNERGE

ÖNERGE: Bağımsız bir meslek olan hemşirelikte angarya yaygınlaşmaktadır. 
Anayasada angarya yasak olmasına rağmen ‘sağlıkta dönüşüm’ programıyla angarya 
çalışma artmaktadır. SES genel merkezi ve şube ‘Angarya Çalışmaya Son, Angarya 
Yasaklansın’ başlık ve içerikli mücadele programı çıkarılarak, hukuki ve fiili süreç 
başlatılmalıdır. 

GEREKÇE; Hemşirelik bağımsız bir meslektir. Ancak uygulamada halen bağımsız 
meslek olarak görülmemekte ve meslek tanımı içine girmeyen her türlü iş, angarya 
yaptırılmaktadır Angaryalara karşı sendikanın ciddi bir programı olmayışı ve 
emekçilerin angaryalardan sendikal mücadeleye zamanı ya da enerjisi kalmamaktadır. 
Emekçilerin sendikal mücadeleye etkin katılmasını sağlamak amacıyla şubenin ve 
genel merkezin etkili bir program çıkartması gereklidir. 

ŞUBELERDE HEMŞİRELİK KOMİSYONUNA İLİŞKİN 
ÖNERGE

ÖNERGE: Şubede hemşirelik komisyonu kurulmalıdır. Kurulan hemşirelik 
komisyonu birim katılımı üzerine oturmalı ve birimlerde komisyonun ayağı 
oluşturularak hemşirelerin çalışma yaşamında yaşadığı sorunları tartışıp çözüm 
aşamasında aktif katılımı sağlanmalıdır. 
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GEREKÇE; Sağlık alanında önemli bir sayıda çalışan hemşirelerin öznel sorunlarını 
kolektif tartışmak, çözüm üretmek, hemşireleri sendikamızla buluşturmak için şube- 
işyeri hemşire komisyonlarının kurulması önemlidir. İşyerlerinden gelen önerileri 
de içeren ve çözüm üreten taban inisiyatifini etkin katılımının olduğu bir sendikal 
mücadele takvimi çıkarılmalıdır. 

HEMŞİRELİĞİN AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER 
KAPSAMINA ALINMASI İÇİN MÜCADELE ÖNERGESİ

ÖNERGE: ‘Hemşirelik Ağır ve Tehlikeli İştir’ ve bu kapsama alınmalıdır başlıkla 
sonuç almaya yönelik programlı bir çalışma Genel Merkez ve şube tarafından 12 
Mayıs 2011’i de içine alacak şekilde başlatılmalıdır. Hemşireliğin Ağır Ve Tehlikeli 
işler kapsamında yer alması için işyerlerinde bu konuyu bilince çıkarma ve talebi 
sahiplendirme amaçlı Çalışma Bakanlığı ve TBMM’ye sunulacak metinler imzaya 
açılmalı, toplantılar organize edilmelidir. Toplanan imzalar illerden ve işyerlerinden 
katılımın sağlandığı merkezi kitlesel yürüyüşle TBMM’ye teslim edilmelidir. 
Bu çalışma yürütülürken kulis faaliyetleri ve kamuoyuna yönelik çalışmalar da 
yürütülmelidir. 

GEREKÇE; Ankara şube hemşirelik formu ve SES genel merkez hemşirelik 
sempozyumu sonuç metinlerinde ‘Hemşirelik Ağır ve Tehlikeli işler’ kapsamına 
alınmalıdır yer almaktadır. Ancak bu sonucun kazanıma dönüşmesi için herhangi 
bir çalışma başlatılmamıştır. Sempozyumlar çıkan sonuçlar üzerinden bir mücadele 
programı ile taçlandırıldığında anlam kazanacaktır. Örgütlenme alanımızın ve 
üyelerimizin çoğunluğunu hemşireler oluşturmaktadır. Hemşirelerin sahiplenerek 
öznesi olduğu böylesi bir program sendikal örgütlülüğün gelişmesi açısından da 
anlamlı olacaktır. 

İşsizlik ve İşsizlik Tehdidinin Azaltılması İçin Önerge: 

ÖNERGE: Sendikamız sistemin yapısal kriziyle birlikte artan işsizlik tehdidini 
ortadan kaldırmak için; 

a.  Çalışma sürelerinin kademeli olarak azaltılarak 6 saate kadar çekilmesini, 

b.  İşsizlik fonunun amaç dışı kullanımının engellenmesini, 

c.  Tüm işsizlere “yurttaşlık geliri” bağlanmasını, 
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d.  Sağlık kurumlarından atılan işçilerin işe alınması için mücadele etmeyi, mücadele 
şartıyla ekonomik dayanışmaya girmeyi, 

e.  Taşeron ve güvencesiz çalışmanın son bulmasını savunur ve mücadele eder. 

GEREKÇE: İşsizlik teknoloji gelişiminden kaynaklanmaktadır. Tek çaresi de 
-teknolojinin üretim artışındaki etkisi de değerlendirilerek- çalışma sürelerinin 
kısaltılmasıdır. Oysa işsizlik sistemin yapısal bir tercihi haline gelmiştir. İşsizlik 
sayesinde çalışanlar düşük ücrete, kayıt dışına veya güvencesiz çalışmaya rıza 
göstermekte, hak arama, örgütlenme ve mücadeleden kaçınmaktadırlar. Bu durumda 
yapılması gereken sorunun köklü çözümüne dönük taleplerle birlikte tehdidi 
azaltmak, işsiz kalındığında da dayanışmayı ve mücadeleyi sürdürmek olmalıdır. 

TOPLU SÖZLEŞME VE GREV İLE İLGİLİ ÖNERGE

ÖNERGE: SES’in kendi işkolunda “Fiili Grev ve Fiili Toplu Sözleşme için somut 
önerilerle Toplu Sözleşme Taslaklarını hazırlayarak bunu hayata geçirecek eylem, 
örgütlenme ve mücadele programını yapmasını, KESK’e de önümüzdeki süreçte bu 
doğrultuda karar alması için KESK Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere SES 
Genel Kuruluna karar önerisi olarak taşınmasını öneriyoruz. 
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2011-2014 DÖNEMSEL MÜCADELE PROGRAMIMIZ 
HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK İÇİN 
MÜCADELEYE DEVAM!

12 Eylül darbesi; emekçileri ve ezilen halkları baskı altına alma ve sindirme 
projesidir. Darbe sonucunda yazılan Anayasa’nın üzerinden yıllar geçmesine 
rağmen, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller devam etmektedir. 
Alevilerin, Kürtlerin, inanç ve kimlik problemi yaşayanların ve cinsiyet özgürlüğü 
sorununun çözümsüzlüğünün en büyük etkeni darbe Anayasası’nın içindeki inkar 
siyasetidir. Bugün Türkiye’deki antidemokratik uygulamaların devam etmesi, ülkeyi 
tek tipleştirme çabalarının sebeplerinden biri de mevcut Anayasanın toplumsal 
uzlaşma özelliğini taşımamasıdır. Dolayısıyla emekçilerin sorunları, kadın sorunu, 
gençliğin sorunları hala çözümsüzlüğü ile ortada durmaktadır. 

12 Eylül 1980 Türkiye için bir askeri darbe olmanın yanı sıra, yeni bir iktisadi 
modelin yürürlüğe konduğu tarihi de ifade eder. 24 Ocak kararlarının uygulanması 
için gerekli siyasi istikrar ortamını oluşturmak hedefi unutulmamalıdır. O dönemde 
24 Ocak kararlarına karşı çıkacak olan muhalefet sindirilmiş ve ülke bir korku 
imparatorluğu haline getirilmiştir.

Türkiye’de hal böyleyken dünyanın çeşitli ülkelerinde de halk hareketlenmeleri 
yaşanmaktadır. Son dönemlerde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da gelişen halk 
hareketleri ile otoriter, totaliter baskıcı rejimlere halkların tahammülünün kalmadığı 
görülmüştür. Bu bölgelerde diktatörlüklere ve saltanatlara karşı bilenmiş öfkeleriyle 
ayağa kalkan yoksul emekçi halklar kendi içinde demokratik halkçı yönetimlerini 
ortaya çıkaramamışlardır. Bu durum; mevcut diktatörlükler yıkılsa da halkçı 
demokratik yönetim şekillerinin kurulmasından çok neoliberal devlet düzenlerini 
ortaya çıkarması ihtimalini daha güçlü kılmaktadır. 

Ülkemizde de 30 yılı aşkın süredir iş başına gelen hükümetler siyasal, sosyal ve iktisadi 
anlamda baskıcı politikaları uygulaya gelmişlerdir. 2002 yılından bu yana tek başına 
iktidarda olan AKP hükümeti de, sorunları çözme yerine giderek daha karmaşık hale 
getirdiği bilinmektedir. Çözülmeyen bu sorunlar ve uzun yıllar yaşanan çatışmalı 
ortam nedeniyle; büyük illere göçler yaşanmış, yoksulluk derinleşmiş, metropoller 
adeta mega köylere dönüştürülmüştür. Yine çatışma ortamından kaynaklı psikolojik 
travma hali yaşanmıştır. Tüm bunlar beraberinde sağlık sorunlarını derinleştirmiş 
ve bölgeler arası sağlıkta eşitsizlikleri arttırmıştır. Ancak aynı AKP, kapitalizmin 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
134

DÖNEMSEL MÜCADELE PROGRAMLARI

tüm politikalarını ülkemizde başarıyla uygulamaktadır. Bu nedenle küresel sermaye 
Başbakan Erdoğan ve hükümetini siyasi ve iktisadi olarak Ortadoğu toplumlarına 
model olarak göstermektedir.

AKP iktidar döneminde; sağlık hizmeti başta olmak üzere kamu hizmetlerini 
tamamen piyasalaştırmayı temel politika olarak benimsemiştir.

Sağlık alanında reform çalışmalarının hızlanmaya başlandığı bu dönemlerde, sağlıkta 
reform denildiğinde sağlık hizmetinin üretimi, finansmanı ve organizasyonunu 
kapsayan, yani sağlık alanındaki yapısal değişikliklere gidildiği bilinmektedir. 
Türkiye’de sağlık reformları uygulanırken Dünya Bankası ve İMF politikaları esas 
alınmış, sağlığın metalaştırılması politikaları uygulanmaya başlamıştır. Sağlık, artık 
sermaye için emeğin yeniden üretimi için gerekli olmanın yanında aynı zamanda 
sermaye birikimine de katkısı olacak şekilde politikaların uygulanmaya başlanmasıyla 
yeniden düzenlenmeye başlanmıştır

Dünya Bankasının hazırladığı “Gelişmekte Olan Ülkelerde Sağlığın Finansmanı: 
“Bir Reform Ajandası” başlıklı rapor Türkiye’deki sağlıkta neoliberal “reform” 
uygulamalarına temel teşkil etmiş ve katkı payını da ilk kez gündeme gelmiştir. 1990 
yılında hazırlanan “Türkiye Sağlık Projesi” ile sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve 
piyasalaştırılması 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 yılı öncesi hükümetler İMF ve DB tarafından dayatılan “yapısal uyum 
programlarını” çeşitli nedenlerden(emekçilerin mücadelesi, finansman zorluğu, 
koalisyon hükümetlerin olması vb.) dolayı istedikleri düzeyde hayata geçirememişlerdir. 
Ancak, 2002 yılında tek başına iktidara gelen AKP hükümeti “sağlıkta dönüşüm”, 
bizce sağlıkta yıkım sürecini TBMM deki sandalye sayısı üzerinden hareket ederek 
hızla hayata geçirmeye başlamıştır.

Sağlıkta Dönüşümün ilk saldırısı, birinci basamak sağlık sisteminin tasfiye edilmesiyle, 
sağlık ocaklarını kapatan ve yerine Aile Hekimliğini uygulamak olmuştur. Hükümet, 
birinci basamağı tasfiye etme uygulamasıyla, aile hekimi ve aile sağlığı personelini 
gözden çıkararak kaderlerine terk etmiştir. Oysa ki, sağlık sistemi tüm basamaklarıyla 
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bir bütün olduğu gerçekliğinden hareketle, koruyucu sağlık sisteminin geliştirilmesi 
ve aile hekimliğinde çalışan sağlık çalışanlarının sorunlarını bütünlüklü ele alınması 
önemlidir. 

İşkolumuzda “sağlıkta dönüşüm programı’’ ve SHÇEK’in tasfiyesi hizmet sunan 
ve alıcısı olan halk açısından olumsuz, ama sermaye açısından önemli mesafeler 
kaydedilmiştir. Özelleştirmeler, hizmet alımları, performansa dayalı ücretlendirme 
gibi uygulamalarla çalışanların sorunları ayrıştırılarak birbiriyle rekabete itilmiş ve 
büyük bölümü yoksulluk sınırı altında, bir kısmını da açlık sınırı altında yaşamaya 
mahkum bırakılmıştır. Buradaki ücret dengesindeki adaletsizlik giderek derinleşmiştir. 
Çalışanların birçok temel hakkı gasp edilmiş, sağlık ve sosyal hizmet, hak olmaktan 
çıkartılmıştır. Kadrolu istihdam yerine güvencesiz çalıştırma yaygınlaştırılmıştır. 

“Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın son halkalarından biri de Kamu Hastaneleri 
Birlikleri Yasası ve Kamu-Özel Ortaklığıdır. 

Hükümet, ABD ve İngiltere deneyimlerinden yola çıkarak Kamu Özel Ortaklığını 
önümüze bir seçenek olarak koymuştur. Yönetişim çağında “katılımı” öne çıkaran 
KÖO uygulaması ile; kamu hizmeti, kamu finansmanı ve kamu işletme alanlarını 
kapsayacak talan girişimi, “devletin işlev ve yetkilerinin piyasa ile paylaşılması” 
anlayışını yerleşik hale getirmeye çalışmaktadır.

80’li yıllarda özelleştirme uygulamaları ile kamu hizmetinin mümkün olan en dar alana 
çekilmesi gerektiğini öğütleyen neoliberal politikalar, 90’lı yıllardan bu yana kamu 
isletmelerinin kamu mülkiyetinde kalmakla birlikte karar, finansman ve uygulama 
boyutlarında özel sektör katılımına açılmalarını zorunlu görmeye başlamıştır. KÖO 
üst başlığı altında sıralanan alternatif finansman ve hizmet sunma modelleri, işte bu 
zihniyet göstergesi ve paylaşım mekanizmasının biçimine ilişkin bir öneri olduğu için 
ayrı bir önem ve buna karşı mücadele önceliği taşımaktadır.

Dolayısıyla kurulacak “Entegre Sağlık Kampus Hastaneleri”nin kuruluş çalışmaları 
beraberinde mülkiyet devrini de başlatacaktır. Bu yasa ve uygulamalarla hastanelerin 
özelleştirilmesi, taşeronlaştırılması, çalışanların iş ve ücret güvencelerinin ortadan 
kaldırılması süreçleri tamamlanmak istenmektedir. Böylece sağlık hizmeti kamu 
hizmeti olmaktan çıkarılmış olacaktır. Bu süreç engellenemez ve hizmetlerin 
yeniden kamulaştırılması mücadelesi verilmezse önümüzdeki dönem sağlıkta yıkım 
derinleşecek, toplumun ve sağlık çalışanlarının mağduriyeti artacaktır.
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Benzer özelleştirme ve tasfiye çalışmaları SHÇEK kuruluşlarında da sürdürülmektedir. 
Son Kanun Hükmünde kararname ile SHÇEK İl Özel idarelerine devredilerek 
Sosyal Hizmet hak olmaktan çıkarılarak, yardım ve sadaka anlayışı hükümetin yerel 
kadrolarının inisiyatifine terk edilmektedir.

1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek GSS ile prim ödeme zorunluluğu geleceğinden 
sağlıkta “promosyon” dönemini sona erecek, hizmete erişimde güçlükler ve kapsam 
dışında kalma nedenleriyle toplumsal hoşnutsuzluklar artacaktır. 

Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki bu olumsuzlukların üzerine eklenen küresel 
kapitalist krizin yükü emekçilere yüklenmiş, sağlığın finansmanı için ödenen vergiler 
yetmezmiş gibi toplumdan daha çok katkı ve katılım payı, ilave ücret istenmeye 
başlanmıştır.

Ekonomik krizin sağlık alanına doğrudan etkisi, yaygınlaşan işsizlik, ücretlerin 
düşürülmesi ile birlikte ortaya çıkan gelir azalması ve hayat pahalılığıdır. Bu durum, 
doğrudan doğruya yoksulların sağlığını bozmaktadır. Gelir düzeyindeki her türlü 
bozulma nedeniyle dengeli ve yeterli beslenemeyen, sağlıklı konutta barınamayan 
ve uygun sanitasyon koşullarından mahrum yoksulların sık hastalandıkları bilinen 
bir gerçektir. Bu durumun önüne geçmek için mücadelemizi yükseltmek ve geniş 
toplum katmanlarıyla paylaşmak hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda alanımızda 
örgütlü emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere, toplumun örgütlü kurumlarını 
mücadelede ortaklaştırmak ve geniş toplumsal kesimlerle birlikte hareket etmek 
önümüzde duran en önemli konudur.

2002 yılından itibaren “sağlıkta dönüşüm programını” hızlı bir şekilde uygulamaya 
başlayan AKP iktidarının politikalarına karşı; Sendikamız başından beri mücadele 
etmiş, “HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK, SAĞLIKTA YIKIMI DURDRALIM 
2005-2008” şiarı ile halkı ve emekçileri aydınlatma süreci başlatmış etkin 
bir eylemlilik süreci geliştirmiştir. Bu mücadele, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
alanındaki piyasalaştırma-ticarileştirme sürecini geciktirmiş olmasına rağmen 
durduramamıştır. “Sağlık Dönüşümün” açığa çıkardığı olumsuzlukları da gözeten 
bir yerden “HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK İÇİN MÜCADELEYE                                                              
2008-2011” şiarıyla mücadelemiz devam etmiştir. Bu dönem içinde de işkolumuzdaki 
örgütler başta olmak üzere birçok kesimle mücadele ortaklaştırılmış ve çok önemli 
eylemler gerçekleştirilmiştir. On bin kişinin katılımı ile 27 Şubat 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen Diyarbakır Bölge Mitingi, tarihin en kitlesel sağlıkçı eylemi olan      
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13 Mart 2011 Ankara mitingi ve 19-20 Nisan 2011 grevi de bu mücadelenin sadece 
son dönemde gerçekleştirilen önemli parçalarıdır.

Şimdi sırada, mülkiyet devrine de olanak tanıyan Kamu Hastane Birlikleri Yasası 
ve Kamu-Özel ortaklığı uygulaması ile yapılmakta olan Entegre Sağlık Kampusları 
var. Bu güne kadarki temel mücadele taleplerimizin yanında önümüzdeki sürecin 
temel mücadele alanlarını alanı içerisinde bunlara karşı mücadele önemli bir yer 
tutacaktır. Yine 7. Olağan Genel Kurulumuz ve 1. MTK’mızında açığa çıkardığı 
gibi; bu dönem en önemli görevlerimizden biride işkolumuzdaki tüm güvencesizleri 
sendikamız çatısı altında örgütlemek olacaktır.

Önümüzdeki dönemde de halkın sağlık, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik hakkı, 
emekçilerin ekonomik-özlük- demokratik hakları için mücadele ile demokrasi 
mücadelesini sarmal bir hatta yürüteceğiz. Bunu da; işkolumuzdaki örgütler başta 
olmak üzere geniş toplumsal kesimlerle birleşik bir mücadele hattı oluşturarak 
gerçekleştireceğiz. Başarmamız için; geçmiş mücadele deneyimlerimiz, örgütsel 
mücadele kültürümüz ve birikimimiz ile kadrolarımızın kararlılığı yeterlidir.

 Bu nedenle “HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİK GELECEK İÇİN MÜCADELEYE 
DEVAM” diyoruz.

Dönemsel Mücadele Programımızın Temel Amacı;

Emek ve demokrasi mücadelesinin bütünselliği içerisinde, kapitalist sisteme karşı 
mücadele eden, piyasaya terk edilmesiyle tamamen özelleştirilmeye giden sağlık ve 
sosyal hizmetlerin olumsuzluklarına ve talanına karşı kamusal alanı toplum lehine 
genişletmeyi ve piyasadan arındırmayı amaçlayan, başta sağlık ve sosyal hizmet 
emekçileri olmak üzere bu olumsuzluklardan etkilenen toplum kesimleriyle birlikte; 
herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, anadilinde nitelikli kamusal bir sağlık ve 
sosyal hizmet sisteminin kurulması için mücadeledir. Sağlık ve sosyal hizmet 
emekçilerinin kadrolu-güvenceli çalışma başta olmak üzere ekonomik ve özlük 
hakları mücadelesinin yanı sıra, etkin bir dayanışmayı esas alan, toplu sözleşmeyi 
uygulama ve grev hakkı için birleşik bir mücadele yürütmektir. 
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Dönemsel Mücadele Programımızın Hedefleri;

Emek alanının genel sorunlarına ilişkin mücadele ile birlikte Sağlık ve Sosyal • 
Hizmet Emekçilerinin ekonomik, özlük, demokratik haklarını korumak ve 
geliştirmek,

Piyasadan arındırılmış kamusal hizmet talebini merkeze alan, dolayısıyla kadrolu-• 
güvenceli istihdamın yeniden hayata geçirilmesi, bu amaçla güvencesizlerin 
örgütlenmesi, birleşik emek mücadelesi geliştirilmesi ve bu yönde sendikal 
yapılanmanın yeniden planlanması,

Toplu Sözleşme hakkının uygulamaya geçirilerek grev hakkının kazanılması,• 

Eşitlikçi, Özgürlükçü, Demokratik Emek alanını yeniden düzenleyen, • 
(örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme ve grev hakkı vb.) bir ANAYASA için 
diğer emek ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadele yürütmesi.

Kürt Sorununun: dil, kimlik ve kültürünü tanıyan; adil ve eşit yurttaşlığını esas • 
alan temelde çözümü için yürütülecek mücadelede diğer demokrasi güçleriyle 
birlikte aktif olarak yer alınması,

Sendikal mücadelemizde temel ilkelerimizden olan; gerek toplumsal, gerekse • 
çalışma yaşamında; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve kadınlara yönelik her 
türlü ayrımcılığa karşı mücadele ederek, kadın şube/temsilcilik başkanları, kadın 
sekreterleri ve kadın çalışmalarını yürüten arkadaşların katılımı ile; yapılacak 
toplantılarda alınan görüş ve önerilerle: Kadınların genel ve çalışma yaşamında 
kadın olmaktan kaynaklı yaşadıkları sorunlar saptanarak, önümüzdeki dönemin 
kısa, orta ve uzun vadeli mücadele programının açığa çıkarılması, eylem 
etkinliklerin planlanması ve cinsiyet eşitliği perspektifinin mücadelenin her 
aşamasının ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi sağlanacaktır. İl ve ilçelerden 
başlanarak olmayan yerlerde kadın örgütlenmesinin sağlanması, olan yerlerde 
güçlendirilmesi, sendikal politikaların saptanmasından, karar mekanizmaları ve 
bütün süreçlerde aktif yer alarak mücadelenin örgütlendirilmesi. Mücadelenin 
ulusal ve uluslar arası sendikalarla, kadın örgütleriyle ortaklaştırıp güçlendirilmesi 
çabası içinde olunacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet işkolundaki mesleklerle ilgili eğitim birimlerindeki • 
öğrenci gençliğin örgütlenmesi ve sendikal sürece katılması olarak sıralanabilir.
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Dönemsel Mücadele Programımızın Ana Stratejisi;

Güvencesizlere güvence olabilecek, işsizlik tehdidi başta olmak üzere işverenin 
her türlü şantajına karşı etkin bir mücadelenin yanı sıra, tüm olanakların seferber 
edileceği etkin bir dayanışmayı esas alan bir mücadelenin örülmesi,

Toplu Sözleşme ve Grev hakkı için birleşik mücadelenin genişletilmesi,

Kamusal alanı toplum lehine genişletmeyi ve piyasadan arındırarak yeniden 
üretmeyi hedefleyen programatik, sendikal-politik ve toplumsal bir mücadelenin 
oluşturulması,

Başta Kürt Sorununun çözümü olmak üzere, Kamu Çalışanlarına siyaset yapma 
hakkı, örgütlenme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi hakların geliştirilmesi için 
yeni Anayasa sürecine katılma ve ülke demokrasisinin geliştirilmesi mücadelesinin 
verilmesi,

Halkın Sağlık, Sosyal Hizmet ve Sosyal Güvenlik hakkı için mücadele olarak ifade 
edilebilir.
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GENEL KURULUMUZDA ALINAN BAZI KARARLARA 
İLİŞKİN MYK TARAFINDAN YAPILAN PLANLAMALAR

A- SEMPOZYUM/ÇALIŞTAY/KURULTAY:

1- Sağlık Çalışanları 3. Ulusal sağlık Kongresi: Bu dönem kongre 18-20 Kasım 
2011 tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği, Devrimci Sağlık İş, Petrol İş, Türk Diş 
Hekimleri Birliği, Türk Ebeler Derneği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Hemşireler 
Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve Türkiye Diyetisyenler Derneği 
ile birlikte Ankara’da yapılacaktır. 

Sağlık sektöründe Emek-Sermaye, Ücret ve Kar temasıyla gerçekleştirilecek olan 
kongre; yaşadığımız sorunların bilimsel verilerle görünür olmasında, bu sorunları 
temel belirleyicilerle ele alınmasında ve çözüm önerileri geliştirilmesinde tartışma ve 
paylaşma olanağı sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerinin metalaşması, sağlık hizmetleri 
üretiminde; tehlikeler, riskler, angarya, esnek ücretlendirme, esnek istihdam, toplam 
kalite uygulamaları, fonksiyonel esneklik, yabancılaşma, çalışma ortamı, sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet, sağlık çalışanlarının sağlığı için hukuksal mücadele, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği birimleri, sağlık çalışanların meslek hastalıkları ve iş kazaları 
konularına ele alınacağı çalışma öncelikle şube/temsilciliklerden başlatılarak, bildiri, 
sunum, poster vb. hazırlıklarla üyelerimizin hazırlık çalışmaların başlatması ve güçlü 
katılımı önemlidir.

2- Kadın Kurultayı: Genel kurul kararlarımız doğrultusunda Genel Merkez Kadın 
Sekreterimizin sorumluluğunda, şube kadın başkanları, şube kadın sekreterleri 
ve kadın komisyonları öncülüğünde yapılacak tartışmalar sonucunda açığa çıkan 
görüş ve önerilerle planlanacak ve takvimi bildirilecektir. Bu kurultay sendika ilke 
ve amaçları doğrultusunda programlanması ve sonuç alıcı bir mücadeleye katkı 
sunması esas alınacaktır. KESK’in yapacağı kadın kurultayından öncesi bir takvime 
denk getirilmesine özen gösterilecektir. 

3- Sağlık Dili Ve Kavramları: Sağlıktaki dil ve kavramlara ilişkin yapılacak 
çalışmaların planlanması ve yöntemi “Sağlık Politika Komisyonu/Grubu” tarafından 
netleştirilecektir. Bu grubun yapacağı çalışmalar neticesinde ihtiyaç tanımı da genel 
kurul kararı esas alınarak daha da netleştirilecektir.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
141

DÖNEMSEL MÜCADELE PROGRAMLARI

B- KOMİSYONLAR:

1- Öğrenci Komisyonu: Sağlık ve sosyal hizmet alanına ilişkin eğitim veren okullarda 
okuyan öğrencilerin sendikal hareketle tanışmaları, gelecekteki kadrolarımızın oluşması 
perspektifiyle büyük şubelerimizden başlamak üzere şube/temsilciliklerimiz 2011 yılı sonuna 
kadar öğrenci komisyonlarını kurmayı hedeflemelidirler. Ayrıca şube/temsilciliklerde oluşan 
komisyonlarını koordine edecek ortak çalışmaya sevk edecek merkezi öğrenci komisyonu 
genel örgütlenme sekreterliğine bağlı olarak kurulacaktır. Bu komisyonun çalışma esaslarına 
ilişkin yönetmelik 7 dönem 2. ya da 3. MTK da netleştirilecektir. Böylece kurumsal bir 
işleyişe de kavuşturulacaktır.

2- SÇS Komisyonu: 2-3 yıldır faaliyetini yürüten mevcut merkezi komisyon aynı 
üyelerle çalışmalarına kadın sekreterimizin sorumluluğunda çalışmalarını sürdürecektir. 
Bu dönemde komisyon genişleme ihtiyacı duyarsa ayrıca değerlendirilecektir. 
Komisyonun bu yıl için en önemli çalışması SCS 3. ulusal sağlık kongresi olacaktır.

3- Sağlık politikaları komisyonu/grubu: Bu grup SES’in sağlık alanındaki 
mutfağını oluşturmaya çalışacaktır. Dünya sağlık sistemlerini inceleyerek Türkiye 
ile karşılaştıracak mevcut sağlık sistemimizdeki yanlışlıkları açığa çıkaracak Türkiye 
gerçekliğine uygun model oluşturma amaçlı çalışmalar yürütecektir. Bu komisyon 
aynı zamanda ihtiyaç duyulan konularda (genel kurul kararı olan sağlık dili ve 
kavramlar gibi) sempozyum/panel/çalıştay vb. hazırlıkların altyapısı için MYK ya 
yardımcı olacaktır. Bu komisyonda yer alacak kişiler önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte 
zamanlarını bu çalışmalara gönüllük temelinde ayıracaklardır. 

4- Basın Yayın Komisyonu: Ağırlıklı olarak Ankara’dan oluşturulacaktır. Diğer 
illerden bu alanda çalışmak isteyenler katkı sunabilirler. Mail üzerinden de çalışmalar 
yürütülebilir. Bu komisyon düzenli bir yayının çıkarılması, değişik konulara ilişkin 
afiş bildiri ve broşür çalışmalarında basın yayın sekreterine yardımcı olacaklardır.

5- Sosyal Hizmet politikaları Komisyonu: 7.Olağan Genel Kurul kararları arasında 
yer alan ‘’sosyal hizmetlerin yeniden yapılandırılmasına ‘’ ilişkin kabul edilen karar 
önergesi doğrultusunda genel merkezde Ankara şube üyelerinin katılımıyla komisyon 
oluşturulmuştur.Komisyon üyeleri: Aslıhan Han,İnci Yüksel, Özgün Baltacı, Runa 
Temelli, Aylin Akçay, Ramazan Yüksel,Yıldız Çakmak,Yusuf Özden, Ali Geçimli, 
Umut Yaşar Göç, Emine Koç, Ekim A.Özkan.
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Dünyada olduğu gibi bu coğrafyada da toplumsal azınlığın zenginliği artarken 
açlık sınırı altında yaşama tutunmaya çalışanların sayısı her geçen gün çoğalıyor. 
Yoksullara ve dezavantajlı gruplara hizmet vermekle yükümlü Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, yardım yaptığı yoksul sayısındaki artışı başarı addedebiliyor. 
Yoksulluğun ortadan kaldırılması değil de yardımların sürdürülmesi hedefleniyor. 
El koydukları toplumsal zenginliğin bir kısmını hak adı altında halka dağıttıkları 
dönemi aştıklarına inanan egemenler, hakları sosyal yardıma dönüştürerek ihtiyaç 
gruplarını inisiyatiflerine bağımlı hale getirmekte beis görmüyor. Yoksullaştırılanlar 
yoksulluğunu ispat edip ya gıda paketlerine tamah ediyor veya temel ihtiyaçlarını 
dahi karşılamayacak yardımı alabilmek için sosyal hizmet çalışanlarının insafına 
sığınıyor. Yaşlı ve özürlü bakımı, ekonomik bir soruna indirgenerek bir yandan evde 
bakım adı altında ailelerinin sırtına yükleniyor, diğer taraftan ise özel teşebbüsün 
kar elde etmesinin aracı kılınıyor. Bakıma muhtaç hale düşmüş çocuk ve gençler, 
toplumdan yalıtık merkezlerde(sevgi evleri) toplanarak ya hiçbir önlem alınmadan 
sorunlu aile ortamına veriliyor veya tarikat benzeri çevrelerin insafına bırakılıyor. 
Sayıları ve sorunları giderek artan sokaktaki çocuklara bir çözüm üretilmezken 
var olan çocuk ve gençlik merkezleri de kapatıldı. Suçluluğu yaratan nedenler 
devasa boyutlara çıkarken karakol ve cezaevleriyle sosyal olaylar kontrol edilmeye 
çalışılıyor. Kadınlara yönelik şiddetin kaynaklarından biri olan aile kurumu çarenin 
başlıca adresi olarak gösteriliyor. Kadın sığınma evleri ise adeta toplama kamplarını 
andırıyor. Kısacası sosyal hizmet, ihtiyaç gruplarının sorunlarını asgari düzeyde 
de olsa çözmek yerine, bu sorunları yönetmenin ve farklı amaçlar için istismar 
etmenin aracına dönüştürülmüş bulunuyor. Muhafazakar toplum inşası hedefine 
koşulan sosyal hizmet kurumları, plansız ve programsız bir biçimde değişikliklere 
gidiliyor ve gelecekleri belirsiz kılınan çalışanlara adeta mobing uygulanıyor. Yılların 
birikimi ve emeği ile var edilmiş kurumlar bir gecede çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle kapatılıyor.Sosyal hizmetlerdeki sık sık gerçekleştirilen mevzuat 
değişiklikleri kurumdan hizmet alanları ve sosyal hizmet emekçilerini olumsuz 
etkilemeye devam etmektedir.

Mevcut kamu kurumları içinde en dezavantajlı konumda sosyal hizmet çalışanları yer 
alıyor. Yoksul ve dezavantajlı toplum kesimlerine hizmet verdikleri için ekonomik 
ve sosyal hakları da müracaatçıları gibi kolayca göz ardı edilebiliyor. Diğer kamu 
kurumlarında kısmen de olsa uygulanan tazminat, fazla mesai, yıpranma payı gibi 
yanödemelerden yararlanmadıkları gibi herhangi sosyal hakları da bulunmuyor. Her 
sektörde olduğu üzere sosyal hizmet çalışanları da kararname ve taşeronlaştırma 
marifetiyle farklı statülere bölünerek yoğun bir iç rekabete sürüklenmiş durumda. 
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Bununla da yetinilmemiş, meslek sorumlulukları ve işlevleri belirsizleştirilerek 
çalışanlar arasında yıpratıcı çatışmalar yaratılmıştır. 

Bakanlığın yaptığı yasal değişikliklerde alanda örgütlü emek ve meslek örgütlerinin 
görüş ve önerilerinin alınmamıştır. Sendika olarak bakanlık yetkilileriyle yaptığımız 
görüşmelerde görüş ve önerilerimizi iletmeye çalıştık.

Sosyal Hizmetler alanında gerçekleşen ilk saldırılardan birisi 633 Sayılı Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK olmuştur.Ana 
muhalefet partisinin Anayasa mahkemesine taşıdığı kanunla ilgili olarak olumlu 
sonuç çıkmamıştır.Bu güne kadar 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği , Sosyal 
Hizmet Merkezleri Yönetmeliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği gibi birçok yönetmeliğe karşı hukuki süreçler başlatılmıştır. 
Alanımızda örgütlü meslek örgütleriyle de ortak eylem programları çıkarılarak 
hayata geçirilmiştir.

Sosyal Hizmetler komisyonu tarafından planlanan ‘’ sosyal hizmetlerde güncel 
sorunlar ve perspektifler’’ çalıştay hazırlıkları devam etmektedir. Çalıştaylar dizisi 
ve konferans şeklinde zamana yayarak planlanan çalışmaların ilkinin 11 Nisan 2014 
tarihinde yapılması planlanmıştır.

Çalıştayların hedefi;Dünyada ve Türkiye’de sosyal politika kapsamında sosyal yardım 
ve sosyal hizmet alanlarında geliştirilen teori ve uygulamaların tarihsel sürecini 
inceleyerek Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının, 

a-  Sosyal politika, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında savunacağı kavramsal ve 
kuramsal yaklaşıma dair bir çerçevenin oluşturulması, 

b-  Bu çerçeve doğrultusunda sosyal politika, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanlarına 
özgün pratik politikaların, örgütlenme yöntem ve araçlarının geliştirilmesine 
katkı sağlanması hedeflenecektir. 
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İÇERİK

1. SOSYAL HİZMET TEORİSİ VE TEMEL YAKLAŞIMLAR 
(Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve)

a. Muhafazakâr/Liberal Yaklaşım 

b. Sosyal Demokrat Yaklaşım

c. Radikal Yaklaşım

d. Marksist-Sosyalist Perspektif

Bu başlık kapsamında, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere dair temel yaklaşımların 
kavramsal ve kuramsal düzeyde tartışılması, çocuk, gençlik, özürlü, yaşlı, kadın, yoksul, 
hasta ve suça sürüklenmiş çocuk alanlarında uygulamaların tarihsel perspektifle ve 
coğrafi bağlamıyla birlikte incelenmesi, bu politika ve uygulamaların ezen ezilen, 
sömüren sömürülen arası ilişkiler ve ulus devletlerin inşa sürecinde işlevlerinin batı 
merkezli bakışla sınırlandırılmadan ele alınması, Türkiye’deki savunu ve uygulamalar 
değerlendirilerek alternatif yaklaşımların geliştirilmesi hedeflenecektir. 

2. SOSYAL HİZMET ALANLARINDA ÇALIŞANLARIN 
DURUMU, SENDİKAL MÜCADELE VE ÖRGÜTLENME 
OLANAKLARI

a.  İstihdam biçimleri ve mesleki farklılıklardan kaynaklanan sorun, ihtiyaç ve 
talepler

b.  Çalışanlar arası rekabetin belli başlı ekonomik, siyasal, ideolojik, kimlik, sosyal, 
kültürel, psikolojik nedenleri

c.  Sendikal mücadele ve örgütlenme strateji ve taktikleri

Bu bölümde sosyal yardım ve sosyal hizmet alanlarında kamu ve özel sektörde işgücünü 
satanlarla ilgili gerekli analizler yapılarak, çalışanlar arası rekabetin asgari düzeye 
nasıl çekilebileceği, her bir grubun özgün sorunları başlangıç alınarak ortak sorun ve 
ihtiyaçların tespitine nasıl varılacağı, sendikal mücadelenin strateji ve taktikleri ile 
ortak örgütlenme modellerine dair önerilerin geliştirilmesi hedeflenecektir.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
145

DÖNEMSEL MÜCADELE PROGRAMLARI

3. Güvencesizler Komisyonu: Bu komisyon genel kurul kararlarımız ve 1. MTK 
da belirlenen yönelim doğrultusunda faaliyet yürütecektir. En önemli faaliyet alanı 
taşeron işçilerin örgütlendirilmesi olacaktır. Bu nedenle bu komisyon teorik ve 
pratik çalışmaları birlikte sürdürecektir. Teorik olarak bu alana yoğunlaşacak ve 
pratik faaliyetlere de katılım gösterebilecek uzun erimli bir çalışma yürütebilecek 
arkadaşların bu çalışma içine girmesi gerekmektedir. Merkezi kurulacak bu 
komisyondaki kişiler taşeron işçiliği ve güvencesizlik hakkında yapacağı teorik 
çalışmalarını şube’lerde kurulan güvencesizler komisyonuna aktaracaktır. Bir 
nevi eğitimci görevi de göreceklerdir. Aynı zamanda pilot seçilen yerlerdeki şube/
temsilciliklerimizin çalışmalarına yön verecek ve katkı sağlayacaklardır.

4. İnsan Hakları ve Cezaevleri Komisyonu: Geçen dönem oluşturduğumuz İnsan 
Hakları ve Cezaevleri Komisyonumuz, bu alanda çalışma yürüten örgütlere çağrı 
yapmış (Tabipler Odası Genel Merkezi, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi 
katılamamış alınan kararlara katılacağını bildirmiş.) 4 Mart 2010 tarihinde bir 
araya gelinmiş, ortak çalışmanın gereği ve arzusu paylaşılmış, çalışma programının 
çıkarılması kararlaştırılmıştır. 29 Temmuz 2010 tarihinde yeni yapılan toplantıda; 
“Cezaevlerinde yaşanılan hak ihlalleri ve sağlık sorunları” başlığında bir çalışma 
programı oluşturulmuştur. 

7. Olağan Genel Kurul kararları arasında yer alan ‘sendikamız bünyesinde insan 
hakları ve cezaevleri izleme komisyonu kurulur ve alandaki diğer örgütlerle ortak 
çalışma yürütür’ önergesi doğrultusunda genel merkezde İnsan Hakları ve Cezaevleri 
Komisyonu oluşturulmuştur.Komisyon üyeleri: Aslıhan Han, Zeynep Şahin, Fikret 
Çalağan,Gamze Yağmur, Fatime Akalın, Mahmut Konuk,Tuncay Gökçen,Adnan 
Vural .Komisyon çalışmalarına Dr. Ata Soyer, Dr.Metin Bakkalcı ve Dr.Çağrı 
Temuçin katlılarıyla destek vermişlerdir.

Komisyon tarafından Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ,sağlık sorunları,hasta 
tutukluların tedavi sorunları,açlık grevleri, hastanelerdeki mahkum revirlerinin 
koşulları, tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişim hakları,cezaevlerinde 
aile hekimliği uygulamaları ve çocuk cezaevlerinin kapatılması gibi bir çok konuda 
çalışmalar yürütülmüştür.

Açlık grevleri dönemlerinde genel merkezimize ulaşan bilgi ve veriler doğrultusunda 
Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevleriyle ilgili İzleme Ön Raporları oluşturulmuştur. 
Ayrıca Cezaevlerinde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerin 
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sağlık hizmetlerine erişimi,sağlık sorunlarının yerinde incelenmesi gibi konularda 
çalışma yürütmek için TTB,THİV ve SES ile birlikte heyet oluşturma çalışmaları 
yürütülmüştür.İlgili bakanlıklara başvurular gerçekleştirilmiştir. Sendikamız genel 
merkezine ve şubelere cezaevlerinde ki hasta tutuklu ve hükümlülerden çok sayıda 
mektup gelmektedir. Bu mektuplarla birlikte gönderilen sağlık raporları diğer 
kurumlarla paylaşılarak, tedavilerinin sağlıklı bir şekilde yapılması için adli tıp 
raporlarının uygulanarak salıverilmeleri konularında girişimlerde bulunulmuştur.

Ankara Numune EAH ve Sanatoryum Hastanelerinin mahkum revirlerinin sağlık 
koşullarının ve fiziki durumunun incelenmesi için Ankara Tabip Odası ve genel 
merkezimiz defalarca başvuru yapmıştır.Taleplerin reddedilmesi gerekçesiyle ATO 
tarafından konu yargıya taşınmış.Mahkeme mahkum revirlerinin Tabip Odası 
tarafından incelenmesine karar vermiştir.

20 Mayıs 2012 tarihinde Demokratik Toplum Kongresi Sağlık Politika Komisyonu 
Sağlık Grubu tarafından Mardin’de düzenlenen Cezaevleri ve Sağlık Çalıştay’ına 
katılım sağlanmıştır. 12 Eylül darbe dönemlerini aratmayacak düzeyde cezaevleri 
sorunu yaşanmaktadır.Çalıştayda ; %120 ye varan doluluk oranı,uzun tutukluluk 
süreleri,tedavi edilmeyen tutukluların ve hükümlülerin ölüm haberleri,işkence,sürgün 
uygulamaları,sağlıksız fiziki koşullar ve sağlık hizmetine ulaşımın engellenmesi ve 
nihayetinde tecrit koşullarını uygulanması gibi birçok konu tartışılmıştı. Komisyon 
olarak cezaevi ve sağlık raporu hazırlanmıştır. 

ÇOCUK CEZAEVLERİ KAPATILSIN GİRİŞİMİ 
ÇOCUKLAR DEĞİL, CEZAEVLERİ KAPATILSIN

Genel Merkezde oluşturulan İnsan Hakları ve Cezaevleri Komisyonu olarak 
cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı bu alanda çalışma yürüten emek ve meslek 
örgütleri ,dernekler ve odalarla birlikte çalışmalar yürütülmüştür. 2014 Ocak ayında 
Ankara merkezli oluşturulan Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişiminde yer aldık.

Çocuk ve gençler ,üzerinde özenle durulması, gözetilmesi, eğitilmesi,şiddetten,ihmal 
ve istismardan korunulması gereken kesimidir. Ülkelerin çağdaşlık düzeyleri çocuk 
ve gençlere verilen değerle koşuttur.Ne yazık ki bugün ülkemizde çocuk ve gençlere 
çok hoyrat davranan, onlara yönelik sevgisiz eylem ve söylemlerle, çocuk ve gençleri 
ve onların ailelerini örseleyen bir devlet yönetimi biçimi egemendir.Yalnızca 
örselenmek değil,çocuk ve gençler bugünkü yönetimin şiddet içeren yaklaşımları ve 
uygulamalarıyla yaşamlarını,bedensel ve ruhsal bütünlüklerini yitirmektedirler. 
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Çocuk ve gençlere şiddet uygulayan, onların yaşamlarını yitirmelerine neden olan 
,onları cezaevlerine atan ve olanlardan hiç pişmanlık payı çıkarmayan katı,sert 
,acımasız, insanca tutum söylemlerin uzağında kalmayı özellikle yeğleyen bir devlet 
yönetiminin varlığı o ülke çocukları ve gençleri için tehdit oluşturmaktadır. 

2011 yılında Adana Pozantı Çocuk Cezaevinde çocuklara cinsel istismar, işkence 
ve kötü muamele iddiaları ile birlikte ilk kez ciddi anlamda “Çocuk Adalet Sistemi 
ve Çocuk Tutukluluğu” tartışılır hale gelmiştir. Ancak Pozantı cezaevlerinde 
yaşananlarla, çocukların yaşadığı hak ihlalleri ve işkenceler son bulmamış 2012 
yılında Ankara Sincan, 2013 yılı yaz aylarında da İzmir Şakran ve Antalya 
Cezaevi’nde çocuklara yönelik cinsel istismara varana kadar, kötü muamele ve ağır 
işkence iddiaları basına ve kamuoyuna yansımıştır. 

Yine 2014 yılı başında da bu kez Ankara Sincan Çocuk Cezaevinde çocuklara işkence 
ve onur kırıcı muamele yapıldığı şikâyetleri gündeme gelmiştir. Sincan Cezaevindeki 
çocuklarla ve olaylar sonrası Şakran ve Maltepe Cezaevlerine gönderilen çocuklarla, 
yapılan görüşmelerde kamuoyuna yansıyan iddiaları doğrular nitelikte bulgulara 
ulaşılmıştır. 

Çocuk Cezaevlerinin çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçemediği, tahliye 
edildikleri süreçten sonra devletin bu çocuklara sahip çıkmadığı, devletin bu 
konuda herhangi bir politika ve uygulamasının söz konusu olmadığı dolayısıyla 
çocuk adalet sisteminin amaçlarına kesinlikle ulaşılamadığı artık görülmeli ve kabul 
edilmelidir. Bu nedenler insan hakları ve çocuk hakları alınanda çalışan emek 
ve meslek örgütleri,sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek iki yıl sürecek Ocak 
2014 tarihinde “Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi” oluşturuldu. SES olarak 
bu girişimin içerisinde yer almaktayız. Girişim öncelikli olarak çalışmalarını çocuk 
cezaevlerinin olduğu 5 ilde (Ankara,İzmir,İstanbul,Diyarbakır,Mersin) başlatmıştır. 
Girişimin yerel bileşenleri bu illerde oluşturulmuştur.

 “Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi” olarak tüm çocukların adil ve özgür yaşaması 
için çalışmalarımızı bulunduğumuz illerde hayata geçireceğiz.
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(Girişim tarafından change.org da başlatılan İMZA METMİ)

Yakın tarihte başta Pozantı, Şakran, Kürkçüler, Antalya ve en son olarak Sincan 
Çocuk Ceza İnfaz Kurumları’nda kalan çocukların işkence, kötü muamele ve diğer 
onur kırıcı muamelelere maruz kalmalarını insanlık adına utançla ve büyük bir 
kaygıyla toplumca tanık olduk. 
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Çocuk Cezaevlerinin çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçemediği, tahliye 
edildikleri süreçten sonra devletin bu çocuklara sahip çıkmadığı, devletin bu konuda 
herhangi bir politika ve uygulamasının söz konusu olmadığı dolayısıyla çocuk adalet 
sisteminin amaçlarına kesinlikle ulaşılamadığı artık görülmeli ve kabul edilmelidir. 

Çocuklara açıkça zarar veren ve uluslararası sözleşmelerinin ihlali sonucu yaratan bu 
yapının kesinlikle ortadan kaldırılması ve çocuk cezaevlerinin kapatılması; alternatif 
olabilecek modellerin geliştirilmesi ve alt yapısının, kurum ve kuruluşlarının acilen 
oluşturulması zorunludur. 

Çocukların özgürlüklerinin kısıtlanmasının “en son” çare olmasının zorunlu olduğu; 
alternatif tedbir ve yöntemlerin uygulanmasının yaşamsal bir önem taşıdığının ayırdına 
varılarak Türkiye’deki TÜM ÇOCUK CEZAEVLERİNİN KAPATILMASINI 
TALEP EDİYORUZ! Çocuk cezaevleri kapatılıncaya kadar geçecek süreçte, 
uluslararası standartlara uygun bir biçimde sivil toplumun denetimine açılmasını 
talep ediyoruz.

Bu kampanya, insan hakları ve çocuk hakları alınanda çalışan –şimdilik- 19 farklı sivil 
toplum kuruluşunca oluşturulan “Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi” tarafından 
düzenlenmiştir. Tüm çocuklara adil ve özgür bir gelecek için İMZALIYORUZ.

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi
İletişim: 0505 918 00 39-0532 326 44 52
e-posta: cocukcezaevlerikapatilsin@gmail.com
Adres: Yüksel Cad. 34/10 Kızılay/ Ankara
https://twitter.com/cocukcezaevison
https://www.facebook.com/cocukcezaevlerikapatilsin

C- YÖNETMELİKLER:

Genel kurul da alınan kararların mevcut yönetmeliklerde yazılması, ihtiyaç olarak 
tariflenen ŞTK ve MTK işleyiş yönetmeliği ile yönetmeliklerde ihtiyaç olan 
değişiklikler aciliyet durumuna göre düzenlenecektir. MTK’lar öncesi taslaklar 
hazırlanarak illere gönderilecek ve MTK’ larda netleştirilecektir.
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MTK’LARA SUNULAN MYK ÇALIŞMA RAPORLARI

GENEL MYK FAALİYETLERİ                                               

(30 NİSAN 2011 – 1 HAZİRAN 2011)

22–23–24 Nisan 2011 tarihinde yapılan 7. Dönem Olağan Genel Kurul sonrası 
seçilen merkez yönetim kurulumuz 30 Nisan 2011 tarihinde görev dağılımını 
gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır. Yeni seçilen merkez disiplin ve denetleme 
kurularının toplanması ve görev dağılımlarını yapmaları gerçekleştirilmiştir. Genel 
kurulda yapılan tüzük değişiklik maddeleri Tüzüğe yedirilerek yeni tüzük basılmıştır. 
Ayrıca genel kurul kararlarımızda kitapçık olarak bastırılmıştır. Kadın sekreterliğinin 
ayrı bir sekreterlik haline gelmesi ve diğer sekreterliklerde yapılan değişiklik nedeni 
ile tüzük değişikliğine uygun olarak şubelerimiz yeniden görev dağılımlarını yapmış 
ve yetkileri verilmiştir. Genel kurulda kabul edilen kararlar kitapçık haline getirilerek 
örgüte gönderilmiştir. Genel kurul sonrası resmi prosedür gereği ilgili kurumlara 
gerekli evraklar zamanında gönderilmiştir.

Genel kurul sonrası bu güne kadarki kısa dönemde Türkiye’de çok önemli gündemler 
açığa çıkmıştır. Bu dönem içerisinde eski MYK ile birlikte 1 Mayıs etkinlikleri 
örgütlendirilmeye çalışılmıştır. Bu dönem toplumsal muhalefetin nerdeyse tüm 
dinamiklerine karşı yapılan tutuklama ve gözaltı operasyonları yaşanmış ve bunlara 
karşı yürütülen demokratik mücadeleye müdahil olunmaya çalışılmıştır.

Kütahya siyanürlü gümüş arama tesisi ETİ AŞ.’nin atık havuzlarında yaşanan göçük 
önemli bir cevre felaketini açığa çıkarmıştır. Olaydan kısa bir süre MYK’mız bir 
heyetle olay yerine gitmiş ve hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaşmıştır. Siyanüre 
karşı platform oluşumunda yer alınmış ve diğer örgütlerle çeşitli çalışmalar 
yürütmüştür.

Bu dönem aynı zamanda sendika üye yetki tutanaklarının da olduğu dönemdir. Bu 
çalışmalar için şube/temsilciliklere neler yapılması gerektiğine dair yazılar yazılmış 
örgütümüzle irtibat halinde çalışmalar yürütülmüştür. Merkezi anlamda tutulan 
tutanaklara müdahil olunmuş gerekli çalışmalar ve itirazlarımız gerçekleştirilmiştir.

KESK başta olmak üzere emek ve demokrasi güçlerinin düzenlediği eylem 
ve etkinliklere katılım sağlanarak sendikamız temsil edilmiştir. Yine şube/
temsilciliklerimizden doğru hemşirelik haftası vb kapsamında yapılan talepler 
karşılanmaya çalışılmış, baskıların yaşandığı illere gidilmeye çalışılmıştır.
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Genel Kurul kararımız doğrultusunda kurulması gereken komisyonlara ilişkin MYK 
üyelerine sorumluluklar paylaşılmıştır. Bunlar;

Basın Yayın Komisyonu: Zülfikar KARTAL AKÇAY

Öğrenci Komisyonu: Hasan KALDIK

Güvencesizler Komisyonu: Hasan KALDIK ve Şinasi DURSUN

İnsan Hakları ve Cezaevi Komisyonu: Aslıhan HAN ÖZDEN

Sağlık Politikaları Komisyonu: Mehmet Sıddık AKIN

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu: Bedriye YORGUN

Sosyal Hizmet Politikaları Komisyonu: Aslıhan HAN ÖZDEN

Bunun dışında MYK faaliyetleri ve sekreterliklerle ilgili çalışmaların bir kısmı aşağıda 
başlıklar halinde ifade edilmiştir.

(01 HAZİRAN 2011 – 15 KASIM 2011)

Sendikamız, 2. MTK öncesi, 15 Kasım 2011 tarihine kadar yoğun bir siyasal ve 
sendikal gündem içerisinde faaliyetler sürdürmeye çalışmıştır. Genel seçimler sonrası 
TBMM’deki gücünü pekiştiren AKP’nin; muhalif olan tüm kesimlere yönelik 
arttırdığı baskıdan, sendikamız ve konfederasyonumuz da payına düşeni fazlasıyla 
almıştır. “İleri Demokrasi” söylemlerini sık sık tekrar eden hükümet, içerde ve 
dışarıda yaptığı operasyonlarla ülkeyi kaosa sürüklerken, KHK’lerle emekçiler ve 
halkların aleyhine olabilecek her türlü yasal düzenlemeleri, sendikalar ve DKÖ’leri 
bir yana, parlamentoya dahi getirmeden çıkarmıştır. 

Bu dönem sendika üye ve yöneticilerimize yönelik baskılar artmış, buna ilişkin 
mücadelede önemli bir başlık olarak gündemimizdeki yerini korumuş ve bu konuda 
etkin bir mücadele yürütülmeye çalışılmıştır. 

Bu dönem açısından önemli olan konu, her yıl yapılan Toplu Görüşme dönemi olup, 
öncesinde, Toplu Görüşme değil, TOPLU SÖZLEŞME talebiyle; TİS taslaklarımızı 
oluşturup, yasal sürece saplanmadan kararlaştırdığımız programı hayata geçirmeye 
yönelik faaliyetimiz olmuştur. KESK dahil tüm konfederasyonlar içerisinde işkolu 
taleplerimize ilişkin merkezi ve yerel eylem programını hayata geçiren tek sendika 
olduk.
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Hükümetin meclis kapanmadan önce almış olduğu KHK çıkarma yetkisine 
dayanarak işkolumuzda yapmak istediği değişikliklere karşı merkezi olarak yapılan 
planlamalarla tüm şube/temsilciliklerimiz bu süreci yoğun bir eylemlilik içerisinde 
geçirmiştir. 1. MTK’da tartışılan ve SHÇEK’in tasfiyesine ilişkin KHK ile ilgili 
olarak bir broşür ve afiş çıkarılmış, örgütün KHK ile bilgilenmesi ve buna yönelik 
eylem programlanmasına hazırlık yapılmıştır. Bu arada ilgili KHK ile ilgili olarak 
bakanlıkla görüşülmeye çalışılmış, kararnamenin Anayasa Mahkemesine götürülmesi 
için Parlamento içinde çalışma yürütülmüştür. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanununu 
değiştiren ve KHB’ni de kapsayan KHK gündeme geldiğinden beri hem sendikamız 
hem de sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle ortak eylem ve etkinlikler 
yapılmış, tüm eylem etkinliklerimize ve karşı duruşumuza rağmen içerisinde KHB’yi, 
Kamu-Özel Ortaklığını, Üniversite Hastanelerinin Sağlık Bakanlığının güdümüne 
girmesini, ithal hekim ve ithal hemşireliği de barındıran Sağlık Bakanlığı Teşkilat 
Yapısını değiştiren, Adalet Bakanlığı teşkilat yasası içinde de Tam Gün ve SHCEK’in 
devrini beraberinde getiren KHK’ler çıkarılmıştır. Buna ilişkin mücadelemiz ve 
süreç içinde yapılacak mücadelenin planlanması çalışmaları işkolumuzdaki diğer 
örgütlerle birlikte devam etmektedir. 

KESK bütünlüğü içerisinde yürüttüğümüz önemli mücadele başlıklarından biri 
de 12 Eylül referandumu kapsamında yapılan anayasa değişikliği ile 4688 sayılı 
yasada istemediğimiz tarzda (grevsiz, özgür olmayan toplu pazarlık) yapılmak 
istenen değişikliklere ilişkin mücadele olmuştur. Bu mücadele kapsamında KESK 
bütünlüğü içinde çalışmalar yürütülmüş ve 8 Ekim 2011 merkezi Ankara mitingine 
hazırlanılmıştır. 8 Ekim hazırlıkları için yapılan eylem-etkinlikler işkolumuz talepleri 
ile birleştirilerek örgütümüzce güçlendirilmiştir.

23 Ekim 2011 tarihinde Van-Erciş tabanlı deprem nedeniyle ilk günden itibaren 
TTB ile birlikte kurulan bir ekiple bölgeye gidilmiş, çeşitli incelemelerde bulunularak 
hazırlanan raporlar örgütümüz ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. İlk günden itibaren 
gönüllü üyelerimizin katkıları ile halka sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. Bu 
hizmet halen sürdürülmektedir.

Genel kurul kararımız doğrultusunda kurulması gereken ve MYK üyelerince 
sorumluluğu paylaşılan komisyonlardan;

Güvencesizler Komisyonu: Hasan KALDIK ve Şinasi DURSUN sorumluluğunda 
kurulmuş olup, 18 Kasım 2011 günü ilk toplantısını gerçekleştirecektir.
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Sağlık Politikaları Komisyonu: Mehmet Sıddık AKIN sorumluluğunda 11 Kasım 
2011 günü genel merkezimizde 16 kişinin katılımı ile ilk toplantısını gerçekleştirmiş, 
komisyon çalışma yöntemini belirlemiş ve önümüzdeki dönemde yapılacaklara ilişkin 
planlamayı yapmıştır. Komisyon 2. toplantısını 14 Ocak 2012 de gerçekleştirecek, 
toplantı aralarında ise elektronik iletişim üzerinden çalışmalarını yürütecektir. 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu: 6. dönemde başlamış olan Sağlık 
Çalışanlarının Sağlığı komisyonu, Bedriye YORGUN sorumluluğunda, önceki 
dönemde olduğu gibi bu dönemde düzenli aralıklarla toplantısını gerçekleştirmiştir. 

(15 KASIM 2011 - 7 ŞUBAT 2012)

Sendikamız 3. MTK öncesi (15 Kasım 2011- 7 Şubat 2012) döneminde sendikal, 
siyasal ve emek alanında yoğun gelişmelerin yaşandığı bir dönemi geride 
bırakmıştır.

Ortadoğu’ya rol model olarak sunulan AKP; içerde istediği sistemi kurumsallaştırma 
çabalarını hızlandırmıştır. AKP; bir taraftan kendi sistemini kurmak için yoğun 
faaliyet yürütürken diğer yandan da yürüdüğü yolda dikensiz gül bahçesi yaratmaya 
çalışmaktadır. Bu kapsamda içerde ve dışarıda siyasal ve askeri operasyonlarına 
daha da hız vermiştir. Muhalif olan aykırı seslerin tamamı kesilmekte, çeşitli 
gerekçelerle cezaevlerine konulmaktadır. Bu dönemde avukatlardan gazetecilere, 
akademisyenlerden sendikacılara kadar çok yoğun gözaltı ve tutuklama faaliyetleri 
devam etmiştir. Bu kapsamda sendikamız ve konfederasyonumuz da payına düşeni 
almıştır.

Konfederasyonumuza yönelik 2009 Nisan operasyonu kapsamında süren davada; 
KESK Genel Başkanı, Eğitim Sen yeni ve eski kadın sekreterlerinin içinde yer aldığı 
25 kişiye 6 şar yıl hapis cezası verilmiştir. Sudan nedenlerle tutuklanan ve yılları 
gecen tutukluluk süreçlerini yaşayan cezaevindeki üyelerimiz, mahkeme karşısına 
bile çıkarılmamışlardır. Bu dönemde Şanlıurfa eski şube yöneticimiz hikmet 
Evin ve çok sayıda KESK üyesi çıkarıldıkları ilk mahkemede beraat etmişlerdir. 
Bu mahkemeyi izleyenler; Bir kez daha gerekçelerin ne kadar basit ve mesnetsiz 
olduğunu görmüştür.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, 13 Ocak 2012 günü KESK Genel Merkezi, Urfa ve 
Diyarbakır Eğitim SEN ve Tüm Bel Sen şubeleri bir kez daha basılmış, çalışanlarımız, 
üyelerimiz gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Mücadeleyi yükselttiğimiz her 
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aşamada sendikalarımıza yönelik baskılar da artmaktadır. Bu tür uygulamalarla 
gittikçe daha da fazla karşılaşmaktayız. Bu son operasyonun 3 Aralık ve 21 Aralık 
eylemlerinden bağımsız olduğunu söylemek olanaksızdır.

Toplumsal ve siyasal alanda bunlar yaşanırken; barış umutları ile yeni yıla girmek 
isteyen halklarımız; tepesine uçaklardan atılan bombalarla devletin katliamcı yüzünü 
bir kez daha görmüştür. Halkını bombalarla katleden, muhalif her türlü kesimin 
cezaevlerine atıldığı bir devlette başbakanlık yapan Recep Tayyib ERDOĞAN; 
Ortadoğu’daki liderlere barış ve demokrasi dersi vermeye devam etmektedir. 
Komşu ülkelerle ilişkiler pamuk ipliğine bağlı hale gelmiş, Suriye başta olmak üzere 
rol-modeli kabul etmeyenlere ilişkin emperyalizmin karakol görevi üstlenilmeye 
başlanmıştır.

Siyasal ve sosyal alandaki bunca olumsuzluk ve baskı politikası ile suskun, biat 
eden bir toplum yaratılmaya çalışmaktadır. Bundan hareketle de kamusal hizmetler 
piyasalaştırılmakta, devlet kendini şirketleştirmektedir. Bu doğrultuda sağlık ve 
sosyal hizmet alanında KHK’lerle yapılan değişikliklerin uygulama süreci de hızlı bir 
şekilde yürütülmektedir. İşkolumuzdaki emekçiler ve halk için her gün yeni yıkım 
yasaları, yönetmelikleri, yönergeleri, SUT, BUT vb. çıkarılmaktadır. 

Yaşanan bunca yıkıma karşı işkolumuzdan başlamak üzere en geniş mücadele 
ortaklığını oluşturmak, mücadelenin toplumsallaşmasını sağlamak, mevcutları 
korumak yerine, kaybedilenleri geri alma-kazanma mücadelesine ilişkin çalışmalar 
temel mücadele stratejimizi oluşturmuştur. Bu kapsamda sağlık meclisleri, kent 
sağlık hakkı meclisleri kurma çabaları ve bunların kuruluşunu ilan ettiğimiz günde de 
temel taleplerimiz üzerinden sağlık örgütleri ile ortak 1 günlük GREV mücadele ve 
mücadele birlikteliği-ortaklaşması açısından önemli ve anlamlı olmuştur. KESK’in 
de aynı gün GREV kararı alması, birleşik mücadelenin zeminini güçlendirmiş, 
aynı zamanda emek ve demokrasi mücadelesi ile halkın ücretsiz kamusal hizmet 
taleplerinin daha fazla ortaklaşmasına olanak tanımıştır. İşkolumuzda örgütlü 
emek ve meslek örgütleri ile ortak toplantılarımız devam etmektedir. Ortaklaşılan 
programın hayata geçirilmesi önümüzdeki dönem temel taleplerimizin kazanılması 
yönünde belirleyici olacaktır.

Sendikamız üzerindeki baskılara karşı yürüttüğümüz faaliyetler, KESK bütünlüğü 
içerisinde baskılara karşı yürütülen faaliyetlerle birlikte, bu dönemde de 
gündemlerimiz içinde önemli bir yer bulmuştur. 3 Aralık 2012 eylemleri ile 13 Ocak 
ve sonrası yürütülen faaliyetler bunlardan önemli olanlarıdır.
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Bu dönem Genel Kurul ve MTK’larımızın önümüze koyduğu hedeflerden Sağlık 
Çalışanların Sağlığı 3. ulusal Kongresi gerçekleşti. İşkolumuzda mobing konulu 
çalıştay yapıldı. Sağlık politikaları, Güvencesizler, Cezaevleri ve Sağlık, SCS 
komisyonlarımız toplantılarını düzenli aralıklarla gerçekleştirdi. Komisyon 
çalışmalarının olumlu çıktıları orta ve uzun vadede görünür olmaya başlayacaktır. Bu 
dönemde 8 şubemizde temsilci eğitimi gerçekleştirildi. Şube/temsilcilik sekreterleri, 
mali sekreterler ve çalışanlara mali ve kurumsal işleyişe dair merkezi eğitim verildi. 
KESK adına ağırlıkla çalışmalarını sendikamızın yürüttüğü “işçi sağlığı ve güvenliği 
kongresi” gerçekleştirildi.

Bu dönemde SHCEK ile ilgili 666 sayılı KHK’nin yarattığı adaletsizliklerle ilgili 
bakan yardımcısına dosya sunuldu. Yapılan görüşme neticesinde ilk etapta memur 
kadrosunda olanlara ilişkin görevde yükselme sınavı için çalışma başlatıldı. Yine YÖK 
ile yüksek lisans konusunda sendikalar arasında yaşanan rekabet ve haksızlıklara 
ilişkin yazı yazıldı, görüşmek için talepte bulunuldu. 

Dönem açısından tüm örgütümüzün dayanışma duyguları ile Van’da yürüttüğü 
faaliyet anlamlı olmuştur. 23 Ekim 2011 den 27 Ocak 2012 gününe kadar 1000’den 
fazla üyemiz Van merkezdeki sağlık merkezimizde faaliyet yürütmüş, maddi ve 
manevi her türlü katkıyı vermekten çekinmemiştir. Bu yönüyle sendikamız tüm 
topluma örnek de olmuştur. Aynı zamanda yayımladığı raporlar ve açıklamalarla Van 
halkının SES’i ve demokratik kamuoyunun da vicdanı olmayı başarmıştır. Bu süreç 
üyelerimize, SES’li olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşamasını sağlamıştır.

(25 ŞUBAT – 15 HAZİRAN 2012)

Sendikamız 4. MTK öncesi (25 Şubat - 15 Haziran 2012) dönemde sendikal, 
siyasal ve emek alanında yoğun gelişmelerin yaşandığı bir dönemi geride bırakmıştır. 
Bu dönemde gerek emekçiler, gerekse muhalif ses ve siyasetlere olan baskılar da 
alabildiğine artmıştır.

Üçüncü dönemini yaşayan AKP Hükümeti, ilk iki dönemi “çıraklık” “kalfalık”, son 
dönemi ise “ustalık” dönemi olarak tanımlamış, son döneme de “ileri demokrasi” 
sloganıyla başlamıştır. Ustalık döneminin en belirgin özelliği ise daha önce hükümet 
olup iktidar olamayan AKP’nin artık iktidar olmuş olmasıdır. Bu dönemde artık 
devlet, tüm kurumlarıyla, AKP Devleti haline getirilmiştir. Devlet yapısı değişmiştir, 
statüko ortadan kalkmamış, yalnızca el değiştirmiştir. AKP, kendi rejimi ve devlet 
yapısını şekillendirmiştir: Bu yapı tekçi, milliyetçi, totaliter, faşist bir devlet 
yapılanmasıdır.
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İçeride bu şekilde şekillenen yapı, dış ilişkilerde de değişim ve dönüşüme uğramış, 
”komşularımızla -0- sorun” söyleminin arkasına ABD’nin bölgedeki taşeronu olma 
faaliyetleri gizlenmiş, Suriye ile var olan ilişkilerin yönü tamamen değiştirilerek 
ülkeye yapılacak dış müdahalelerin öznesi olma çabası içinde olunmuştur. Bunu, 
tıpkı ABD’nin Irak’a saldırısında olduğu gibi, şimdi de Suriye’ye açılacak bir savaşta 
aktif yer alma çabalarının izleyeceğini söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Bu şekilde 
ABD-İsrail ikilisinin planlarının bir parçası olma durumu bununla sınırlı olmayıp, 
ABD’nin bölgedeki hegemonyasını sağlamak amacıyla, yakında İran da sıraya 
alınacaktır.

Ortadoğu’ya rol model olarak sunulan AKP; içerde istediği sistemi kurumsallaştırma 
çabalarını hızlandırmıştır. AKP; bir taraftan kendi sistemini kurmak için yoğun 
faaliyet yürütürken diğer yandan da yürüdüğü yolda dikensiz gül bahçesi yaratmaya 
çalışmaktadır. Bu kapsamda içerde ve dışarıda siyasal ve askeri operasyonlarına daha 
da hız vermiştir. Muhalif olan aykırı seslerin tamamı kesilmekte, çeşitli gerekçelerle 
cezaevlerine konulmaktadır. Bu dönemde de gözaltı ve tutuklamalar devam 
etmiş, gözaltı ve tutuklamalar öğrencilere, gençlere kadar uzamıştır. Bu kapsamda 
sendikamız ve konfederasyonumuz da payına düşeni almıştır.

Sendikamıza yönelik olarak, daha önce Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Doğumevi’ndeki 
bebek ölümlerinin teşhir edilmesi üzerinden ve sudan nedenlerle tutuklanıp ceza 
alan Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Seher Tümer’in dosyasıyla bağlantılı, 
ama daha çok konfederasyonumuz KESK ve bağlı sendikaların “Kadın Çalışmaları” 
üzerinden KESK Kadın Sekreteri ve Sendikamız Genel Kadın Sekreteri başta olmak 
üzere 14 Kadın arkadaşımız gözaltına alınmış, dokuzu tutuklanmıştır. Aradan altı 
aya yakın süre geçmesine rağmen mahkeme süreci daha başlamamıştır. En son 6 
Haziran günü de TTB Tıp Öğrenci Kolu ve sendikamız Öğrenci Komisyonu içinde 
çalışma yürüten, çoğu Tıp Fakültesi öğrencisi 46 Sağlık Meslek Okulları öğrencisi 
uydurma nedenlerle gözaltına alınmış, 13’ü tutuklanmıştır. TTB ve sendikamızın 
alanımızdaki öğrencilerle bağını koparmak ve sağlık alanını tahrip eden politikalara 
karşı mücadeleyi bastırmaktan, korku yaratmaktan, sindirmekten başka bir anlamı 
olmayan bu saldırının öğrencilere kadar uzanması düşündürücüdür. Bu olayın 28-29 
Mart Direnişi ve 23 Mayıs Grevi’nin ardından gelmesi ise dikkat çekicidir. 

Çoğu çocuk, 34 gencin öldürüldüğü “Roboski Katliamı” faili meçhul olarak varlığını 
korurken, bunun üstünü örtmek, sorumlularını gizlemek amacıyla yapay gündemler 
yaratılmış, hiç gündemde yokken, Kürtaj ve Sezaryen’le Doğum konularıyla 
kamuoyu meşgul edilmeye çalışılmıştır. Kadınların en az 3 çocuk doğurması, 
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gerekirse bunun 5 olması anlayışını izleyen bu tartışma, aslında kadını eve hapseden, 
yalnızca çocuk doğuran ve hayatın başkaca alanlarına girmemesi gereken bir 
toplumsal cins ayırımcılığını etkinleştirmesi yanında, kadının ucuz işgücü olması, 
küresel sermayenin genç nüfusu olan ülkeleri tercih etmesi üzerinden ucuz işgücüne 
kaynak oluşturması ve militarist bir yönetim biçiminin asker ihtiyacının karşılanması 
açısından da değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Siyasal ve sosyal alandaki bunca olumsuzluk ve baskı politikası ile suskun, biat 
eden bir toplum yaratılmaya çalışmaktadır. Bundan hareketle de kamusal hizmetler 
piyasalaştırılmakta, devlet kendini şirketleştirmektedir. Bu doğrultuda sağlık ve 
sosyal hizmet alanında KHK’lerle yapılan değişikliklerin uygulama süreci de hızlı bir 
şekilde yürütülmektedir. İşkolumuzdaki emekçiler ve halk için her gün yeni yıkım 
yasaları, yönetmelikleri, yönergeleri, SUT, BUT vb. çıkarılmaktadır. 

Bu dönemde Sağlıkta Dönüşüm Programı, uygulama ve sonuçlarına yönelik öfkede 
artış görülmüş, ancak bu örgütsüz öfke, Başbakan ve Sağlık Bakanı başta olmak 
üzere, yetkililerin hedef gösteren üslubuyla, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 
olarak yansımıştır. Sendikamız gerek TTB ile birlikte bir mücadele ederek ve 
gerekse Sağlık Bakanlığı’nın çağrısına uyarak buna yönelik bir rapor hazırlamıştır, 
bakanlıkla ortak afiş çalışması yürütmektedir. Ayrıca bu dönemde sağlıkta yıkım 
politikalarının toplumsallaştırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında 38 ilde 
kurulan Kent Sağlık Hakkı Meclislerinin katılımı 11 Mart 2012 tarihinde Türkiye 
Büyük Sağlık Hakkı Meclisi toplanmış ve önümüzdeki dönem mücadelesine dair 
önemli kararlar alarak sonuç bildirgesi ile kamuoyuna deklere etmiştir. Bu dönem 
KESK bütünlüğünde yapılan eylem etkinliklerin tamamını kendi taleplerimizi 
içerecek tarzda ve birlikte mücadele ettiğimiz işkolumuzdaki örgütlü kurumlarla da 
güçlendirme çabalarımız sürmüştür. 

Yaşanan bunca yıkıma karşı işkolumuzdaki olumsuzluklara karşı mücadele 
yürütülürken, süreç içinde 4688 Sayılı Yasa’nın Meclis Gündemine getirilmesi, eş 
zamanlı olarak, eğitimin piyasalaştırılması ve gericileştirilmesine yönelik 4+4+4 
adıyla anılan yasanın tartışılmaya başlanması ön plana çıkmış, bu bağlamda 28-
29 Mart Grev ve Direnişi ile 23 Mayıs Grevi ile KESK ülkenin gündemini işgal 
etmiştir. 

Sendikamız üzerindeki baskılara karşı yürüttüğümüz faaliyetler, KESK bütünlüğü 
içerisinde baskılara karşı yürütülen faaliyetlerle birlikte, bu dönemde de 
gündemlerimiz içinde önemli bir yer bulmuştur. Genelde tüm KESK’li, özelde 
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KESK’li kadın tutuklularla ilgili olarak (8 Mart’ı da içine alan, KESK Kadın 
Birimi koordinatörlüğünde ortak bir program doğrultusunda, etkin bir mücadele 
yürütülmüştür. 

Bu dönem Genel Kurul ve MTK’larımızın önümüze koyduğu hedeflerden 
Komisyonların çalışmaları sürdürüldü. Sağlık Politikaları, Sağlık Çalışanlarının 
Sağlığı Komisyonları planlı toplantılarını yaptı. Bu dönemde 21 şubemizde temsilci 
eğitimi gerçekleştirildi. KESK adına ağırlıkla çalışmalarını sendikamızın yürüttüğü 
“İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yasası”nın TBMM Komisyonlarında görüşülmesi 
sürecinde katılım sağlandı.

(14 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2012)

Sendikamız 7. Dönem 5.MTK öncesi(14 Haziran- 14 Eylül 2012) dönemde 
sendikal, siyasal ve emek alanında yoğun gelişmeler yaşanmıştır. Sendikamızın da 
haketmediği halde payına düşeni fazlasıyla aldığı KESK’e yönelik 13 Şubat, 6 ve 25 
Haziran operasyonlarını içeren bir dönemi geride bırakmıştır. Bu dönemde gerek 
Emekçiler ve öğrenciler, gerekse muhalif ses ve siyasetlere olan baskılar olabildiğince 
artmıştır. Emek ve demokrasi mücadelesini veren KESK, bu mücadelede hedef 
haline getirilmiştir.

7.Dönem 5.MTK; Türkiye’nin merkezinde olduğu, dışarıda Suriye’ye “SAVAŞ” 
çığırtkanlığının yapıldığı, içerde de bugüne kadar kat edilmiş mesafeleri hiçe sayan ve 
“Kürt Sorunu”nu tamamen güvenlik sorunu olarak gören çatışmalı ortamın daha da 
şiddetlenmesine neden olan, milliyetçilik ve şovenizm söylemlerinin yükselmesiyle 
linç girişimlerinin yaşandığı 90’lı yıllara dönüş anlamına gelecek bir ortamda 
yapılmaktadır. Doğaldır ki, bu konuda sendikamız SES, Konfederasyonumuz KESK 
“BARIŞ” çabası ve mücadelesi nedeniyle saldırılara hedef haline getirilmiştir. 13 
Şubat KESK’li Kadınlara yönelik operasyon, 6 Haziran Sağlık Öğrencileri operasyonu 
ve en son 25 Haziran KESK ve KESK’e bağlı sendikaların merkez yöneticilerini 
hedefleyen operasyon bunun bir parçasıdır. Bu dönem itibarıyla KESK ve bağlı 
sendikaların tutuklu yönetici ve üye sayısı 68’e çıkmıştır.

Sendikamız üzerindeki baskılara karşı yürüttüğümüz faaliyetler, KESK bütünlüğü 
içerisinde baskılara karşı yürütülen faaliyetlerle birlikte, bu dönemde de 
gündemlerimiz içinde önemli bir yer bulmuştur. Genelde tüm KESK’li, özelde 
KESK’li kadın tutuklularla ilgili olarak 8 Mart’ı da içine alan, KESK Kadın 
Birimi koordinatörlüğünde ortak bir program doğrultusunda, etkin bir mücadele 
yürütülmüştür. Bu mücadelenin bir parçası da çoğunluğu Tıp öğrencisi olan 
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tutuklu 13 Sağlık Öğrencisi olmuş, bu çalışmalar TTB ile ortak ve eşgüdüm içinde 
yürütülmektedir.

Sendikamız, sağlık ve sosyal hizmet alanına yönelik mücadeleleri yürütürken, 
açıkladığımız baskı ve yıldırma politikalarına karşı da mücadele yürütmüştür. 
Bir yandan 25 Haziran operasyonuyla tutuklanan Genel Sekreterimiz M.Sıddık 
AKIN, Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Fikret ÇALAĞAN, Ankara Şube 
Sekreterimiz Erdal TURAN başta olmak üzere tüm KESK’li tutukluların serbest 
bırakılması için çalışmalar yapılırken, bir yandan da yaklaşan KESK’li kadın 
arkadaşlarımızın 4 Ekim 2012 tarihindeki ilk duruşma mahkemesi için bir miting 
planlaması yürütülmektedir. Sendikamız SES, tutuklu arkadaşlarımızın serbest 
bırakılması için Uluslararası destek amacıyla üyesi olduğu PSI ve EPSU nezdinde 
girişimlerde bulunmuştur. Yine KESK’e yapılan öneriler doğrultusunda ETUC 
ve ITUC nezdinde de girişimlerde bulunulmuş, baskı oluşturma ve mahkemeye 
katılmaları talep edilmiştir. Bu arada Avrupa Parlamentosu ile görüşme girişimleri 
başlatılmış ve 19-20 Eylül 2012 tarihinde bir heyetle görüşme yapmak için randevu 
alınmıştır. Bütün bunlarla beraber sendika avukatları dışından hukuk desteği için 
girişimler yapılmakta olup, mahkemeye kadın avukatların, aydın, yazar ve sanatçıların 
katılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Önümüzdeki süreçte bu baskı ve saldırıların devam edeceği ve belki de daha da 
artacağı düşüncesinden hareketle, baskı ve tutuklamalara karşı mücadeleye hazır 
olunmalı, her zaman olduğu gibi, bu baskı ve saldırıları geri püskürtmenin en etkili 
yolunun verilecek mücadelenin ivmesini yükseltmek olduğu unutulmamalıdır.

AKP Hükümeti, Demokrasi alanında yarattığı bu puslu havada Emek ve Kamu 
alanını düzenlemeye devam etmektedir: 

Havayolu ulaşımı işkolunda GREV yasağı getirilmiş, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 
Kadroların yeniden oluşturulması, GSS paketine dahil hizmetlerin sınırlandırılması, 
katkı-katılım paylarının arttırılması, tamamlayıcı sigorta yapılması zorunluluğunun 
düzenlenme çalışmaları, Kamu-Özel Ortaklığı işletmelerinin oluşturulmasına 
yönelik girişimlerin hızlandırılması, Serbest Sağlık Bölgeleri kurularak “Sağlık 
Turizm”i adıyla sağlık alanındaki sermayeye aktarılan kaynağın arttırılması ve 
hizmetteki Piyasalaştırma-Ticarileştirme faaliyetleri hızını arttırmıştır. Kamu 
alanındaki en önemli gelişme, Ülkeyi yeniden yapılandırma anlamına gelen, eğitim 
sistemini tamamen değiştirip küresel sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda, eğitimin 
piyasalaştırılması ve gericileştirilmesi anlamına gelen 4+4+4 Kademeli Eğitim 
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Yasası’dır. Yasalaşma sürecinde yapılan eylem ve etkinliklerle durdurulamayan 
saldırının, uygulama aşamasında yaratacağı tepkilerin örgütlenmesi üzerinden hayata 
geçirilememesi için mücadele edilmektedir. Eğitim Sen üzerinden programlanan bu 
mücadele, geçmişte SSGSS yasasında olduğu gibi, yalnızca Eğitim Emekçilerinin 
değil, başta emekçiler olmak üzere tüm toplumun mücadelesi olarak algılanmalıdır. 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri, bu mücadelenin asli bileşeni gibi içinde olmalı 
üzerine düşen mücadeleyi yürütmelidir. 

2013 yılı seçim yılı olacaktır. Kamuoyunda beklenen, mali ve siyasal krizin daha 
da derinleşeceği şeklindedir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte, başta sağlık alanı 
olmak üzere, kamuya aktarılacak kaynakta belirgin bir azalma olacaktır. Bu da sağlık 
hizmetine karşı memnuniyetin belirgin olarak azalacağı, yeni eğitim sisteminin 
yaratacağı kaos ile de birleşince mücadele olanaklarının artacağı şeklinde algılanmalı 
ve mücadele buna göre planlanmalıdır. Bu süreç, piyasalaşmış ve tamamen ticari bir 
alan haline gelmiş sağlık ve sosyal hizmet alanı ile kargaşa içindeki eğitim sistemine 
karşı verilecek mücadele ile şekillenecektir. Mücadelenin KESK bileşenleri içinde 
birleştirilmesi, mücadeleye diğer emek ve meslek örgütlerinin katılımının sağlanması 
sonucunda toplumsallaştırarak, siyasetin öznesi haline getirilmesi için yürütülecek 
çabalar da başarıyı getirecektir. Birleşik emek mücadelesi için olanaklar giderek 
artmaktadır. Başta SES olmak üzere, tüm bileşenleriyle KESK faaliyetlerini bu 
doğrultuda yürütmeli, mücadeleyi ortaklaştırma çabası içinde olmalıdır. 

Kabaca çerçevesini bu şekilde çizmeye çalıştığımız faaliyet alanları dışında parça parça 
ve işyerlerinden, ya da farklı farklı mesleklerin öznel sorunlarından kaynaklanan 
olumsuzluklar da yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bu sorunlarla mücadeleyi 
işyerlerinde ortaklaştırarak, bunu bütünle birleştiren bir yerden örgütleyen, 
Sağlıkta Dönüşüm Programının bütünü ve belki de Kamu Hizmetlerinin tasfiyesi 
girişimleriyle birleştiren bir mücadele hattına ihtiyacımız vardır. Bugüne kadar 
verdiğimiz mücadelenin önemli mesafeler kat ettiği bilinciyle, mücadele bayrağını 
daha da yükselterek baskı ve sindirme politikalarına yanıt verilmelidir. 

Merkez Yönetim Kurulu’muz, Genel Sekreter, Genel Kadın Sekreter ve Genel TİS 
ve Hukuk Sekreterimizin eksikliğini hissettirmemeye çalışmış, kendi içinde iş bölümü 
yaparak süreci yürütmeye çalışmıştır. Bu dönemde küçük aksaklıklar yaşanmış olsa 
da merkezi komisyon faaliyetleri yürütülmeye devam edilmiştir. SÇS Komisyonu iki 
toplantı yapmış ve SÇS Bülteni çıkarma hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.

Kadın Sekreterliği faaliyetleri Kadın MYK Üyeleri ve KESK Kadın Birimi tarafından 
yürütülmeye çalışılmaktadır. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
161

GENEL FAALİYETLER

(15 EYLÜL 2012 – 18 ŞUBAT 2013)

GİRİŞ:

7. Dönem 6.MTK öncesi dönemde de sendikal, siyasal ve emek alanında yoğun 
gelişmeler yaşanmıştır. Sendikamızın da hak etmediği halde payına düşeni fazlasıyla 
aldığı KESK’e yönelik 13 Şubat, 6 ve 25 Haziran operasyonlarını içeren bir dönemi 
geride bırakmış, içlerinde Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye Yorgun’un da olduğu 
KESK’li kadınlar ve 13 Sağlık öğrencisi tahliye olarak mücadeleye kaldıkları 
yerden devam etmek üzere aramıza katılmıştır. Ancak aradan 8 ay gibi uzun bir 
süre geçmesine rağmen içlerinde KESK Genel Başkanı, Genel Sekreterimiz, Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz, Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız, Ankara Şube 
Sekreteri ve üyelerimizin de olduğu 25 Haziran operasyonu KESK’li tutukluların 
iddianamesi yeni hazırlanmış ve 29 Ocak’ta Başsavcılık tarafından mahkemeye teslim 
edilmiştir. Ancak aradan 15 gün geçtikten sonra Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edilmiştir. Tüm tutuklu KESK’lileri tahliye edilmeleri için yapılan 
başvuruda Genel Sekreterimiz M.Sıddık AKIN’ın da aralarında olduğu 6 tutuklu, 
tutksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. Tutuklu bulunan 22 ve toplamında 
72 KESK’linin ilk duruşma günü 10 Nisan 2013 tarihinde Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülecektir. 

Bu dönemde de gerek Emekçiler, gerekse muhalif ses ve siyasetlere olan baskılar 
olabildiğince artmıştır. Emek ve demokrasi mücadelesini veren KESK, bu mücadelede 
hedef haline getirilmiştir. Son dönemlerde yıldırmak ve mücadeleden alıkoymak 
amacıyla KESK’e 2911 Sayılı “Toplu Gösteri ve Yürüyüşler Yasası” üzerinden 
saldırılar başlamış, KESK ve bağlı sendikaları, mücadele programlarına bu yasa 
uygulamalarına karşı mücadeleyi de eklemek zorunda kalmıştır. Mersin Şube eski 
Başkanı ve Merkez Denetleme Kurulu üyemiz Yılmaz BOZKURT bundan dolayı 
tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Sendikamızın Adalet Bakanlığı nezdinde 
yaptığı girişimlerle süreç tersine çevrilerek Yılmaz BOZKURT ve birlikte yargılanarak 
ceza aldığı Eğitim Sen ve BES Mersin eski Şube Başkanlarıyla birlikte tahliye olmuş, 
cezaları bozulmuştur. Bu cezadan dolayı sona eren memuriyete geri dönmesi için de 
Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı’nda gerekli girişimler tamamlanmak üzeredir. 

7. Dönem 6.MTK; Türkiye’nin merkezinde olduğu, dışarıda Suriye’ye “SAVAŞ” 
çığırtkanlığının devam ettiği ama Hükümetin davetiyle Türkiye’ye “NATO” 
tarafından Patriot Füzeleri’nin yerleştirilmesiyle de artık savaşın eşiğine gelindiği, bu 
şekilde de savaşın tarafı haline getirildiği bir dönemde yapılmaktadır. Son günlerde 
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yaşanan Reyhanlı Gümrük Kapısı’ndaki patlama, Şanlıurfa Akçakale İlçesine düşen 
top mermileri ve isabet eden mermiler, Kilis Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanlarının 
içinde yaşadıkları çalışma ve yaşam koşulları sürecin tehlikeli bir aşamaya geldiğini 
göstermektedir. Bu arada, Suriye Halklarına karşı uygulanan ambargo ve engellemeler 
nedeniyle insani yardım malzemelerinin ulaştırılamaması da ayrı bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

İçerde devam eden savaş ve çatışmalı ortamın durdurulması, kan ve gözyaşı 
dökülmesine son verilmesi amacıyla başlatılmış süreç umut verici olmakla birlikte, 
Kürt muhalefeti başta olmak üzere, tüm muhalif ses ve mücadelelere yönelik baskılar 
bu konuda yürütülen politikalardaki çelişkiler umudu zayıflatmaktadır. Bu nedenle 
şu sıralarda çıkarılması düşünülen 4. Yargı Paketi çalışmaları ve özellikle hızlandırılan 
“Yeni Anayasa” çalışmaları bu açıdan değerlendirilmeli, konfederasyonumuz 
KESK başta olmak üzere sendikamız ve tüm emek hareketine bu süreçte büyük 
sorumluluklar yüklemektedir. Kürt Sorunu’nun görüşmeler yoluyla demokratik 
çözümü ve barış ortamının sağlanması konusunda gösterilen tavrın sürdürülmesi, 
Emek ve Demokrasi’den yana, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir Anayasa için de 
etkin bir çalışma içinde olma gereği ve ihtiyacı önümüzde durmaktadır. 

 Sendikamız üzerindeki baskılara karşı yürüttüğümüz faaliyetler, 2911 Sayılı Gösteri 
ve Yürüyüşler Yasası üzerinden yapılan baskılara karşı mücadeleyi de içerecek şekilde, 
KESK bütünlüğü içinde olmak üzere bu dönemde de gündemlerimiz içinde önemli 
bir yer bulmuştur. Gerek KESK’li Kadınların yargılanması süreci, gerekse Sağlık 
Öğrencilerinin yargılanması sürecinde de TTB ile ortak bir faaliyet yürütülmüştür. 
Önümüzdeki günlerde 70’i aşkın KESK’li yönetici ve üyenin yargılanacağı dava 
ile ilgili olarak da bir mücadele yürütülecektir. Sendikamız, hem hukuksal hem 
de sendikal-siyasal destek için gerekli organizasyonun KESK bütünlüğü içinde 
yürütülmesi ve Uluslar Arası destek için gerekli girişimlerin yapılması için çalışmalar 
yürütmektedir. 

Geçtiğimiz dönemde cezaevlerinde “Açlık Grevi” süreci yaşandı. Bu süreçte de 
sendikamız konunun tarafı olarak, başta TTB olmak üzere, diğer sağlık örgütleri 
ve İnsan Hakları Kuruluşlarıyla (İHD, TİHV vb.) iletişim içinde bir çalışma 
yürütmüştür. Sürecin kritik aşamaya gelmesiyle birlikte merkezi “Cezaevleri ve İnsan 
Hakları Komisyonu” harekete geçirilmiş, sağlık alanında örgütlü bir sendika olarak 
cezaevlerindeki sağlık emekçilerinin davranış ve yaklaşımı ile ilgili bilgilendirme ve 
bu yönde faaliyetlerin örgütlenmesi konusunda çalışma yürütülmüştür. Bu dönemde 
Şube ve Temsilciliklerle bilgilerin birleştirilmesi konusunda sürekli iletişim içinde 
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olunmuş, bu bilgiler ışığında KESK’in faaliyetlerini planlaması sağlanmıştır. Aynı 
çalışma TTB ve İnsan Hakları kuruluşlarıyla da kurularak süreç yönetilmeye 
çalışılmıştır. 

Önümüzdeki süreçte bu baskı ve saldırıların devam edeceği, 2911 Sayılı yasa üzerinden 
de geleceği düşüncesinden hareketle, baskı ve tutuklamalara karşı mücadeleye hazır 
olunmalı, her zaman olduğu gibi, baskı ve saldırıları geri püskürtmenin en etkili 
yolunun verilecek mücadelenin ivmesini yükseltmek olduğu unutulmamalıdır.

AKP Hükümeti, Demokrasi alanında yarattığı bu puslu havada Emek ve Kamu 
alanını düzenlemeye devam etmektedir: 

Havayolu ulaşımı işkolunda GREV yasağı getirilmiş, 2821 ve 2822 gibi işçi 
sendikalarının örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkını düzenleyen yasalar 
yürürlükten kaldırılmış, mücadeleci sendikaları sürecin dışına çıkaran yeni bir yasal 
düzenleme, “Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Yasası” çıkarılmıştır. Bu bağlamda 
mücadele bileşenimiz Dev Sağlık İş bu süreçten payına düşeni alarak, 10.000 üyesi 
yok sayılmıştır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Kadroların yeniden oluşturulması, GSS paketine 
dahil hizmetlerin sınırlandırılması, katkı-katılım paylarının arttırılması, tamamlayıcı 
sigorta yapılması zorunluluğunun düzenlenme çalışmaları, Kamu-Özel Ortaklığı 
işletmelerinin oluşturulmasına yönelik girişimlerin hızlandırılması, Serbest Sağlık 
Bölgeleri kurularak “Sağlık Turizm”i adıyla sağlık alanındaki sermayeye aktarılan 
kaynağın arttırılması ve hizmetteki Piyasalaştırma-Ticarileştirme faaliyetleri hızını 
arttırmıştır. Kamu alanındaki en önemli gelişme, Ülkeyi yeniden yapılandırma 
anlamına gelen, eğitim sistemini tamamen değiştirip küresel sermayenin ihtiyaçları 
doğrultusunda, eğitimin piyasalaştırılması ve gericileştirilmesi anlamına gelen 4+4+4 
Kademeli Eğitim Yasası’dır. Yasalaşma sürecinde yapılan eylem ve etkinliklerle 
durdurulamayan saldırının, uygulama aşamasında yaratacağı tepkilerin örgütlenmesi 
üzerinden hayata geçirilememesi için mücadele edilmektedir. Eğitim Sen üzerinden 
programlanan bu mücadele, geçmişte SSGSS yasasında olduğu gibi, yalnızca Eğitim 
Emekçilerinin değil, başta emekçiler olmak üzere tüm toplumun mücadelesi olarak 
algılanmalıdır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri, bu mücadelenin asli bileşeni gibi 
içinde olmalı üzerine düşen mücadeleyi yürütmelidir. Bu yasa üzerinden ilköğretimi 
şekillendirmeye çalışan hükümet, eğitimin geri kalanını, yüksek öğrenimi de 
sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırmak amacıyla çalışma 
yürütmektedir. Yüksek Öğrenim Kurumu, Üniversite eğitimini piyasalaştıracak, 
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ticarileştirecek, sermayenin ihtiyaçlarına uygun ve ucuz işgücü sağlayacak bir yasa 
hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na sunmuştur. Sendikamız ve Eğitim Sen başta 
olmak üzere Üniversite bileşenleri, Öğretim Üyeleri ve Öğrenci örgütlülüğünü de 
içeren; Başta KESK olmak üzere TTB, TMMOB, TBB (Türkiye Barolar Birliği) vb. 
de katan bir mücadele planlanmaktadır.

Bu dönemde işkolumuzda da, hem Sağlık, hem de Sosyal Hizmet alanında önemli 
gelişmeler yaşanmış, ve yaşanmaya devam etmektedir. 2 Kasım 2012 tarihi itibarıyla 
Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterleri ve sözleşmeli yöneticileri atanarak 
uygulama başlatılmıştır. Bu süreçte sağlık emekçileri büyük bir belirsizlik içine 
sürüklenmiş, bu şaşkınlık devam ederken hastaneler şantiyeye çevrilmiş, hekim, 
hemşire, sağlık teknisyeni odaları ellerinden alınarak poliklinik ya da klinik odalarına 
dönüştürülmüş, işyeri güvencesi ortadan kaldırılarak yaygın geçici görevlendirmeler 
yaşanmış, görev tanımları hiçe sayılmış, esnek ve kuralsız çalışma biçiminin adımları 
atılmıştır. Bir gecede 7.000 birinci basamak çalışanı, KHB bünyesine resen atanarak 
adeta sürgün politikası uygulanmıştır. Bu arada 663 Sayılı KHK yapısı içinde yer 
alan Kamu Özel Ortaklığı ihalelerinden Ankara Etlik, Bilkent ve Elazığ Danıştay 
tarafından iptal edilince yeni bir yasa tasarısı hazırlanarak TBMM’nde görüşülmeye 
başlanmıştır. Sendikamız bu süreçte, daha önce ortak mücadele vermek üzere 
oluşturulan Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinden oluşan platform 
(TTB, TDB, THD, SES, Dev Sağlık İş, Tüm Rad Der, TMRT Der, Ebeler Derneği, 
Psikologlar Derneği, SHUD) kapsamı içinde mücadele programlamaya çalışmıştır. Bu 
kapsam içinde 5 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 
(TBSM) toplantısı yapılmış, bu meclisin aldığı karar doğrultusunda, mücadelenin 
Genel Sekreterler üzerinden verilmesi gerektiği düşüncesiyle yerel olması gerekliliği 
üzerinden, “Bölge Sağlıkçı Meclisleri” toplantıları organize edilmiştir. Bugüne kadar 
Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır bölge toplantıları yapılmıştır. Mart ayı başına 
kadar tüm bölge toplantıları tamamlanacaktır. Bu örgütlülük içinde sendikamızın 
aktif rol alması adına KESK İl gezileri kapsamında MYK üyelerinin görev alması 
planlanmıştır. 

Sosyal Hizmet alanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamına alınmasıyla 
birlikte değişim-dönüşüm hızlandırılmıştır. Bakanlık bünyesinde ücret adaletsizliği 
büyümüştür. Öğretmenler arasında işyeri farklılığı üzerinden farklı ücret uygulaması 
yaşanmıştır. Sosyal Hizmet alanındaki meslek elemanları hizmetin dışına çekilmiş, 
bürokratik işlerde çalıştırılmaya başlanmıştır. Alo 183 Şiddet Hattı tasfiye edilmiş, 
Taşeronlaştırılmış, merkezi bakanın seçim bölgesi olan Gaziantep’e taşınmıştır. 
Son olarak hazırlanan Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği ve Sosyal Hizmet ve 
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Sosyal Yardım Yasa taslağı ile Sosyal Hizmet mesleği yok sayılmakta, sosyal hizmet 
ve yardımlar sadaka kültürü kapsamına alınmaktadır. Bu konuda Sosyal Hizmet 
Uzmanları Derneği ile ortak bir çalışma başlatılmış, yürütülecek mücadelenin 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı verilen mücadele bileşenleri yaygınlığına 
getirilmesi konusunda adımlar atılmıştır. 

Merkez Yönetim Kurulu Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkanlığı, Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı ve Bakan 
Yardımcısı ile görüşmeler yapmış, çalışanların sorunları aktarılarak düzeltilmesi 
yoluna gidilmiştir.

2013 yılı için kamuoyunda beklenen, mali ve siyasal krizin daha da derinleşeceği 
şeklindedir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte, başta sağlık alanı olmak üzere, kamuya 
aktarılacak kaynakta belirgin bir azalma olacaktır. Bu da sağlık hizmetine karşı 
memnuniyetin belirgin olarak azalacağı, mücadele olanaklarının artacağı şeklinde 
algılanmalı ve mücadele buna göre planlanmalıdır. Bu süreç, piyasalaşmış ve 
tamamen ticari bir alan haline gelmiş sağlık ve sosyal hizmet alanına karşı verilecek 
mücadele ile şekillenecektir. Mücadelenin KESK bileşenleri içinde birleştirilmesi, 
mücadeleye diğer emek ve meslek örgütlerinin katılımının sağlanması sonucunda 
toplumsallaştırarak, siyasetin öznesi haline getirilmesi için yürütülecek çabalar da 
başarıyı getirecektir. Birleşik emek mücadelesi için olanaklar giderek artmaktadır. 
Başta SES olmak üzere, tüm bileşenleriyle KESK faaliyetlerini bu doğrultuda 
yürütmeli, mücadeleyi ortaklaştırma çabası içinde olmalıdır. 

Kabaca çerçevesini bu şekilde çizmeye çalıştığımız faaliyet alanları dışında parça parça 
ve işyerlerinden, ya da farklı farklı mesleklerin öznel sorunlarından kaynaklanan 
olumsuzluklar da yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bu sorunlarla mücadeleyi 
işyerlerinde ortaklaştırarak, bunu bütünle birleştiren bir yerden örgütleyen, 
Sağlıkta Dönüşüm Programının bütünü ve belki de Kamu Hizmetlerinin tasfiyesi 
girişimleriyle birleştiren bir mücadele hattına ihtiyacımız vardır. Bugüne kadar 
verdiğimiz mücadelenin önemli mesafeler kat ettiği bilinciyle, mücadele bayrağını 
daha da yükselterek baskı ve sindirme politikalarına yanıt verilmelidir. 

Komisyon Çalışmaları: Merkez Yönetim Kurulu’muz, Genel Sekreter, Genel 
Kadın Sekreteri ve şu anda destek vermek üzere faaliyetin içine girmiş Genel TİS ve 
Hukuk Sekreterimizin eksikliğini hissettirmemeye çalışmış, kendi içinde iş bölümü 
yaparak süreci yürütmeye çalışmıştır. Bu dönemde bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da, 
merkezi komisyon faaliyetleri yürütülmeye devam edilmiştir. SÇS Komisyonu iki 
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toplantı yapmış ve yeni bir SÇS Bülteni çıkarma hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. 
Güvencesizlerin örgütlenmesi komisyonu toplanarak 7. Olağan Genel Kurulumuz 
kararı gereği taşeron sağlık işçilerini üye yapmaya başlaması için ilk startını 
Hakkari ilinde vermiştir. Yine güvencesizlerin örgütlenmesini sağlayan broşür ve 
afiş çalışmaları devam etmektedir. Sağlık Politika Komisyonu toplanmış ve 9 Şubat 
2013 tarihinde bir “Çalıştay” düzenlemiştir. Çalıştay ile ilgili doküman daha sonra 
yaygınlaştırılacaktır. Cezaevleri ve İnsan Hakları Komisyonu, “Cezaevlerinde Sağlık 
Hizmeti” konusunda, tutuklu arkadaşlarımızın da katkılarıyla bir rapor hazırlamış, 
TTB ve İnsan Hakları örgütleriyle ortaklaştırma işlemini müteakip kamuoyuna 
açıklama durumuna getirmiştir. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi 
ile ortak bir mücadele programı yürütmek üzere çalışmalar başlatılmış, bu bağlamda 
merkezi Sosyal Hizmet Komisyonu da fiilen oluşmuştur. 

Kadın Sekreterliği faaliyetleri Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye Yorgun’un tahliye 
oluşu ile birlikte etkin bir biçimde sürdürülmüş, 8 Mart etkinlikleri, kadın çalışmaları 
ve 2012 yılında ilk sayısı çıkarılan “KADIN” dergisinin ikinci sayısı için çalışmalar 
başlatılmıştır. 

(18 ŞUBAT 2013- 10 HAZİRAN 2013 )

GİRİŞ:

21-22 Şubat 2013 tarihinde toplanan 7. dönem 6. MTK sonrasında, dönemsel 
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla MTK ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda 
çıkardığımız mücadele programı işkolumuzdaki örgütler ve KESK’le ortaklaştırmaya 
çalışan bir faaliyet organize edilmiştir.

Bu dönem içerisinde yer alan 8 Mart, 14 Mart, 16 Mart, 21 Mart, 1 Mayıs, 5 Mayıs, 12 
Mayıs gibi önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin yanında, sağlık ve sosyal hizmet 
alanındaki gelişmelere dair çıkarılan mücadele programı kapsamında faaliyetlerimiz 
devam ettirilmiştir. Bu dönemde öne çıkan çalışmalar olarak; işkolumuzdaki örgütlü 
kurumlarla birlikte organize edilen sağlık haftası eylemleri, 17 Nisan 2013 Sağlıkta 
şiddeti doğuran ve besleyen nedenlere karşı GREV’i, 22-31 Mayıs 2013 tarihlerinde 
temel taleplerimiz üzerinden gerçekleştirilen imza kampanyası ve ardından 4-5 
Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen GREV öne çıkan başlıklar arasındadır. 
Yine sosyal hizmet alanındaki gelişmeleri gören bir yerden Sosyal Hizmet Uzmanları 
tarafından gerçekleştirilen 25 Şubat 2013 tarihindeki miting ile THD tarafından 
11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen hemşirelik mitingine destek etkinlikleri 
önemli mücadele başlıklarımızdan olmuştur. 
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17 Mayıs 2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan 
“atama ve yer değiştirme yönetmeliği” hakkında görüşlerimizi açıklama ve geri 
çekilmesi talebiyle bu alandaki örgütlerle bir araya gelinmiş ve 5 Haziran GREV’ini 
de hedefleyen kısa dönemli de olsa çıkarılan mücadele programı çerçevesinde 
faaliyet organize edilmiştir. Bu konuya ilişkin mücadele yönelimimiz MTK’dan çıkan 
sonuçlar üzerinden belirlenecektir.

Bu dönem siyasal açıdan da hızlı ve farklı gelişmelerin yaşandığı bir süreç olmuştur. 
Kürt sorununda barışçıl, demokratik çözümün gelişmesi adına silahların susması 
ve sınır dışına çekilme, çatışmalı ortamın sona erdirilmesi sonucunda demokratik 
çözümün daha fazla tartışıldığı bir dönem yaşadık. Ancak Kürt sorununun 
demokratik ve barışçıl çözümü arayışları devam ederken, AKP iktidarının toplumsal 
yaşama müdahalesi de devam etti. Eğitim sisteminden-halkın ifade ve örgütlenme 
özgürlüğüne, yaşam tarzından-çocuk sayısına kadar sosyal ve toplumsal yaşamımıza 
yapılan müdahalenin en önemli örneklerinden biri 2013 Taksim 1 Mayıs’ında 
yapılan müdahale ile iktidarın tutumunda somutlaştı. Bu dönemde GEZİ PARKI’nın 
ranta açılması bardağı taşıran son damla oldu. Gezi Parkı sahiplenmesi üzerinden 
İstanbul başta olmak üzere ülkenin her tarafında sokaklara çıkan halk, demokrasi 
ve özgürlük taleplerini dile getirmeye başladı. Bu talepleri sahiplenmek ve birlikte 
mücadele açısından ülkenin her yerinde SES ve KESK örgütlü yapısıyla mücadele 
içindeki yerini aldı, merkezi olarak ta 5 Haziran GREV’ini KESK bütünlüğünde 1 
gün öne çekerek sürecin içinde olduğunu yaygın olarak göstermiş oldu. 

Sendikamıza yönelik baskılar içerisinde değerlendirdiğimiz 25 Haziran 2012 
operasyonunda 22’si tutuklu 72 KESK üye ve yöneticimizin davası 10 Nisan 2013 
tarihinde görülmüş, yapılan ilk duruşmada tutuklu tüm yönetici ve üyelerimiz 
tahliye olmuştur. KESK’li üye ve yöneticilerin mahkemelerinde olduğu gibi, bu 
süreçte de yürütülen mücadele, sendikanın demokrasi mücadelesi açısından 
önemli ve anlamlı olmuştur. Ancak farklı tarihlerde ve son olarak 19 Şubat 2013 
tarihinde KESK’e yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu da onlarca 
üye ve yöneticimiz tutuklanmıştır. Bu dönem yargı tarafından yine trajikomik bir 
karar daha yaşanmıştır. Genel başkanımız Çetin ERDOLU; Eğitim Sen MYK üyesi 
Abdullah KARAHAN 2012 Diyarbakır Newroz’unda isimleri okunduğu sırada halkı 
selamladıkları için “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet yürütmek ve 
2911’e aykırı davranmaktan kaynaklı 3 yıl 1 ay hapis cezası ve 9 bin TL parası cezası 
ile cezalandırılmışlardır.
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Yine bu dönem içerisinde tüm tutukluların serbest bırakılması talebiyle KESK 
bütünlüğünde eylem-etkinlikler organize edilmiştir. Bu konudaki mücadelede 
kararlılıkla devam etmektedir.

Bu dönem açısından KTÜ Tıp fakültesinde işten atılan taşeron işçilerinin 
direnişinin desteklenmesi için MTK da alınan karar doğrultusunda mücadele 
programı oluşturulmuş ve uygulanmaya çalışılmıştır. 30 Mayıs 2013’te iş mahkemesi 
tarafından yapılan duruşmada arkadaşlarımızın işe dönmelerine karar verilmiştir. 
Mahkeme, işten çıkarmaları haksız bulduğu gibi, taşeron çalıştırmanın da muvazaalı 
olduğuna karar vermiştir.

Bu zaman diliminde 2013 yılı yetki dönemini de geri bıraktık. Bu yetki döneminde 
göze çarpan; KHB uygulamasının başlamasıyla sendikamıza iş yerlerinde yönelen 
baskıda artış yaşanması, yandaş sendikanın örgütlenmesi faaliyetinde daha da 
hızlanma olmuştur. İşkolumuzdaki emek ve meslek örgütleriyle birlikte yürütülen 
mücadele, emekçilerinin genelini ilgilendiren talepler üzerinden yapılan eylem-
etkinlikler ve GREV’ler ile KESK ve SES planlamasında yapılan il gezileri ve iş yeri 
ziyaretleri sayesinde sendikamızın büyük oranda üye kaybı yaşaması engellenmişse 
de 1500 civarında üyemizin azalmasının önüne geçilememiştir. Bu durumda özellikle 
KHB uygulamaları, sendikamıza yönelik operasyonlar ve hükümetin kendine göre 
sendika örgütleme çalışmalarının etkisi büyük olmuştur.

Satır başlarıyla belirttiğimiz bu dönemsel(iki MTK arası) MYK çalışmaları dışında, 
alanımızdaki mesleklerle ilgili olarak yaşanan sorunlar ve emek demokrasi 
güçleri tarafından organize edilen etkinliklere duyarlı davranılmış, mücadelenin 
ortaklaştırılmasına çalışılmıştır. 

(18 ŞUBAT 2013- 10 HAZİRAN 2013 )

GİRİŞ:

21-22 Şubat 2013 tarihinde toplanan 7. dönem 6. MTK sonrasında, dönemsel 
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla MTK ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda 
çıkardığımız mücadele programı işkolumuzdaki örgütler ve KESK’le ortaklaştırmaya 
çalışan bir faaliyet organize edilmiştir.

Bu dönem içerisinde yer alan 8 Mart, 14 Mart, 16 Mart, 21 Mart, 1 Mayıs, 5 Mayıs, 12 
Mayıs gibi önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyetlerin yanında, sağlık ve sosyal hizmet 
alanındaki gelişmelere dair çıkarılan mücadele programı kapsamında faaliyetlerimiz 
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devam ettirilmiştir. Bu dönemde öne çıkan çalışmalar olarak; işkolumuzdaki örgütlü 
kurumlarla birlikte organize edilen sağlık haftası eylemleri, 17 Nisan 2013 Sağlıkta 
şiddeti doğuran ve besleyen nedenlere karşı GREV’i, 22-31 Mayıs 2013 tarihlerinde 
temel taleplerimiz üzerinden gerçekleştirilen imza kampanyası ve ardından 4-5 
Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen GREV öne çıkan başlıklar arasındadır. 
Yine sosyal hizmet alanındaki gelişmeleri gören bir yerden Sosyal Hizmet Uzmanları 
tarafından gerçekleştirilen 25 Şubat 2013 tarihindeki miting ile THD tarafından 
11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen hemşirelik mitingine destek etkinlikleri 
önemli mücadele başlıklarımızdan olmuştur. 

17 Mayıs 2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan 
“atama ve yer değiştirme yönetmeliği” hakkında görüşlerimizi açıklama ve geri 
çekilmesi talebiyle bu alandaki örgütlerle bir araya gelinmiş ve 5 Haziran GREV’ini 
de hedefleyen kısa dönemli de olsa çıkarılan mücadele programı çerçevesinde 
faaliyet organize edilmiştir. Bu konuya ilişkin mücadele yönelimimiz MTK’dan çıkan 
sonuçlar üzerinden belirlenecektir.

Bu dönem siyasal açıdan da hızlı ve farklı gelişmelerin yaşandığı bir süreç olmuştur. 
Kürt sorununda barışçıl, demokratik çözümün gelişmesi adına silahların susması 
ve sınır dışına çekilme, çatışmalı ortamın sona erdirilmesi sonucunda demokratik 
çözümün daha fazla tartışıldığı bir dönem yaşadık. Ancak Kürt sorununun 
demokratik ve barışçıl çözümü arayışları devam ederken, AKP iktidarının toplumsal 
yaşama müdahalesi de devam etti. Eğitim sisteminden-halkın ifade ve örgütlenme 
özgürlüğüne, yaşam tarzından-çocuk sayısına kadar sosyal ve toplumsal yaşamımıza 
yapılan müdahalenin en önemli örneklerinden biri 2013 Taksim 1 Mayıs’ında 
yapılan müdahale ile iktidarın tutumunda somutlaştı. Bu dönemde GEZİ PARKI’nın 
ranta açılması bardağı taşıran son damla oldu. Gezi Parkı sahiplenmesi üzerinden 
İstanbul başta olmak üzere ülkenin her tarafında sokaklara çıkan halk, demokrasi 
ve özgürlük taleplerini dile getirmeye başladı. Bu talepleri sahiplenmek ve birlikte 
mücadele açısından ülkenin her yerinde SES ve KESK örgütlü yapısıyla mücadele 
içindeki yerini aldı, merkezi olarak ta 5 Haziran GREV’ini KESK bütünlüğünde 1 
gün öne çekerek sürecin içinde olduğunu yaygın olarak göstermiş oldu. 

Sendikamıza yönelik baskılar içerisinde değerlendirdiğimiz 25 Haziran 2012 
operasyonunda 22’si tutuklu 72 KESK üye ve yöneticimizin davası 10 Nisan 2013 
tarihinde görülmüş, yapılan ilk duruşmada tutuklu tüm yönetici ve üyelerimiz 
tahliye olmuştur. KESK’li üye ve yöneticilerin mahkemelerinde olduğu gibi, bu 
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süreçte de yürütülen mücadele, sendikanın demokrasi mücadelesi açısından 
önemli ve anlamlı olmuştur. Ancak farklı tarihlerde ve son olarak 19 Şubat 2013 
tarihinde KESK’e yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu da onlarca 
üye ve yöneticimiz tutuklanmıştır. Bu dönem yargı tarafından yine trajikomik bir 
karar daha yaşanmıştır. Genel başkanımız Çetin ERDOLU; Eğitim Sen MYK üyesi 
Abdullah KARAHAN 2012 Diyarbakır Newroz’unda isimleri okunduğu sırada halkı 
selamladıkları için “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet yürütmek ve 
2911’e aykırı davranmaktan kaynaklı 3 yıl 1 ay hapis cezası ve 9 bin TL parası cezası 
ile cezalandırılmışlardır.

Yine bu dönem içerisinde tüm tutukluların serbest bırakılması talebiyle KESK 
bütünlüğünde eylem-etkinlikler organize edilmiştir. Bu konudaki mücadelede 
kararlılıkla devam etmektedir.

Bu dönem açısından KTÜ Tıp fakültesinde işten atılan taşeron işçilerinin 
direnişinin desteklenmesi için MTK da alınan karar doğrultusunda mücadele 
programı oluşturulmuş ve uygulanmaya çalışılmıştır. 30 Mayıs 2013’te iş mahkemesi 
tarafından yapılan duruşmada arkadaşlarımızın işe dönmelerine karar verilmiştir. 
Mahkeme, işten çıkarmaları haksız bulduğu gibi, taşeron çalıştırmanın da muvazaalı 
olduğuna karar vermiştir.

Bu zaman diliminde 2013 yılı yetki dönemini de geri bıraktık. Bu yetki döneminde 
göze çarpan; KHB uygulamasının başlamasıyla sendikamıza iş yerlerinde yönelen 
baskıda artış yaşanması, yandaş sendikanın örgütlenmesi faaliyetinde daha da 
hızlanma olmuştur. İşkolumuzdaki emek ve meslek örgütleriyle birlikte yürütülen 
mücadele, emekçilerinin genelini ilgilendiren talepler üzerinden yapılan eylem-
etkinlikler ve GREV’ler ile KESK ve SES planlamasında yapılan il gezileri ve iş yeri 
ziyaretleri sayesinde sendikamızın büyük oranda üye kaybı yaşaması engellenmişse 
de 1500 civarında üyemizin azalmasının önüne geçilememiştir. Bu durumda özellikle 
KHB uygulamaları, sendikamıza yönelik operasyonlar ve hükümetin kendine göre 
sendika örgütleme çalışmalarının etkisi büyük olmuştur.

Satır başlarıyla belirttiğimiz bu dönemsel(iki MTK arası) MYK çalışmaları dışında, 
alanımızdaki mesleklerle ilgili olarak yaşanan sorunlar ve emek demokrasi 
güçleri tarafından organize edilen etkinliklere duyarlı davranılmış, mücadelenin 
ortaklaştırılmasına çalışılmıştır. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
171

GENEL FAALİYETLER

(10 HAZİRAN 2013 - 07 EKİM 2013)

10 Haziran 2013 ve 27–28 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 7. Dönem 
– 7. MTK’mızdan günümüze geçen süreçte yapılan çalışmalar aşağıda aktarılmıştır.

GİRİŞ: 

Geçen 4 aylık süre içinde işkolu ve sendikal gündemimizin en önemli başlığı TİS 
süreci olmuştur. Bu yıl ikinci kez uygulanan TİS, toplu görüşme sürecinin de gerisinde 
bir yaklaşımla sonlanmıştır. Hükümetin besleyip büyüttüğü yandaş konfederasyon, 
TİS sürecini emekçilerden kaçırmış, daha ikinci oturumda hükümetin baştan 
ifade ettiği rakamın (%3+3) da gerisinde yetkili sendikaca yapılan öneri kabul 
edilmiş ve TİS süreci tamamlanmıştır. Konfederasyonumuzun yaptığı itirazlardan 
da bir sonuç alınamamıştır. TİS sürecinde hükümetin ve yandaş konfederasyonun 
emekçiler aleyhine yürüttükleri politikalar çeşitli eylem etkinlerinle teşhir edilmeye 
çalışılmıştır.

TİS sürecinden önceki dönemde sendikamız MTK sonuçları ve örgütümüzün 
belirlemeleri doğrultusunda bir mücadele programı çıkarmış ve taleplerimizin 
işyerlerine yansıtılması ve kamuoyu ile paylaşılması açısından çıkarmış olduğu 
mücadele programını şube/temsilciliklerle paylaşmıştır. İşkolumuza yönelik olarak 
çıkardığımız mücadele programımızın hayata geçirilmesinde (özellikle aile ve sosyal 
politikalar bakanlığına bağlı birimlerdeki eylem-etkinlikler) eksikler yaşanmıştır.

Konfederasyonumuz bütünlüğünde taleplerimizi dile getirmek ve imzalanan TİS’e 
onayımızın olmadığını ve tanımadığımızı göstermek açısından 16–20 ağustos 2013 
tarihleri arasında Ankara’ya dört koldan yürüyüş başlatılmıştır. Yürüyüş kolları 
illerde etkili bir örgütlülükle karşılanamamış, sonrasında Ankara’da ciddi bir baskı 
ile karşılaşmıştır.

Memur Sen Konfederasyonu ile hükümet arasında, kapalı kapılar ardında ve 
emekçilerin haklarını daha da geriye götüren Toplu Sözleşme sonrasında sendikamız, 
yandaş sendikayı teşhir eden bilgilendirici bir bildiri hazırlamış, bunun üzerinden 
örgütlenme çalışması yapmak üzere şube ve temsilciliklere gönderilmiştir. Ancak 
Memur Sen’den yaygın istifalar yaşanmasına rağmen etkin bir çalışma ile sendikamıza 
dönüşü sağlanamamıştır. 

Bu dönemde AKP’nin tek taraflı olarak çıkarmaya çalıştığı torba yasaya karşı eylem 
ve etkinlikler yapılmış, işkolumuzda emekçileri ve halkı olumsuz tarzda etkileyen 
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dönüşüm politikalarına karşı müdahil olunmaya çalışılmış, açıklama, eylem ve 
tekinlikler organize edilmiştir.

Kürt sorununda demokratik ve barışçıl çözüme dair tartışmalar bu dönem 
açısından da sıcaklığını korumaya devam etmiştir. Eylemsizlik ve fiili olarak süren 
çatışmasızlığın kalıcı barışa evrilmesi ve demokratikleşme yönünde hükümet 
tarafından gerekli adımlar atılmamıştır. Kamuoyunu uzun süre beklentiye sokan 
ve 30 Eylül’de açıklanan demokratikleşme paketinde maalesef Türkiye’nin temel 
sorunlarına değinen hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.

Bu dönemde 19 Şubat operasyonu ile gözaltına alınıp tutuklanan KESK’lilerin 
Adana, Malatya ve Bursa mahkemelerinin ilk duruşmaları yapılmıştır. Bu üç 
ilde tüm tutuklular tahliye edilmiş, Ankara’da tutuklu olan KESK’liler de itiraz 
duruşması sonrasında serbest kalmıştır. Bu duruşmalar ve iddianamelerden bir kez 
daha sendikal ve demokrasi mücadelemizin yargılandığı görülmüştür.

1 Eylül Barış Haftası etkinlikleri dönemsel açıdan daha da fazla önem kazanmıştır. 
Bu dönemde Suriye’ye yönelik emperyalist savaşa Türkiye’nin dahil olmaması ve 
içerde kalıcı bir barışa kavuşmak için KESK bütünlüğünde yapılan eylem etkinliklerle 
tutumumuz bir kez daha ifade edilmiştir.

Bu dönemde öne çıkan başlıkların en önemlilerinden biri gezide açığa çıkan direnişin 
devam ettirilmesi olmuştur. Gezi direnişi kapsamında yapılan forumlara işkolu 
emekçilerinin ve kadrolarımızın katılarak sağlık ve sosyal hizmet hakkı üzerinden 
faaliyet örgütlenmesi kararlaştırılmıştır. Ancak sonuçlarına dair yeterince eylem-
etkinlik raporları merkeze ulaşmamıştır. Bu dönemde yaşanan önemli bir olumsuzluk 
da Gezi Ruhu ile yükselmiş muhalif sesin işyerlerine taşınamamasıdır. 

Önümüzdeki dönem ülkede yerel seçim havasının olacağı bir dönemdir. Aynı 
zamanda sendikalarımız açısından da seçim süreçlerinin başladığı bir dönem 
olacaktır. Bu süreci, işyerleri ile olan bağın güçlendirilmesi ve örgütlenmenin 
hızlanması süreci olarak ta değerlendirmek gerekmektedir. İşyerlerine gidişin daha 
fazla olduğu bu süreçte MTK’mızda çıkacak mücadele programımızın ve sağlık 
örgütleri ile ortaklaşacağımız eylem etkinliklerin pratikleşmesine de katkı sunacağına 
inanıyoruz.
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7. DÖNEM 8. MTK (24–25 EKİM 2013) ÖNCESİ VE MTK 
SONRASI, 8. OLAĞAN GENEL KURUL’A KADAR MYK 
ÇALIŞMA RAPORU

(07 EKİM 2013 – 01 MART 2014)

7. Dönem 8. MTK (24-25 Ekim 2013) öncesi (7 Ekim 2013 den itibaren) ve 24-25 
Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 7. Dönem – 8. MTK’mızdan günümüze 
geçen süreçte yapılan çalışmalar aşağıda aktarılmıştır. 

GİRİŞ: 

Bu dönem mücadelemiz açısından öne çıkan başlıklar olarak; 19 Aralık “satış 
sözleşmesini kabul etmiyoruz, bütçeden payımızı istiyoruz” GREV’i ile 11 Ocak 
“bozuk düzende sağlam çark olmaz şiarı ile özgürlük, barış, demokrasi, adalet ve emek 
mitingi” olmuştur. Yine 17 Aralık rüşvet operasyonu ile sistemdeki kokuşmuşluğa 
yönelik yapılan eylem etkinlikler ve sendikalarımıza yönelik operasyonlar kapsamında 
görülen davalar önemli başlıklar olmuştur.

Bu dönem içerisinde yapılan 19 Aralık GREV’i başta olmak üzere işkolumuza 
dair yapılan eylem ve etkinliklere sağlık örgütlerinin katılımın sağlanmasına caba 
gösterilmiş ve GREV’e destek amaçlı ortak açıklamalar yapılmıştır. 

Dönem açısından hem KESK bütünlüğünde alınan GREV kararının, hem de 11 
Ocak mitinginin katılım düzeyinin örgütümüz açısından yeterli olmadığını tespit 
etmek gerekmektedir. 

Bu dönemin diğer önemli bir olayı da bizim açımızdan çıkan torba yasa olmuştur. Bu 
yasayla gezi olaylarında polis şiddeti sonucu yaralananlara verilen sağlık hizmetini 
gayrı meşru ilan etmek adına, toplumsal muhalefetin yaptığı eylem etkinliklerde 
halka izinsiz-ruhsatsız sağlık hizmeti sunumu yasaklanmış, bu tür hizmetin içinde 
olan sağlık çalışanlarına hapis cezası getirilmiştir. Bunun dışında birçok hak kaybını 
beraberinde getirmekle birlikte, birinci basamak (TSM ve ASM) sağlık çalışanlarına 
yönelik birçok olumsuz düzenlemeler yer almıştır. Bu dönemde tüm illerde, sağlık 
alanındaki emek ve meslek örgütleriyle birlikte eylem ve etkinlikler yapılmış, 4 Aralık 
2013 günü AHEF’nun kıvılcımı ile birinci basmakta iş bırakma eylemi yapılmış, 
sendikamız, TTB ile birlikte aktif olarak sürecin içinde yer almıştır.
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Bu dönemde Türkiye, siyasal tarihinin en önemli yolsuzluk operasyonu ile 
çalkalanmıştır. Bu güne kadar koalisyon halinde iktidarı paylaşan cemaat ve AKP, 
menfaat çatışması üzerinden biri birlerinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye 
başlamıştır. Demokratik eylemlerde polis şiddeti ile yaşamını kaybeden insanlar 
karşısında polisi kutsayan iktidar, işin ucu kendilerine dokununca kısa sürede 10 
binlerce polisin yerini değiştirebilmiştir. Muhalif kesimlere yönelik haksız hukuksuz 
tutuklamalar noktasında yargı bağımsızlığından dem vuran hükümet, yolsuzlukların 
üstünü örtmek ve kendilerini kurtarmak için her türlü manevrayı yapmaya devam 
etmektedir. Emek demokrasi güçleri de tüm çürümüşlüğe karşı daha yaşanılır bir 
ülke mücadelesi vermeye devam etmektedir.

Son yılların en büyük katliamlarından Roboski’de çoğu çocuk 34 kişinin 
katledilmesinin yıldönümü olan 28 Aralık 2013 günü tüm illerde eylem ve etkinlikler 
yapılmıştır. 

Bu dönemde de sendikalarımıza yönelik baskılara karşı mücadelemiz devam etmiştir. 
19 Şubat operasyonu kapsamında tutuklu yargılanan üyelerimizin ilk mahkemeleri 
yapılmış tutuklu üyelerimizin çoğunluğu ilk duruşmada tahliye edilmiştir. Yine 
4+4+4 eylemi nedeniyle bu güne kadarki en kalabalık dava konfederasyon 
üyelerimize yönelik açılmış ve ilk duruşması görülmüştür.

Bu dönem genel kurul süreçlerinin yaşandığı bir dönemdir. Temsilcilik ve şube 
kongreleri ile işyerleri ile bağın güçlendiği ve yeni yöneticilerimizin görev aldığı bu 
dönem sendikal mücadelemize heyecanda katmıştır. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
175

GENEL FAALİYETLER

7-8 GENEL KURUL ARASI MYK’NIN KATILDIĞI EYLEM-
ETKİNLİKLER VE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

26 Nisan 2011:  25 Kasım 2010 KESK tarafından kadına yönelik şiddetle ilgili 
yapılan Hakkari-Ankara koluna katılan kadın arkadaşlara yönelik saldırı sonrası 
açılan davanın duruşmasına katılım Bedriye YORGUN

27 Nisan 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin ortaklaşa 2-3-4 Aralık 
2011 tarihleri arasında düzenleyeceği İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ’ 
ne hazırlık toplantısına katılım. Bedriye YORGUN. 

01 Mayıs 2011:  İstanbul etkinliklerine Hasan KALDIK, Bursa Etkinliklerine 
Çetin EDOLU, Van Etkinliklerine Bedriye YORGUN Ankara etkinliklerine de 
diğer MYK üyelerimiz katılım göstermiştir.

02 Mayıs 20011:  Van F tipi cezaevinde bulunan Bitlis eski şube başkanımız 
SEDAT GÜLER ziyaret edildi. Bedriye YORGUN 

02 Mayıs 2011:  6. İşçi Filmleri Festivalinin açılış törenlerinden İstanbul’ a 
Hasan Kaldık, Ankara’ya M.Sıddık AKIN katılmışlardır. 

04 Mayıs 2011:  Adana Numune hastanesinde işten atılan taşeron işçilerinin 
aylarca yürüttüğü mücadele sonucunda işlerine geri dönmeleri nedeniyle direniş 
çadırının kitlesel bir şekilde kaldırılması eylemine Bedriye YORGUN katılım 
göstermiştir.

05 Mayıs 2011:  İHD tarafından çözüm çadırlarına yönelik yapılan baskıları 
protesto amaçlı oturma eylemine katılım. M.Sıddık AKIN, Bedriye YORGUN

05-06 Mayıs 2011:  Yalova’da gerçekleştirilen PSI/EPSU 14. Güneydoğu 
Avrupa Bölge Toplantısına Çetin ERDOLU, Hasan Kaldık ve Zülfikar Kartal 
katılım göstermiştir.

06-07 Mayıs 2011:  TTB tarafından Bursa’da gerçekleştirilen “kamu özel 
ortaklığı” sempozyumuna Çetin ERDOLU, Aslıhan HAN ÖZDEN katılım 
göstermişlerdir.

06 Mayıs 2011:  Bursa’da gerçekleştirilen 6 Mayıs anması ve basın açıklamasına 
katılım sağlandı. Aslıhan Han ÖZDEN
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06 Mayıs 2011:  Tüm Bel-SEN genel kuruluna katılım. Deniz Gezmiş’lerin 
Anmasına katılım. M.Sıddık AKIN

06 Mayıs 2011:  Katledilen, Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi 
ŞERZAN KURT’un Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasına 
katılım Bedriye YORGUN. 

07 Mayıs 2011  Tüm Bel-SEN genel kuruluna katılım. MYK üyeleri

09 Mayıs 2011:  Türkiye Barış Meclisi Eşit yurttaşlık bildirisini paylaşmak üzere 
düzenlediği sohbet toplantısına katılım Bedriye YORGUN. 

09 Mayıs 2011:  Kütahya ETİ Gümüş Maden A.Ş. şirketinin siyanürlü atık 
toplama tesislerindeki yıkımı yerinde inceleme ve rapor hazırlama amaçlı 
Kütahya iline gidildi. M. Sıddık AKIN, Hasan KALDIK

10 Mayıs 2011:  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin “kadının insan 
hakları: uluslararası çerçeve ve küresel kadın hareketi” konulu Yakın ERTÜRK’ 
ün söyleşisine katılım. Bedriye YORGUN 

11 Mayıs 2011:  Türk Hemşireler Derneğinin hemşirelik haftası kapsamında 
Ankara Ünv. Morfoloji binasında düzenlediği sempozyuma katılım gösterildi. 
Şinasi DURSUN

11 Mayıs 2011:  SİNCAN F tipi cezaevinde bulunan Ankara şube yöneticimiz 
Seher TÜMER ziyaret edildi. Bedriye YORGUN.

11 Mayıs 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin ortaklaşa 2-3-4 Aralık 
2011 tarihleri arasında düzenleyeceği İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ’ 
hazırlık toplantısına katılım. Bedriye YORGUN.

13 Mayıs 2011:  EĞİTİM SEN genel kuruluna katılım. MYK üyeleri

13 Mayıs 2011:  Aydın şubemizin hemşirelik haftasıyla ilgili düzenlediği etkinliğe 
MYK adına Zülfikar KARTAL katılmıştır. Zülfikar KARTAL.

13 Mayıs 2011:  Malatya şubemizin hemşirelik haftasıyla ilgili düzenlediği 
etkinliğe MYK adına Hasan KALDIK katılmıştır. 

26 Mayıs 2011:  Ankara Beytepe Mediko-sosyal de çalışan sağlık emekçilerinin 
örgütlenme çalışmalarına şube ile birlikte katılım. Şinasi DURSUN 
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14 Mayıs 2011: TTB Kadın Hekimlik ve KADIN Sağlığı Kolunun Denizlide 
düzenlediği” “Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu”na katılım sağlandı. Bedriye 
YORGUN.

14 Mayıs 2011:  Denizli şubenin Hemşireler haftası nedeniyle düzenlediği 
geleneksel dayanışma yemeğine katılım sağlandı. Bedriye YORGUN.

15 Mayıs 2011:  TMMOB’ un düzenlediği mitinge katılım sağlandı. MYK 
üyeleri

16 Mayıs 2011:  Ankara Göz hastanesinde şiddete uğrayan üyemiz Özlem 
HOŞNAM’ ın Ankara adliyesinde gerçekleşen davasına katılım sağlanmıştır. 
Aslıhan HAN ÖZDEN 

16 Mayıs 2011:  Konfederasyonumuza bağlı BTS’ nın taleplerini dile getirdiği 
kol yürüyüşü sonunda GAR önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına katılım. 
M.Sıddık AKIN, Aslıhan HAN ÖZDEN, Bedriye YORGUN. 

17 Mayıs 2011:  Kırklareli ilindeki 19-20 nisan grevinden sonra yaşanan baskı 
ve sürgünlere ilişkin TTB ile birlikte şube yöneticilerimiz destek amaçlı genel 
başkan tarafından ziyaret edildikten sonra yetkililer ziyaret edilerek sürgünler 
durdurulmuştur.

18 Mayıs 2011:  Batman ilinde seçim çalışmaları çerçevesinde yaptığı gezilerde, 
taşeron şirkete bağlı çalışan engellinin sorularına yönelik verdiği onur kırıcı 
yanıta ilişkin Körler federasyonunun Sağlık Bakanlığı önünde yaptığı basın 
açıklamasına katılım sağlandı. Bedriye, Aslıhan, Hasan, Şinasi, Sıddık. 

18 Mayıs 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin ortaklaşa 2-3-4 Aralık 
2011 tarihleri arasında düzenleyeceği İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ’ 
ne hazırlık toplantısına katılım. Bedriye YORGUN.

18 Mayıs 2011:  KESK Ankara şubeler platformu ve demokrasi güçleri ile 
beraber Sakarya caddesinde toplanarak AKP il binası önüne kadar yürüyüş 
yapıldı. İl binası önünde “operasyonların durdurulması” için basın açıklaması 
yapıldı. Buradaki açıklamaya Genel Merkezimiz adına Hasan KALDIK ve 
Aslıhan HAN ÖZDEN katılmışlardır.

18 Mayıs 2011:  SES ve TTB ortak Bursa’da düzenlemiş oldukları yemeğe genel 
başkan katıldı. 
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19 Mayıs 2011:  Gençlik bayramında hükümetin her konuda olduğu gibi, 
gençlere yönelik ikiyüzlü politikalarını, son dönemde arttırılan operasyonlara 
ve gençlerin ölümüne dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla beyaz 
önlüklerle Başbakanlık önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Bedriye 
YORGUN, Aslıhan Han ÖZDEN, Zülfikar KARTAL, Hasan KALDIK, Şinasi 
DURSUN 

20 Mayıs 2011:  Çevre Bakanlığı önünde, sendikamızın içerisinde yer aldığı 
Kütahya siyanürle mücadele platformunun gerçekleştirdiği basın açıklamasına 
katılım. Bedriye YORGUN, Aslıhan HAN ÖZDEN, Hasan KALDIK, Şinasi 
DURSUN 

25 Mayıs 2011:  2 Temmuz anması etkinlikleri hazırlık toplantısına katılım. 
M.Sıddık AKIN

25 Mayıs 2011:  Ankara’da oluşturulan Kütahya Gümüş Köyü siyanürle 
mücadele platformu Gümüş Köy’e giderek incelemelerde bulundu. Platform 
üyesi olarak heyet ile beraber genel başkanımız gitmiştir. 

26 Mayıs 2011:  Adana’da İbrahim Kaypakkaya anmasına katılanların (25 
mayıs)gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla Yüksel cad İnsan Hakları 
anıtı önünde Ankara Demokrasi güçlerinin gerçekleştirdiği basın açıklamasına 
katılım sağlandı. Aslıhan HAN ÖZDEN

28 Mayıs 2011:  tarihinde Dev Sağlık İş 8. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da 
yapıldı. Yapılan kongreye sendikamız adına Genel Başkan Çetin ERDOLU, Genel 
Mali Sekreteri Şinasi DURSUN, Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan KALDIK 
ve Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Aslıhan HAN ÖZDEN katılmışlardır.

30 Mayıs 2011:  Zonguldak üniversite hastanesinde yaşanan sorunlardan dolayı 
genel başkan Zonguldak üniversite hastanesine giderek toplantı yapmıştır. Aynı 
gün eski ESM genel başkanının sürgünü ile ilgili yapılan eyleme katılmıştır.

31 Mayıs 2011:  Onur Hamzaoğlunun mahkemesine katılım MYK üyeleri

01 Haziran 2011:  KESK, DİSK, TMMOB, TTB Ankara üyeleri ile birlikte 
hopa olaylarındaki polis şiddetini protesto amaçlı Ankara Sakarya Caddesindeki 
basın açıklamasına katılım. MYK

02 Haziran 2012:  Hopa olaylarını protesto sırasında polis tarafından kalçası 
kırılan Halkevi MYK üyesi Dilşat AKTAŞ hastane ziyareti. Aslıhan Han 
Özden
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04 Haziran 2011:  Hopa’daki gelişmeleri protesto amaçlı düzenlenen 
etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle demokrat kişilerin tutuklanmasını protesto 
amaçlı Sakarya caddesinde yüksel caddesine kadar yapılan yürüyüşe ve basın 
açıklamasına katılım. MYK

06 Haziran 2011:  Samsun da Dev. Sağlık İş üyesi oldukları için işten atılanların 
Sağlık Bakanlığı önündeki eylemine katılım. MYK

06 Haziran 2011:  DKÖ’lerin ve avukatların Ankara’daki protesto etkinliği 
sonrası yaşanan tutuklamalara itiraz öncesi adliye önünde yapılan basın 
açıklamasına katılım. Aslıhan Han Özden

07 Haziran 2011:  “Madımak Utanç Müzesi Olsun” talebiyle çeşitli illerden 
Ankara’ya gelen Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri ile birlikte Kültür Bakanlığına 
yürüyüş. MYK

08 Haziran 2011:  SHCEK genel müdürlüğü önünde KHK yasasını protesto. 
MYK

09 Haziran 2011:  Diyarbakır ilinde EĞİTİM SEN Genel merkezinin soruşturma 
ve görevden almalara ilişkin eylemine katılım. Aynı ilde Urfa eski şube yöneticimiz 
AYNUR Özak Şahin’in mahkemesine, basın açıklaması ve basın toplantısına 
katılım. Bedriye YORGUN, Çetin ERDOLU

10 Haziran 2011:  Emek ve Meslek örgütleri ile birlikte Hopa’da yapılan etkinliğe 
katılım. Çetin ERDOLU

10 Haziran 2011:  Eğitim SEN tarafından YKM’den Başbakanlığa kadar yapılan 
yürüyüşle hükümete verilen “demokrasi karnesinin” açıklanma etkinliğine 
katılım. MYK

14 Haziran 2011:  Eskişehir Şube başkanımız ve üyelerimize yönelik baskılara 
karşı açıklamalar yapma ve yetkililerle görüşme için TTB ile birlikte Eskişehir’e 
gidildi. Çetin ERDOLU

15 Haziran 2011:  Danışma Meclisi ve gözaltılar la ilgili yükselde gerçekleştirilen 
basın açıklamasına katılım. MYK üyeleri 

16 Haziran 2011:  15 Haziran’da gözaltına alınan kitle örgütü ve siyasi parti 
yöneticilerinin mahkemesine katılım.

18 – 19 Haziran 2011:  1. MTK’ gerçekleştirildi. 
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19 – 22 Haziran 2011:  Van F Tipi ceza evinde tutuklu bulunan Bitlis eski 
şube başkanımız Sedat GÜLER ziyaret edildi. KESK binasına yapılan baskın ve 
gözaltına alınan EĞİTİM SEN üye ve yöneticilerine ilişkin eylem etkinliklere 
katılım sağlandı. Bedriye YORGUN

22 Haziran 2011:  Hükümetin baskı politikalarına karşı Ankara emek ve 
Demokrasi güçlerinin başbakanlığa yürüyüş eylemine katılım. MYK üyeleri

25 Haziran 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’ nin ortaklaşa 2-3-4 Aralık 
2011 tarihleri arasında düzenleyeceği İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ’ 
ne hazırlık toplantısına katılım. Bedriye YORGUN.

25 Haziran 2011:  Van eğitim SEN üye ve yöneticilerinin tutuklanmasını 
protesto amaçlı KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından Sakarya Caddesinde 
yapılan basın açıklamasına katılım. MYK

26 Haziran 2011  Barış Meclisi olağan toplantısına katılım. Bedriye YORGUN

28 Haziran 2011:  Fiili Hizmet zammından yararlanmak talebiyle Ankara Şube 
tarafından toplanan imzaların ilgili yerlere gönderilmesi için Hacettepe Ünv. 
Hastanesinde yapılan etkinliğe katılım. MYK

01 Temmuz 2011:  Sivas Katliamının 18. yıldönümü mitingine katılım. MYK 
üyeleri

02 Temmuz 2011  “Madımak Utanç Müzesi Olsun” talebiyle illerden Sivas’a 
giderek etkinliğe katılmak adına MYK’dan Hasan Kaldık ve Aslıhan Han Özden 
katılmışlardır.

01-02-03 Temmuz 2011:  KESK Olağan Kongresine katılım. MYK

07 Temmuz 2011 : 6. dönem Trabzon şube başkanımız M. GÜVEN’ in taziyesi 
ve kadın toplantısı. Bedriye YORGUN Çetin ERDOLU.

09 Temmuz 2011 : SDP’li yöneticilerin mahkemesine çağrı amaçlı Mülkiyeliler 
Birliğinde yapılan basın toplantısına katılım. Aslıhan Han Özden

12 Temmuz 2011 : Pir Sultan Abdal Derneği’nin Sivas Madımak Sanıklarından 
ile ilgili yaptığı. Ayrıca Demokratik Anayasa Hareketinin YENİ ANAYASAYI 
HALKIN YAPMASI İÇİN “ANAYASA MECLİSİ” oluşturulmalıdır konulu 
basın toplantısına katılım. Bedriye YORGUN, Aslıhan ÖZDEN. 
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13 Temmuz 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’ nin ortaklaşa 2-3-4 Aralık 
2011 tarihleri arasında düzenleyeceği İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ’ 
ne hazırlık toplantısına katılım. Bedriye YORGUN.

15 Temmuz 2011:  Fethiye’de 4. duruşması yapılan tecavüz davasına katılım. 
Aslıhan Han Özden 

16 Temmuz 2011:  Kadın sekreterleri toplantısı gerçekleştirildi. MYK

19 Temmuz 2011:  BES üyesi Necla YILDIZ’ın adliye önünde duruşma öncesi 
gerçekleştirilen mahkemesine katılım. Bedriye YORGUN

20 Temmuz 2011:  SİNCAN F tipi cezaevinde bulunan Ankara şube yöneticimiz 
Seher TÜMER ziyaret edildi. Bedriye YORGUN 

21 Temmuz 2011:  Gençlik Kültür Federasyonundan yargılanan gençlere 
Kürtçe savunma yapmak istedikleri için duruşma salonun da jandarmalarca 
yapılan saldırıyı kınamak için ÇHD’nin gerçekleştirdiği basın açıklamasına 
katılım. Bedriye YORGUN. 

21 Temmuz 2011:  Anadolu Gençlik Federasyonuna yapılan baskın nedeniyle 
gerçekleştirilen basın açıklamasına katılım. Bedriye YORGUN, Zülfikar 
KARTAL AKÇAY

25 Temmuz 2011:  Sağlık Bakanlığı önünde KHK yasasına karşı basın 
açıklamasına katılım. MYK

07 Ağustos 2011:  Diyarbakır kapalı kadın cezaevinde bulunan eski MYK 
üyemiz Olcay KANLIBAŞ ziyaret edildi. Bedriye YORGUN

08 Ağustos 2011:  KESK Eski genel sekreteri Sevil EROL’un mezarı başında 
yapılan anmasına katılım sağlandı. Bedriye YORGUN 

08 Ağustos 2011:  PKK tarafından kaçırılan asker ve sağlıkçı için İstanbul 
İHD’de insan hakları örgütleriyle serbest bırakılmaları ve heyet oluşturulması ile 
ilgili yapılan basın toplantısına katılım. M.Sıddık Akın

09 Ağustos 2011:  Urfa kapalı kadın cezaevinde bulunan Eski Şanlıurfa şube 
yöneticimiz Aynur ÖZAK ŞAHİN’ ziyaret edildi. Bedriye YORGUN.

25 Ağustos 2011:  KHK’yi protesto amaçlı Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel 
basın açıklaması. MYK
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26 Ağustos 2011:  Şerzan Kurt’un Eskişehir’deki davasına katılım. Aslıhan Han 
Özden

15-16-17 Ağustos 2011:  Van F Tipi ceza evinde tutuklu bulunan Bitlis eski şube 
başkanımız Sedat GÜLER ve SHÇEK’ undaki arkadaşlar ziyaret edildi, akabinde 
sendikada SHÇEK yapılanmasındaki değişikliklere ilişkin toplantı alındı. 

01 Eylül 2011:  Ankara’da yapılan dünya barış günü mitingine katılım. MYK

04 Eylül 2011:  BDP olağan kongresine katılım. Aslıhan Han Özden

06 Eylül 2011:  çağdaş sanatlar galerisindeki “12 Eylül utan müzesi” etkinliğine 
katılım. Aslıhan Han Özden

08 Eylül 2011:  Sağlık Bakanlığı önünde baskı sürgün ve soruşturmaları protesto 
amaçlı basın açıklaması. MYK

08 Eylül 2011:  Kütçe şarkı söylediği için polis tarafından öldürülen Emrah 
Gezer’in Ankara’daki davasına katılım. MYK

12 Eylül 2011:  Darbe Anayasasını protesto amaçlı Ankara’da gerçekleştirilen 
mitinge katılım. MYK

14 Eylül 2011:  SİNCAN F tipi cezaevinde bulunan Ankara şube yöneticimiz 
Seher TÜMER ziyaret edildi. Bedriye YORGUN

15 Eylül 2011:  TİS ve 4688 Sayılı yasal değişikliğe ilişkin hükümetin tavrı 
protesto etmek için Kızılay’dan Başbakanlığa yürüyüş eylemi. MYK

15 Eylül 2011:  Kocaeli, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun mahkemesine Genel 
Başkan ve Genel Kadın Sekreteri ile katılım sağlandı. 

17 Eylül 2011:  Sağlık Örgütleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde KHK ve 
KHB ile ilgili gerçekleştirilen basın açıklaması ve yürüyüşe katılım. MYK

17 Eylül 2011:  ANKARA ABDİ İPEKÇİ parkında Türkiye’nin dört bir 
yanından gelerek gerçekleştirilen “KADINLAR BARIŞ İÇİN YÜRÜYOR” 
etkinliğine katılım sağlanmıştır. MYK 

17 Eylül 2011:  Konfederasyonumuz KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından 
2-3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “2011 İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nin hazırlıkları kapsamında, Ankara Tabipler 
Odası’nda “Kongre hazırlık toplantısı” düzenlendi.
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17 -18 Eylül 2011:  KESK Danışma Meclisine katılım. MYK

21 Eylül 2011:  Siirt ilinde 1 yıl önce gazi ilköğretim okulunda aralarında okul 
müdür yrd. Sının da bulunduğu, yaşları 13 ila 70 arasında değişen, 100’ e yakın 
kişi tarafından cinsel istismara uğrayan iki kız çocuğunun görülen mahkemesine 
katılım sağlanmış, mahkeme ertelenmiştir. Bedriye YORGUN

22 Eylül 2011:  3 Ekim tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan, Urfa eski şube 
yöneticimiz AYNUR Özak Şahin’in mahkemesine katılım sağlandı. Bir yıl önce 
sunulan deliller ve dinlenmesi istenen tanıklar bu mahkemede yani 1 yıl sonra 
dinlenerek tahliyesine karar verildi. Aynı gün KESK’ muzun 4688 sayılı yasada 
yapılmak istenen değişikliğe ilişkin bilgilendirme, tutumumuzu ve KESK, DİSK, 
TMMOB, TTB’ nin 8 EKİM’ de ortaklaşa düzenleyeceği “insanca yaşam, eşit, 
özgür demokratik Türkiye” mitingini örgütleme kapsamında çalışma yürütülmüş 
toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bedriye YORGUN, Çetin ERDOLU. 

23 Eylül 2011:  KESK’in 4688 sayılı yasada yapılmak istenen değişikliğe ilişkin 
bilgilendirme, tutumumuzu ve KESK, DİSK, TMMOB, TTB’ nin 8 EKİM’ 
de ortaklaşa düzenleyeceği “insanca yaşam, eşit, özgür demokratik Türkiye” 
mitingini örgütleme kapsamında çalışma yürütülmüş, işyeri ziyaretleri, toplantılar 
ve ulusal kanal olan DENGE TV ‘de EĞİTİM-SEN şube başkanı ve ESM MYK 
üyesi ile birlikte konuya ilişkin program gerçekleştirilmiştir. Bedriye YORGUN

24 Eylül 2011:  Diyarbakır da MSF (Mezopotamya Sosyal Formu) çerçevesinde; 
İngilizce, Türkçe ve Kürtçe çevirilerin yapıldığı dil çadırında, Rıfat ÖZTÜRK’ün 
moderatörlüğünü yaptığı, Mahmut NEŞİTE YÖRÜK, Mülkiye BİRTANE, 
Sadık VARLİ’ nın katıldığı “DI JIYANA CIVAKÎ DE HIŞMENDIYA ZIMAN” 
konulu “Ji bo dahatuya zimanê zikmakî rista dayikê”, “Di bikaranîna zıman de 
rista sazî û dezgehên civakê” alt başlıklarıyla gerçekleşen panele sendikamız adına 
ANADİLİ’ in yaşam üzerindeki önemi, anadilde sağlık hakkı, sağlık emekçilerinin 
sağlık hizmeti sunarken, Türkçe dışındaki dilleri konuşan hastalarla yaşadıkları 
sorunlar ve pratik yaşamdan örneklerle bir sunum gerçekleştirildi. Bedriye 
YORGUN.

24 Eylül 2011:  Ankara emek ve barış güçleri ile birlikte yüksel caddesinde barış 
talepli oturma eylemine katılım. M.Sıddık Akın, Hasan Kaldık

27-27 Eylül 2011:  8 Ekim mitingi öncesi Ankara KESK Şb. Platformu tarafından 
yapılan stant etkinliği ve AKP il binasına yürüyüş eylemlerine katılım. MYK
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29 Eylül 2011:  Urfa SES ve Eğitim Sen yöneticilerinin gözaltına alınmasını 
protesto amaçlı Yüksel Caddesinde KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından 
yapılan oturma eylemi ve basın açıklamasına katılım. MYK

30 Eylül 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’ nin ortaklaşa 2-3-4 Aralık 2011 
tarihleri arasında düzenleyeceği İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ’ ne 
hazırlık toplantısına katılım. Bedriye YORGUN.

01 Ekim 2011:  Barış Meclisinin artan operasyonlar, ölümler ve acıların son 
bulması, kalıcı bir barışın sağlanması için Sakarya da gerçekleştirdiği basın 
açıklamasına katılım. Bedriye Yorgun, Sıddık Akın

04 Ekim 2011:  8 Ekim tarihinde Ankara da KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’ 
nin ortaklaşa düzenleyeceği “İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN, EŞİT-ÖZGÜR-
DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE MİTİNGİ” nin meclisin çalışmalara başladığı 
günde taleplerinin kamuoyuyla paylaştığı meclis önünde gerçekleştirilen basın 
açıklamasına katılım. MYK 

05 Ekim 2011:  SİNCAN F tipi cezaevinde bulunan Ankara şube yöneticimiz 
Seher TÜMER ziyaret edildi. (açık görüş cezası olduğundan görüşme 
gerçekleştirilememiştir.)

05 Ekim 2011:  KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından yapılan doğalgaz 
ve elektrik zamlarını protesto eylemlerine katılım. M. Sıddık AKIN, Şinasi 
DURSUN

08 Ekim 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin ortaklaşa düzenlediği 
“İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN, EŞİT-ÖZGÜR-DEMOKRATİK BİR 
TÜRKİYE MİTİNGİ” gerçekleştirildi. MYK, Şube/Temsilcilikler

09 Ekim 2011:  barış etkinlikleri çerçevesinde TAYAD’ nin organize ettiği 
Gemlik yürüyüşüne yapılan müdahaleleri, seyahat hakkının engellenmesi, 
antidemokratik uygulamaları protesto amaçlı yapılan basın açıklamasına katılım. 
Bedriye YORGUN, Sıddık AKIN, Hasan KALDIK.

12 Ekim 2011:  Öğrencilik yıllarındaki açılan davanın Yargıtay’da kesinleşmesi 
sonucu EKİM 2010 tarihinden buyana İstanbul/Bakırköy kapalı kadın ve çocuk 
cezaevinde çocuğu Devrim ile birlikte tutuklu bulunan üyemiz Serpil ARSLAN-
DÜZGÜN ve kızı ŞANA ile birlikte tutuklu bulunan EĞİTİM-SEN üyesi Nazire 
AYATA-CİVELEK ziyaret edildi.
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12 Ekim 2011:  4688 Sayılı yasa kapsamında KESK Ankara Şubeler Platformu 
tarafından meşaleli yürüyüş ve oturma eylemine katılım. MYK

14 Ekim 2011:  Bıçaklanarak öldürülen BES Ankara iş yeri temsilcisi Necla 
Yıldız’ın Ankara adliyesindeki davasına katılım. MYK

15 Ekim 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’ nin ortaklaşa 2-3-4 Aralık 
2011 tarihleri arasında düzenleyeceği İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ’ 
ne hazırlık toplantısında bir önceki toplantıda aldığımız karar gereğince basın 
ile kahvaltılı sohbet toplantımızı yapıldı. Ayrıca hakkında görevi kötüye 
kullanmaktan dava açılan üyemiz Ortopedist Dr. Dinçay Uluç’ un dosyasına 
ilişkin Adli Tıp Kurumuna gidildi. Bedriye YORGUN 

17-18 Ekim 2011:  Van F Tipi ceza evinde tutuklu bulunan Bitlis eski şube 
başkanımız Sedat GÜLER ziyaret edildi. 

19 Ekim 2011:  SİNCAN F tipi cezaevinde bulunan Ankara şube yöneticimiz 
Seher TÜMER ziyaret edildi. Bedriye YORGUN.

20-21-22 Ekim 2011:  2009 yılı KCK adı altında yürütülen dosya kapsamında 
gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi ile birlikte gözaltına alınan Mardin eski şube 
yöneticimiz ve üyemiz Şükran KOYUNCU’nun davasını takip ve destek amaçlı 
gidilmiş dört günlük gözaltı sürecinden sonra serbest bırakılmıştır. 

21 Ekim 2011:  İzmir’de görülen KESK duruşmasına katılım. Çetin ERDOLU, 
M.Sıddık AKIN, Şinasi DURSUN

22 Ekim 2011:  Urfa’da 28 Eylül 2011 tarihinde barış çadırı ziyaret edildiği 
gerekçesiyle yapılan operasyonda 18 kişinin dört günlük gözaltı sürecinden sonra 
11 kişinin serbest bırakılarak aralarında dört EĞİTİM-SEN, birde URFA SES 
Disiplin kurulu üyesi Hikmet EVİN’in tutuklandığı, tahliye edilen beş, tutuklu 
bulunan dört eğitim emekçisinin herhangi bir soruşturma başlatmadan açığa 
alındığı akabinde sürgün edildiğinden EĞİTİM-SEN yürütme kurulu ile birlikte 
durum değerlendirmesi yapmak üzere SES ve EĞİTİM-SEN şube yöneticileri ile 
birlikte toplantı yapıldı. Bedriye YORGUN. 

23 Ekim 2011:  Van Depremi nedeniyle TTB ile ortak oluşturulan heyetle 
birlikte deprem bölgesine gidiş. M.Sıddık AKIN, Fikret ÇALAĞAN(MDK 
Başkanı)

24 Ekim 2011:  KTAMS Yönetimi sendikamıza ziyaret gerçekleştirdi. 
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26 Ekim 2011:  İSVİÇRE’ Federe Göçmenlik Bürosu ve Büyükelçilik 
Müsteşarı’nın KESK’e gelerek genel durum değerlendirmesi yaptığı görüşmeye 
katılım sağlandı. Çetin ERDOLU, Bedriye YORGUN

26-30 Ekim 2011:  TTB güz okuluna MYK adına katılım. Zülfikar Kartal 
AKÇAY 

02 Kasım 2011:  Dr.Sadık Mulamahmutoğlu’nun 3’lü protokol kapsamında 
Mardin- Midyat’ta görülen davasına katılım. Mahkemeye katılmak için Midyat’a 
gidişte trafik kazası geçiren üyelerimizi ziyaret. Bedriye YORGUN

04 Kasım 2011:  İşçi Sağlığı ve Güvenliği Ankara Meclisinin oluşturulması için 
ATO’da toplantı gerçekleştirildi. Bedriye Yorgun

04 Kasım 2011:  “Eşit işe eşit ücret” aldatmacasına karşı Başbakanlığa yürüyüş 
eylemine katılım. MYK

04 Kasım 2011:  Ankara BES 1 Nolu üyesi Ahmet TURAN’ın mahkemeye 
çıkma sürecinde adliye önündeki etkinliklere katılım. MYK

10-11 Kasım 2011:  Şanlıurfa’da tutuklu bulunan KESK ve SES’li yönetici ve 
üyelerin aileleri ziyaret edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Şanlıurfa Şubemiz 
Disiplin Kurulu Üyemiz Hikmet Evin, Şanlıurfa Eğitim Sen Şube Başkanı Halit 
Şahin savcılık izni ile cezaevinde ziyaret edildi. 

15- Kasım 2011:  25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslar arası Mücadele 
ve Dayanışma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek eylem etkinlik 
programının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla KESK ‘unda gerçekleştirilen 
basın toplantısına katılım sağlandı. Bedriye YORGUN.

16 Kasım 2011:  Hacettepe Üniversiteleri sağlık öğrencilerine Sağlık Bakanlığı 
teşkilat yapısını değiştiren KHK ile ilgili sunum. M.Sıddık Akın

16-17 Kasım 2011:  23 Ekim tarihinde Van Erciş tabanlı meydana gelen deprem 
sonrası, Sendikamız ve TTB birlikteliğinde gerçekleşen sağlık hizmetlerinin 6. 
gününde Diyarbakır Büyükşehir ve Bağlar Belediyesinin sağladığı Konteynırlarda 
verilen hizmetler, tespit edilen eksiklikler ve bunların giderilmesine dair yöntem 
ve önerilerin de yer aldığı raporun kamuoyu ile paylaşılması, akabinde Van 
Erdemli tabanlı meydana gelen deprem nedeniyle ihtiyaçların artması üzerine 
konteynırların ve üyelerimizle gönüllü verilen sağlık hizmetlerinin Van merkeze 
taşınmasını sağlamak amacıyla Van iline gidildi. Bedriye YORGUN
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18 Kasım  2011: SÇS Kongresi Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı 
başlığındaki Panelde “Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Nedir? 
Neden, Nedir, Kim(ler) için tercih ediliyor? Hangi aşamada, Nasıl devam edecek? 
Emekçilere nasıl yansıyacak?” konusunda uzmanları ile tartışma yürütüldü. 
Bedriye YORGUN

18 Kasım 2011:  Memuriyetten çıkarma ile yargılanan BES üyelerine destek 
amaçlı Ankara adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına katılım. Aslıhan 
Han Özden

19 Kasım 2011:  TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından 2-3-4 Aralık 
2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Kongresi’ne yönelik olarak düzenlenen “Basın Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı” 
Bir Gün Gazetesi köşe yazarı ve akademisyen L.Doğan Tılıç, Evrensel Gazetesi 
Ankara Temsilcisi Sultan Özer, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel 
Başkan Yardımcısı Gökhan Bulut ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği 
Genel Sekreteri Celal Çevirgen konuşmacı olarak katılımıyla Ankara’da TTB 
Merkez Konseyi binasında gerçekleştirildi. Katılım: Bedriye YORGUN

21-22 Kasım 2011:  Mardin-Midyat ta görülen 3’lü protokolle ilgili üyemizin 
davasına giderken Trafik kazası geçiren Batman Şube Yöneticilerimizi KESK 
Genel Başkanı ile birlikte ziyaret. M.Sıddık Akın

20-21 Kasım 2011: 2011  Van F Tipi ceza evinde tutuklu bulunan Bitlis eski 
şube başkanımız Sedat GÜLER’ 23 Ekim’ de meydana gelen VAN depreminde 
ceza evinde hasar oluşması nedeniyle Rize Kalkandere L Tipine sevk edildiğinden 
ceza evinde ziyaret akabinde Trabzon şube yürütmesi ile birlikte hastane ve 112 
istasyonlarına gidilerek örgütlenme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Trabzon 
Şubemizin depremzedelerle dayanışma amaçlı sağladıkları malzemelerin kolileri 
gönderildi. Bedriye YORGUN.

22 Kasım 2011:  İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa tıp fakültesine Şubemiz 
ve sağlık örgütleri tarafından düzenlenen ortak GREV’e katılım. Çetin Erdolu, 
Hasan Kaldık

22 Kasım 2011:  KCK operasyonu adı altında Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
emniyet yetkilileri tarafından, Siyasi parti, Özgür Gündem Gazetesi, ev ve birçok 
hukuk bürosu basılıp dosya, bilgisayar kayıtları, ve belgelerine el konularak, 
çoğunluğunun avukatlardan oluştuğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını 
protesto etmek amacıyla ÇHD’nin Yükselde gerçekleştirdiği basın açıklamasına 
katılım sağlandı. Bedriye YORGUN. M.Sıddık Akın.
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23 Kasım 2011:  KCK operasyonu adı altında Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 
emniyet yetkilileri tarafından, Siyasi parti, Özgür Gündem Gazetesi, ev ve birçok 
hukuk bürosu basılıp dosya, bilgisayar kayıtları, ve belgelerine el konularak, 
çoğunluğunun avukatlardan oluştuğu çok sayıda Kişinin gözaltına alınmasını 
protesto etmek amacıyla İHD öncülüğünde aralarında Konfederasyonumuzun da 
yer aldığı çeşitli parti, sendika, oda, dernek, oluşum ve kişilerin katıldığı Yükselde 
gerçekleştirdiği basın açıklamasına katılım sağlandı. Bedriye YORGUN. 
M.Sıddık Akın, Hasan Kaldık 

23 Kasım 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin ortaklaşa 2-3-4 Aralık 2011 
tarihleri arasında düzenleyeceği İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ” 
öncesinde kadın oturumunu gerçekleştirecek katılımcılarla planlamaya ilişkin 
toplantı yapıldı. Bedriye YORGUN.

23 Kasım 2011:  tutuklu üyelerimizle dayanışma amaçlı basın açıklaması 
yapılarak, toplu kart gönderme etkinliği gerçekleştirildi. Bedriye YORGUN. 
Aslıhan Han Özden

24 Kasım 2011:  KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’ nin ortaklaşa 2-3-4 Aralık 
2011 tarihleri arasında düzenleyeceği İŞÇİ SAĞLIĞI IV. ULUSAL KONGRESİ’ 
ne hazırlık toplantısına katılım. Bedriye YORGUN.

25 Kasım 2011:  kadına yönelik şiddete karşı amaçlı Yüksel Caddesinden- 
Sakarya Caddesine meşaleli yürüyüş. Kadın MYK Üyeleri

25 - Kasım 2011: “ İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ” basın yayın 
çalışmaları kapsamında düzenleme kurulunda TTB adına bulunan Dr. Sedat 
Abbasoğlu ve Dr. Celal Emiroğlu ile birlikte HAYAT TV’de gerçekleştirilen 
programa katılım sağlandı. Bedriye YORGUN.

26-27 Kasım 2011:  7. dönem 2. MTK gerçekleştirildi.

30 Kasım 2011: “ İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ” kapsamında 
basın yayın çalışmaları içerisinde düzenleme kurulunda TTB adına bulunan Dr. 
Nadir Sevinç ve DİSK adına sendika uzmanı Onur Bakır ile birlikte KANAL 
B TV. de canlı gerçekleştirilen GÜNCE programına katılım sağlandı. Bedriye 
YORGUN

02 -03-04 Aralık 2011: KESK-DİSK-TTB-TMMOB tarafından gerçekleştirilen 
“işçi sağlığı ve güvenliği kongresi” ne katılım. MYK
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06 Aralı k 2011: MTA’da çalışan ve ESM’ye üye olanlara Sağlık Bakanlığı 
teşkilat yapısını değiştiren ve sağlıkta dönüşümün en yıkıcı yanı olan 663 Sayılı 
KHK ile ilgili sunum yapıldı. Hasan Kaldık

07 Aralık 2011:  SİNCAN F tipi cezaevinde bulunan Ankara şube yöneticimiz 
Seher TÜMER ziyaret edildi. Bedriye YORGUN.

07 Aralık 2011:  Bülent Arınç’ın Memur SEN’in bina açılışında KESK hakkında 
söyledikleri için adliye önünde yapılan basın açıklaması ve suç duyurusu 
etkinliğine katılım. Hasan Kaldık, M.Sıddık Akın

07 Aralık 2011:  Siirt Kurtalan kaymakamının üyelerimize yönelik tehditlerinden 
dolayı Siirt-Kurtalan’da yapılan basın açıklaması ve Vali ile görüşme. Çetin 
Erdolu

08 Aralık 2011:  2-3-4 Aralık’ ta gerçekleştirilen İSG Kongresi değerlendirme 
toplantısına katılım sağlandı. Bedriye YORGUN.

09 Aralık 2011:  Dersim-Pertek sürgünleri, Manisa ve Siirt’te üyelerimize yönelik 
yapılan baskılar ile Van’da sağlık emekçilerinin durumu ile ilgili Sağlık Bakanlığı 
Personel Genel Müdürü İle Görüşme. Hopa olayları sonrası tutuklananların ilk 
mahkemesine katılım. Hasan Kaldık, M.Sıddık Akın

10 Aralık 2011:  Mersin şubemizle birlikte Mersin Tabip Odasında sağlık 
alanında Mersinde örgütlü oda dernek ve sendikalarla oluşturulacak yerel sağlık 
meclisleri ve Grev gündemli toplantı gerçekleştirildi, ulusal yayın yapan TV 33 
ile GREV gündemli program gerçekleştirildi. . Bedriye YORGUN

09 Aralık 2011:  Adana’da Konfederasyon Genel Sekreteri ile birlikte 21 Aralık 
Grevi ile ilgili şubede basın toplantısı KESK şubeler platformunun öncülüğünde 
geniş katılımlı üye toplantısı gerçekleştirildi. Bedriye YORGUN.

12 Aralık 2011: Siirt Çalışması:  Kurtalan Devlet Hastanesi başhekimi ile 
görüşme yapılarak yeri değişen iki üyemizin geri alınması sağlandı. Aynı zamanda 
Kurtalan Devlet Hastanesi’nde üyelerle toplantı yapıldı. Hasan KALDIK

11-17 Aralık 2011 : Urfa ve ilçelerinde baskı sürgün ve tutuklamalara karşı 
Konfederasyonumuz KESK bütünlüğünde 17Aralık günü Urfa’da gerçekleştirilen 
Bölge Mitingi ve 21 Aralık GREV gündemli çalışma kapsamında kurum gezileri, 
basın toplantıları, TV programları, işyeri ziyaretleri ve bildiri dağıtımı yapılmış, 
KESK Genel başkanı, Eğitim-Sen, Tüm Bel SEN, Tarım Orkam SEN ve 
Genel Başkanımız miting’de konuşma yapmıştır. Çetin ERDOLU ve Bedriye 
YORGUN
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19 Aralık 2011:  19 Aralık cezaevleri katliamını yıldönümü nedeniyle 
gerçekleştirilen basın açıklamasına katılı Aslıhan HAN ÖZDEN

24-Aralık 2011 : Demokratik Anayasa Girişiminin “Demokratik bir Anayasa için 
Gerçeklerle Yüzleşme ve Kopuş başlığıyla “Toplumsal Dinamikler ve Anayasa, 
Darbe Anayasalarından Kopuş, Gerçeklerle Yüzleşme” konularında siyasetçi, 
akademisyen, oda, dernek, platform ve sendikaların katılımıyla gerçekleştirdiği 
çalışmaya moderatör ve izleyici olarak katılım sağlandı. Bedriye YORGUN.

24 Aralık 2011:  Maraş katliamının yıldönümü kapsamında anakara emek 
demokrasi güçlerince yüksel caddesinde yapılan basın açıklamasına katılım. 
MYK 

26 Aralık 2011:  Diyarbakır ilinde sendika üyemiz Olcay KANLIBAŞ’ında 
aralarında bulunduğu KCK adı altında yürütülen, ana davanın 30’ uncu 
duruşmasına katılım sağlandı. Hasta yakınları tarafından darp edilen Diyarbakır 
şube üyemiz Dr. Rodi şube yöneticileri ile birlikte ziyaret gerçekleştirildi. Bedriye 
YORGUN.

26 Aralık 2011:  Rize Kalkandere cezaevinde bulunan eski Bitlis şube başkanımız 
Sedat Güleri ziyaret. M.Sıddık AKIN

28 Aralık 2011:  Milletvekili maaş zamları ve 1. basamakta katkı payı ile ilgili 
yasal düzenlemeyi protesto etmek için SES Ankara Şubesi’nin Hacettepe 
Hastanesi’nden TBMM’e yürüyüş ve devamında polisin biber gazıyla saldırdığı 
eyleme katılım. Çetin ERDOLU, Hasan KALDIK, Şinasi DURSUN

29 Aralık 2011:  Milletvekili maaş zamları ve 1. basamakta katkı payı ile ilgili 
yasal düzenlemeyi protesto etmek için TBMM’e yürüyüşü sırasında polisin biber 
gazıyla saldırması sonucunda şube ve merkez yöneticilerimizin yaralanmasından 
dolayı Ankara Adliyesinde suç duyurusunda bulunuldu. MYK

29 Aralık 2011:  Şırnak Uludere’de sivil halka yapılan saldırı sonucu 34 kişinin 
ölümü ile sonuçlanan katliama ile ilgili olarak Emek ve Demokrasi güçlerinin 
Yüksel caddesinden AKP il binası önüne doğru yaptığı yürüyüş-protesto eylemine 
katılım. MYK

02-03 Ocak 2012:  Van’daki sağlık çadırımızın durumu, şubemizin çalışmaları 
ve üyelerimizin barınma koşullarını yerinde görmek için Van’a gidildi. Hasan 
KALDIK
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04 Oc ak 2012: Özgür basına yönelik gerçekleştirilen operasyon ve tutuklamalara 
karşı dayanışma amaçlı DİHA’ya ziyaret gerçekleştirildi. MYK.

05 Ocak 2012:  KESK’te gerçekleştirilen Genel Örgütlenme Sekreterleri 
toplantısına katılım. Hasan Kaldık

06 Ocak 2012:  21 Aralık Grevinde başarılı bir şekilde grevi gerçekleştiren 
Gaziantep şube yönetici ve işyeri temsilcilerimize yönelik hastane idarecileri 
tarafından sözlü ve fiziki saldırı olması ve iki üyemizin geçici görevle ilçeye 
gönderilmesinden dolayı Gaziantep Valiliği, Hastane başhekimliği ve suç 
duyurusunda bulunuldu. Hasan KALDIK

09 Ocak 2011:  21 Aralık grevi sonrası KESK MYK’ nın katılımı ile gerçekleşen 
değerlendirme toplantısına katılım sağlandı. Aslıhan HAN ÖZDEN

12 Ocak 2012:  Konfederasyonumuz KESK’ in uzman kadrosunda çalışan İsmet 
Arslan’ın gözaltına alınması gerekçe gösterilerek kolluğun baskını ile KESK’in 
aranması girişimi nedeniyle KESK’ e gidilerek basın açıklaması yapıldı. Aynı 
gün akşam Yükselden AKP il binasına protesto amaçlı yürüyüş gerçekleştirildi. 
MYK.

14 Ocak 2012 : Halkların Demokratik Kongresi’ inin Hrant Dink’ in katledilişinin 
5. Yılında mahkeme öncesi duyarlılık geliştirme ve dikkat çekme amaçlı, 17 ilde 
BDP il binaları, Konfederasyonumuz KESK’ e bağlı Diyarbakır, Urfa Eğitimsen 
şubelerine ve çeşitli kurumlara yapılan baskın ve gözaltıları protesto etmek, yine 
kamu çalışanlarına yapılan zamları protesto etmek KESK bordro yakma Aslıhan 
Han ÖZDEN, Bedriye YORGUN.

18 Ocak 2012:  Şanlıurfa Şube Başkanımız İsmet KARADAĞ 18 Ocak 2012 
tarihinde sabaha karşı evinden gözaltına alınması sonucunda süreci yakından 
takip etmek ve sürece müdahil olmak adına Ş.urfa’ya gidildi. Hasan KALDIK

19 Ocak 2012:  Hrant Dink in katledilemesinin yıldönümü nedeniyle TBMM 
ve Birgün gazetesi önünde gerçekleşen eylemler katılım sağlandı MYK

22-23 Ocak 2012:  Rize Kalkandere cezaevinde bulunan eski Bitlis şube 
başkanımız Sedat Güler ziyaret edildi. Ayrıca Trabzon Şube yöneticileri ile bir 
araya gelinerek sürece ilişkin toplantı alındı. Bedriye YORGUN.

26 Ocak 2012:  Sendikamız Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu üyesi, Kocaeli 
Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Profesörü Dr. Onur Hamzaoğlu’nun 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı aleyhine açmış olduğu hakaret davasının 
Kocaeli Adliyesindeki duruşmasına katılım sağlandı. Bedriye YORGUN.
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26 Ocak 2012:  19-20 Nisan 2011 tarihindeki GREV nedeniyle eski Nevşehir 
Temsilcilik başkanımız Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 
memuriyetten çıkarma cezasını görüşmek üzere avukatımız Öztürk Türkdoğan 
ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşme yapıldı. Çetin Erdolu 
ve Hasan Kaldık.

26 Ocak 2012:  4688 Sayılı Yasa’da yapılacak değişikliklere ilişkin hazırlanan 
tasarıya dair taleplerimizi dile getirmek amacıyla Güven Parkta toplanarak 
TBMM’ne yürüyüş sırasında üye ve yöneticilerimize polisin biber gazlarıyla 
saldırısı oldu. Hasan KALDIK, Aslıhan Han Özden ve Şinasi Dursun

27 Ocak 2012:  4688 Sayılı Yasa’da yapılacak değişikliklere ilişkin TBMM’ne 
yürüyüşü sırasında üye ve yöneticilerimize polisin biber gazlarıyla saldırması 
sonucunda Ankara adliyesi önünde yapılan basın açıklamasıyla güvenlik güçleri 
hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aslıhan Han Özden ve Hasan Kaldık

28 Ocak 2012:  KESK Kadın Meclisi toplantısına katılım sağlandı. Bedriye 
YORGUN.

31 Ocak 2012:  Sağlıkta Dönüşüm Programının son uygulamaları ile ilgili yazılı 
basın açıklaması.MYK

31 Ocak 2012: SHCEK’in Sorunlarına İlişkin:  Sendikamız avukatlarından 
Öztürk Türkdoğan ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı 
ziyaret edilerek 633 ve 666 KHK sonrası SHÇEK çalışanları arasında oluşan 
ücret adaletsizliğinin giderilmesi, Çocuk Eğiticilerinin Sağlık sınıfı çalışan 
sayılması, Kadro yetersizliğinin giderilmesi, Hizmetli kadrolarının terfisi için 
görevde yükselme olanağı sağlanması ve taşeron çalışanların özlük hakları ile 
ilgili taleplerle ilgili dosya ile birlikte görüşme gerçekleştirildi. Çetin ERDOLU, 
Aslıhan Han Özden

03 Şubat 2012:  Tecrite Karşı Mücadele Platformunun “Türkiye    
hapishanelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek, tutsakların taleplerini 
kamuoyu ile paylaşmak” üzere Adalet Bakanlığı önünde yapmış olduğu basın 
açıklamasına katılım sağlandı. Aslıhan Han ÖZDEN, Bedriye YORGUN.

09 Şubat 2012:  TTB genel merkezinde; Sağlık Platformu ortak eylem 
programının açıklanması ile ilgili basın toplantısı. Çetin ERDOLU
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09 Şubat 2012:  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Van Depremi ile ilgili 
toplantısına katılım ve VAN DEPREM raporlarıyla ilgili konuşma ve raporların 
iletilmesi. Çetin ERDOLU

10 Şubat 2012:  Halkevleri genel merkezinin yemeğine katılım. Çetin Erdolu, 
Bedriye YORGUN, Hasan Kaldık, Şinasi DURSUN

13-16 Şubat 2012:  KESK, SES, Tüm Bel Sen Genel Merkezi, Genel Kadın 
sekreterimizin de aralarında olduğu 15 KESK üyesinin evlerine işyerlerine 13 şubat 
sabahı polis baskını yapıldı. Gözaltı süresi ve sonrasında KESK bütünlüğünde 
eylemler-etkinlikler gerçekleştirildi. MYK

15 Şubat 2012:  Zamsız maaşları ve gözaltları protesto amaçlı YKM önünden 
başbakanlığa yürüyüş, açıklama ve bordro yakma etkinliği. MYK

17 Şubat 2012:  Tutuklu kadın arkadaşlarımızın durumunu protesto etmek 
için KESK ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte Yüksel Caddesi’nden AKP il 
binasına meşaleli yürüyüş yapıldı. MYK 

18 Şubat 2012:  Mamak Sağlık Hakkı Meclisi kuruluş toplantısına katılım. 
Şinasi DURSUN

23-24 Şubat 2012:  7. Dönem 3. MTK gerçekleştirildi.

25 Şubat 2012:  Mersin İlinde Sendikalarımız ile emek ve demokrasi güçleri 
üzerindeki baskıyı protesto etmek amaçlı yapılan yürüyüş ve açıklama ile 
toplantıya katılım. Çetin ERDOLU

08 Mart 2012:  Bolu Kent Sağlık Hakkı Meclisi toplantısına katılım. Hasan 
Kaldık

09 MART 2012:  Pir sultan abdal derneğinin Sivas katliamI ile ilgili basın 
toplantısına katılım sağlandı. Zülfikar KARTAL.

11 Mart 2012:  Büyük Sağlık Hakkı Meclisi gerçekleştirildi.

12 Mart 2012:  Adana Balcalı Hastanesi 27 Taşeron işçisinin 27 yıl hapis 
istemiyle yargılandığı mahkemeye katılım, TEDAŞ’tan sendikalı oldukları için 
işten atılan Enerji-Sen işçilerinin direniş çadırını ziyaret ve daha sonra da Adana 
Tabip Odası’nın 14 Mart Sağlık Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 
“Genel Sağlık Sigortası” Paneli’ne konuşmacı olarak katılım Çetin ERDOLU 
(Diğer panelistler TTB MK Başkanı Eriş BİLALOĞLU ve TEB Başkanı Erdoğan 
ÇOLAK)
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13 Mart 2012:  Sivas davasının süre aşımına uğratılmasına karşılık Ankara 
Adliyesi önünde yapılan mitinge katılım. MYK 

14 Mart 2012:  Adana Şube Başkanı ve diğer KESK’lilerin 2911 sayılı yasaya 
muhalefetten yargılandıkları duruşmaya katılım. Hasan Kaldık

16 Mart 2012:  3 Aralık 2011 tarihinde yapılan basın açıklaması nedeniyle 
haklarında 2911 sayılı yasa gereğince dava açılan Mardin Şube Yöneticilerinin 
mahkemesine katılım. Av. Zeynep Ceren Boztoprak ve Çetin ERDOLU.

18 Mart 2012:  Diyarbakır NEWROZ’una katılım. Çetin ERDOLU.

26 Mart  2012: Roboski katliamı ile ilgili YKM önünde basın açıklamasına 
katılım sağlandı. Zülfikar KARTAL, Çetin ERDOLU

26 Mart 2012:  Elazığ Harput Devlet Hastanesi’nde üyelerle toplantı. Hasan 
Kaldık

02 Nisan 12 : KESK’in 4688 sayılı yasanın mecliste görüşülmeye başlaması 
ile ilgili başbakanlık önünden meclise yürüyüş ve basın açıklaması. Zülfikar 
KARTAL, Aslıhan Han

04 Nisan 2012:  PSI-EPSU Türkiye’deki üye sendikalarla eşgüdüm ‘’güvencesiz 
çalışma proje değerlendirme’’ toplantısı Zülfikar KARTAL, Hasan KALDIK 

04 Nisan 2012: Grevsiz  4688 yasasına karşı KESK MYK ve sendika genel 
başkanların Çalışma Bakanlığını işgal eylemine katılım sağlandı. MYK

12 Nisan 2012:  Adana 21 Aralık 2011 eylemi nedeniyle Tabip Odası Yönetimi 
ile Şube Başkanı ve bir Şube Yönetim Kurulu Üyemiz hakkında açılan davaya 
katılım. TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş BİLALOĞLU ile birlikte Çetin 
ERDOLU. Aynı gün Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde yapılan basın 
açıklamasın katılım, Dev Sağlık İş Sendikası’nın açtığı GÜVENCE çadırını 
ziyaret ve açıklama, akşam saat 17.30’da işyeri temsilcileriyle sendika şubesinde 
toplantı.

18 Nisan 2012 : Polis jopuyla görme yetisini kaybeden Eğitim-Sen 2 No’lu şube 
başkanı Dengiz SÖNMEZ’ in suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesini 
protesto için YKM önünden Adalet Bakanlığı önüne yürüyüşe katılım sağlandı. 
MYK

20 Nisan 2012:  Bursa Şube yemeğine katılım. Çetin ERDOLU.
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22 Nisan 2012:  Ankara’da gerçekleştirilen Dev Sağlık-İş mitingine katılım. 
M.Sıddık AKIN

25 Nisan 2012:  Sağlık Bakanlığı önünde imza standı açmış olan Dev Sağlık-İş 
ziyaret edildi. MYK

27 Nisan 2012:  Ulus heykelden Kızılay’a kadar 1 Mayıs bildirilerinin dağıtımına 
katılım sağlandı. Aslıhan Han Özden

27 Nisan 2012:  Hasta tutsakların serbest bırakılması için İHD ile birlikte 
yapılan Adalet Bakanlığı’na yapılan yürüyüşe katılım. MYK

28 Nisan 2012:  Kuzey Kıbrıs KTAMS 34.Genel Kurulu’na katılım. Çetin 
ERDOLU.

01 Mayıs 2012:  Van 1 Mayıs Mitingine KESK ve SES adına katılım. Çetin 
ERDOLU. Ankara 1 Mayıs’ına diğer MYK üyeleri katılım göstermiştir.

04 Mayıs 2012:  Evrensel Kültür’ün Halit ÇELENK için hazırladığı anma 
gecesine katılım sağlandı(İMO salonu). Aslıhan Han

08 Mayıs 2012 : Balıkesir Şube YK Üyesi Birsen Seyhan’a yönelik AKP İlçe 
Başkanı’nın baskısına karşı Ayvalık Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması 
ve İlçe Kaymakamı ile görüşme. Çetin ERDOLU.

09 Mayıs 2012:  Hacettepe temsilcimiz Gamze Yağmur’un gözaltına alınmasına 
ilişkin SES Ankara Şubemizin basın açıklamasına katılım sağlandı. Aslıhan 
Han-Hasan Kaldık-Şinasi Dursun-M.Sıddık Akın 

18 Mayıs 2012:  SES Ankara Şubenin Hacettepe Hastanesinde baskı ve 
kadrolaşmaya karşı yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı. Şinasi Dursun-
Aslıhan Han

22 Mayıs 2012:  G.Antep Şube Başkanının duruşmasına katılım. Hasan 
Kaldık

23 Mayıs 2012:  Toplu Sözleşme Taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle 
KESK’in aldığı GREV eylemine katılım. Diyarbakır, Çetin ERDOLU.

31 Mayıs 2012:  Hopa Olayları’nın 1. yıldönümü nedeniyle Hopa’da yapılan 
Eylem ve etkinliklere katılım ve Hopa Devlet Hastanesi’nde üyelerle toplantı, 
bilgilendirme ve örgütlenme çalışması. Çetin ERDOLU. 
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19 Haziran 2012:  Tutuklu öğrencilerle dayanışma amacıyla kart gönderildi. 
Hasan KALDIK

20 Haziran 2012:  Tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması için Hacettepe 
Üniversitesinde öğrencilerle hocaların ortak yapmış olduğu basın açıklamasına 
katılım. Çetin ERDOLU, Hasan KALDIK VE Aslıhan HAN ÖZDEN

22 Haziran 2012:  Kamu Hastaneleri Kurumunda yetki tutanağının tutulması 
ve şerhlerin yazılması. Hasan KALDIK

22 Haziran 2012:  Halk Sağlığı Kurumunda yetki tutanaklarının tutulması ve 
şerhlerin yazılması. M.Sıddık AKIN

22 Haziran 2012:  Sağlık Bakanlığı’nda yetki tutanaklarının tutulması ve 
şerhlerin yazılması. Şinasi DURSUN

28 Haziran 2012 tarihinde  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yetki 
tutanaklarının tutulması ve şerhlerin yazılması. Aslıhan HAN ÖZDEN

30 Haziran 2012:  TTB Genel Kuruluna katılım. MYK

02 Temmuz 2012:  Sivas Katliamını Protesto Eylemine katılım. MYK.

6 Temmuz 2012:  Yeni seçilen BES yönetim kurulu ziyaret edildi. MYK

6 Temmuz 2012 :  Yeni seçilen TTB yönetim kurulu ziyaret edildi. MYK

13 Temmuz 2012:  KESK’li Tutuklular için Adalet Bakanlığı önünde eyleme 
katılım. MYK.

13 Temmuz 2012:  Örgütlenme çalışmaları için Kırıkkale iline gidildi. Hasan 
KALDIK, Şinasi DURSUN ve Zülfikar KARTAL AKÇAY

15 Temmuz 2012:  Hatay-Samandağ “Evvel Temmuz” Festivali kapsamında 
“Eğitim ve Sağlıkta Piyasalaştırma” paneline KESK Genel Başkanı ile birlikte 
katılım. Çetin ERDOLU.

03 Ağustos 2012:  Yüksel Caddesinde yapılan İHD eylemine katılım. MYK

09 Ağustos 2012:  İzmir Tepecik EAH Hemşirelerinin birtakım taleplerle iki 
haftadır yaptıkları eylem için yapılan bir salon toplantısına katılım ve hastane 
idaresi ile görüşme sonunda taleplere ilişkin çözüm için komisyon kurulmasının 
idarece kabul edilmesi sürecinde bulunma. Çetin ERDOLU
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10 Ağustos 2012:  İzmir, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi haftalık Cuma eylemine 
katılım ve mesai kontrolü için “Yüz Tanıma” sistemi kurulması nedeniyle 
başhekimlik ile görüşme. Çetin ERDOLU.

10 Ağustos 2012:  Eğitimsen genel merkezinde yapılan 4+4+4 eylemlilikleri ile 
ilgili toplantıya katılım. Zülfikar KARTAL AKÇAY

24 Ağustos 2012:  Mekanların ortak kullanılması için KESK’te yapılan toplantıya 
katılım. Hasan KALDIK, Şinasi DURSUN

25 Ağustos 2012:  KESK’li tutukluların durumunu protesto etmek için YKM 
önünde yapılan eyleme katılım. Hasan KALDIK, Şinasi DURSUN

31 Ağustos 2012:  Mersin eski şube başkanı Yılmaz Bozkurt ve aynı dönem BES 
ile Eğitim Sen şube başkanlarının 8 Mart 2005 Dünya Kadınlar Günü eylemi 
nedeniyle 2911 Sayılı Toplantı, Gösteri ve Yürüyüşler Kanununa muhalefetten 
kesinleşen 15 aylık cezası ve tutuklanmaları nedeniyle Mersin’de yapılan eyleme 
katılım. Çetin ERDOLU, Şinasi DURSUN, Hasan KALDIK.

01 Eylül 2012:  Ankara’da yapılan “1 Eylül Dünya Barış Mitingine” katılım. 
Hasan KALDIK, Şinasi DURSUN. Diyarbakır “1 Eylül Dünya Barış Günü” 
mitingine katılım. Zülfikar KARTAL AKÇAY

04 Eylül 2012:  KESK Genel Başkanı, KESK Genel Sekreteri, KESK Kadın 
Birimi ve KESK’ e bağlı sendikaların kadın MYK üyelerinin katılımısağladığı 4 
Ekim mahkeme süreci ile ilgili toplantıya katılım. Zülfikar KARTAL AKÇAY

11 Eylül 2012 tarihinde  4+4+4 Eğitim sistemine karşı yürütülen mücadeleye 
destek vermek amacıyla KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tarafından yapılan 
açıklamaya katılım sağlandı. Aynı gün Eğitim Sen yürüyüş koluna yapılan 
saldırıyı kınamak için Yüksel caddesinde yapılan açıklamaya katılım. MYK

11 Eylül 2012 tarihinde  9 tutuklu kadın arkadaşımızın çıkacağı mahkemeye 
yönelik KESK tarafından parti grup başkanlarından randevu alınmış, BDP 
grubu ile KESK kadın birimi ve KESK’e bağlı sendikaların kadın MYK üyeleri 
ile birlikte görüşmeye katılım. Zülfikar KARTAL AKÇAY.

12 Eylül 2012 tarihinde  9 tutuklu kadın arkadaşımızın çıkacağı mahkemeye 
yönelik KESK tarafından parti grup başkanlarından randevu alınmış, CHP 
grubu ile KESK Kadın Birimi ve KESK’e bağlı sendikaların kadın MYK üyeleri 
ile birlikte görüşmeye katılım. Zülfikar KARTAL AKÇAY.
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13 Eylül 2012 tarihinde:  4 Ekim mahkemesine yönelik Ankara Kadın Platformu 
toplantısına katılım. Zülfikar KARTAL AKÇAY.

17-21 Eylül 2012:  Tutuklu KESK’li kadın arkadaşların duruşmasına katılım 
öncesi Avrupa Sendikaları ile Brüksel’de görüşme, Zülfikar Kartal Akçay. 

19-20 Eylül 2012:  Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi ve Hasta ve Hasta Yakınları 
Derneği’nce düzenlenen 2.Ulusal HAHUM Kongresi’ne “Sağlık Çalışanlarının 
Değişen Hak ve Sorumlulukları, İş Güvencesi-Sözleşmeli Yönetici” sunumu 
ile katılım. Çetin ERDOLU.

25 Eylül 2012:  Tutuklu bulunan Bitlis Eski Şube Başkanı Sedat GÜLER’in 
mahkemesine katılım, VAN. Çetin ERDOLU. 

01-04 Ekim 2012:  Katkıda bulunulan “Ulusal Halk Sağlığı Kongresi” (Bursa) 
açılışına katılım. Çetin ERDOLU.

14-16-22 Ekim 2012:  PSI Eşgüdüm Toplantısına Katılım, Zülfikar Kartal 
Akçay, Hasan Kaldık. 

16-20 Ekim 2012:  KESK İl Gezileri kapsamında MERSİN, ADANA ve HATAY 
ilerine gezi ve 18 Ekim 2012 günü GAZİANTEP, Dr. Ersin ARSLAN’ın 
mahkemesine katılım. Çetin ERDOLU.

19 Ekim 2012:  Van depreminin 1. yılı öncesi SES ve TTB bir yıllık raporu 
hazırlamak üzere Van’da çalışma yürütüldü, Hasan Kaldık.

20 Ekim 2012:  Kent ve Sağlık Çalıştayı’nın yapıldığı Van iline gidildi, Hasan 
Kaldık. 

27 Ekim 2012:  İstanbul’da demokratik kurumlarla yapılan Kadıköy’deki eyleme 
katılım, Hasan Kaldık. 

30 Ekim 2012:  Açlık grevleriyle ilgili Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması ve 
yürüyüşe katılım, MYK. 

31 Ekim 2012 : Açlık grevleriyle ilgili YKM önünden Adalet Bakanlığı’na 
yürüyüş, MYK. 

01 Kasım 2012:  TBMM Sağlıkta Şiddet Araştırma Komisyonu Toplantısına 
katılım ve “Şiddet” ile ilgili dosya verilmesi ve bununla ilgili sunum. Çetin 
ERDOLU, Hasan KALDIK.
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03 Kasım 2012:  Prof. Dr. Nusret FİŞEK Vakfı ve TTB tarafından düzenlenen 
Nusret FİŞEK özendirme ödül töreni ve tören kapsamında yapılan panele 
katılım. Çetin ERDOLU.

05 Kasım 2012 : Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle Ankara Numune 
Hastanesi önünde yapılan eyleme katılım, MYK. 

06 Kasım 2012:  Kamu Hastane Birlikleri uygulamasına yönelik eylem ve 
etkinliklerin başlatılması amacıyla, Sağlık Emek ve Meslek örgütleriyle, KHB ile 
ilgili basın toplantısı. MYK.

07 Kasım 2012:  Düzce İl Temsilciliğinin hazırladığı örgütlenme programı 
çerçevesi içinde; Düzce Üniversitesi Tıp F. Hastanesinde toplantı, Basın 
Toplantısı, Basın Kuruluşlarıyla görüşme ve KHB ile ilgili temsilcilere sunum 
için Düzce’de çalışmaya katılım. Çetin ERDOLU. 

12-13-14-15-16 Kasım 2012 : Açlık grevi eylemlerine katılım, MYK. 

17 Kasım 2012:  TTB’nin Bursa Tabip Odası’nca hazırladığı “PERFORMANS” 
çalıştayına katılım. Çetin ERDOLU.

17-18 Kasım 2012:  Uluslararası Af Örgütü’nün İstanbul toplantısına katılım, 
Zülfikar Kartal Akçay.

20 Kasım 2012:  28-29 Mart Eylemi nedeniyle haklarında dava açılan KESK 
İzmir Şubeleri Yönetici ve Üyelerinin Duruşmasına katılım. Çetin ERDOLU, 
Zülfikar KARTAL AKÇAY

19 Aralık 2012 : ODTÜ olaylarında öğrencilere yönelik şiddeti protesto etmek 
için yapılan eyleme katılım, MYK. 

19 Aralık 2012 : Cezaevi katliamının yıl dönümü nedeni ile yapılan eyleme 
katılım, MYK. 

20 Aralık 2012 : 2013 yılı bütçesinin protesto edildiği YKM önündeki eyleme 
kalıtım, MYK. 

28 Aralık 2012 : Roboski katliamının anmasına katılım için Roboski’ye gidildi, 
Hasan Kaldık, Bedriye Yorgun. 

06-11 Ocak 2013 : Trabzon taşeron direnişinin örgütlenmesi, Zülfikar Kartal 
Akçay. 
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12 Ocak 2013 : SES Çorum Şube paneline katılım, Çetin Erdolu. 

20 Ocak 2013 : G.Antep’de savaşa karşı yapılan bölge mitingine katılım, Çetin 
Erdolu, Bedriye Yorgun. 

22 Ocak 2013 : ÇHD’ye yapılan baskıları protesto eylemine katılım, MYK. 

26-27 Ocak 2013 : DTK Sağlık Kongresi’ne katılım, Hasan Kaldık, Bedriye 
Yorgun.

14 Şubat 2013  Şubat 2013’te, ana muhalefet partisi tarafından 663 sayılı KHK’nin 
iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştu. Anayasa Mahkemesi önünde 
SES, TTB, Türk Hemşireler Derneği, TMRT ve Türk Diş Hekimleri Birliği 
tarafından basın açıklaması ve yapılan eyleme katılım sağlanmıştır. MYK

22 Şubat 2013:  Halkevleri kuruluş yıldönümü etkinliklerine SES adına katılım. 
M.Sıddık AKIN-Şinasi Dursun

23 Şubat 2013 Diyarbakır’ da  21 Şubat “Dünya Ana Dil Günü” nedeniyle 
gerçekleştirilen mitinge, 8 MART gündemli Kadın toplantılarına katılım 
sağlanmıştır. Bedriye YORGUN 

02 Mart 2013  tarihinde İzmir Şube tarafından düzenlenen “Güvencesizlik, 
Nasıl bir örgütlenme, Nasıl bir mücadele” çalıştayı. Çetin ERDOLU

03 Mart 2013 Hakkari  de 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panele 
katılım sağlanmış, KESK Şubeleri Kadın Platformu ile kadın komisyonlarının 
işletilmesi yönlü toplantı alınmış ve süreç takip edilmiştir. 

05 Mart 2013: Van  ilinde 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen mitinge 
katılım sağlanmıştır. 

06 Mart 2013: Samsun  Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel Merkezinin 
düzenlediği Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Samsun tabip Odasından Cem 
Şahan, DİSK’ in avukatı Uğur Aslan ve SES üyesi Psikolog Tümer Doğan’ ın 
yer aldığı “Sağlıkta Dönüşüm” Halka ve Emekçilere ne getiriyor” konulu Panele 
katılım sağlanmıştır. Bedriye YORGUN

07 Mart 2013:  Konfederasyonumuza bağlı BTS Ankara şube kadın sekreterliğinin 
8 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği panele katılım sağlandı.

08 Mart 2013 Ankara’  da 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen mitinge 
katılım sağlanmıştır. 
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10-11 Mart  2013 Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen 8 Mart etkinliklerine ve 
üyelerimizin kadın temalı resim sergisine katılım sağlandı. 

20 Mart 2013 : Dr. Ata SOYER’i yitirmenin ardından İzmir’de yapılan törene 
katılım. Çetin ERDOLUve Hasan KALDIK.

21 Mart 2013:  Dr. Ata SOYER’in cenaze törenine katılım. MYK

19-21 Mart 2013:  NEWROZ etkinliğine ve sosyal hizmet uzmanlarının il 
müdürlüğü önünde yapılan etkinliğe katılım sağlandı. Bedriye YORGUN 

21 Mart 2013: Dr. Ata SOYER’in  cenaze törenine katılım. MYK.

23 Mart 2013:  Ankara Newroz etkinliklerine katılım- MYK

26-27 Ocak 2013:  Demokratik Toplum Kongresi, Bölge TTB, SES Şube ve 
Temsilciliklerinin birlikte Diyarbakır’da gerçekleştirdiği Sağlık Kongresine 
katılım sağlanmıştır. Hasan KALDIK ve Bedriye YORGUN 

26 Mart 2013:  Haber SEN’in PTT yasasına karşı iş bırakma eylemi sonrası 
meclise yürüyüş etkinliğine katılım-MYK

30 Mart 2013:  KESK’li tutsakların yakınları ile birlikte tutsaklarımızın serbest 
bırakılması için basın açıklaması- MYK

03 Nisan 2013 günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi  Hastanesi’nde şiddete 
uğrayan asistanlar için TTB ile ortak olarak düzenlenen ve 17 Nisan Grevinin 
açıklandığı eyleme katılım. Çetin ERDOLU.

03 Nisan 2013:  KESK’e yönelik baskıları protesto amaçlı YKM’den Adalet 
Bakanlığı’na yürüyüş ve basın açıklaması. MYK

02-03-04 Nisan 2013  tarihleri de KESK’ in organize ettiği ancak son anda 
ertelediği programına şubemizin iş yerlerinde yaptığı bilgilendirme sonrasında 
katılım sağlanması talebiyle gidilmiş, Viranşehir ilçe temsilciliğimizin açılışı ve 
iş yeri ziyaretleri, Siverek ilçesi iş yeri ziyaretleri, Suruç ve Halfeti ilçelerinde 
çalışma yürütülmüştür. Bedriye YORGUN

05 Nisan 2013:  Ankara Emniyetinin sağlık öğrencilerini ve ailelerini taciz 
etmesiyle ilgili Hacettepe Üniversitesinde SES-TTB ve İHD olarak kitlesel basın 
açıklaması. MYK
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08 Nisan 2013:  KESK’li tutsakların serbest bırakılması ile ilgili Ankara Adliyesi 
önünde kitlesel basın açıklaması. MYK

08 Nisan 2013:  Baskı ve sürgünlere karşı Çankaya ilçe sağlık müdürlüğü önünde 
kitlesel basın açıklaması. MYK

10 Nisan 2013:  25 Haziran 2012 operasyonunda tutuklanan KESK’lilerin ilk 
duruşması. Tüm tutuklular tahliye edildi. KESK bütünlüğünde katılım.

11-12 Nisan 2013:  PSI-EPSU Türkiye koordinasyon ve planlama toplantısı. 
Aslıhan HAN ÖZDEN. Zülfikar KARTAL AKÇAY.

13 Nisan 2013: Dev Sağlık İş  tarafından İstanbul’da düzenlenen “Emeğin 
Hakları Forumu”na katılım. Çetin ERDOLU, Zülfikar KARTAL AKÇAY, 
Şinasi DURSUN

15 Nisan 2013:  Kamu sağlık kurumlarında keyfi uygulamalar ve istem dışı 
tayinlere karşı Sağlık bakanlığı önünde kitlesel açıklama. MYK 

16 Nisan 2013 : KESK il gezileri kapsamında Adana ilinde yapılan çalışmalar 
döneminde 19 Şubat operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan üye ve 
yöneticimiz Ahmet Aras ve Mustafa Abacı MYK adına Kürkçüler Cezaevinde 
ziyaret edildi. Hasan KALDIK

16 Niasn 2013:  17 Nisan grev örgütlenmesi çalışmaları kapsamında İzmir 
ilinde yapılan çalışmalar döneminde BTS grevine destek ziyaretinde bulunuldu. 
Zülfikar KARTAL AKÇAY

17 Nisan 2013:  Şiddeti doğuran sağlık sistemine karşı 1 Günlük GREV. MYK

18 Nisan 2013  13 Şubat 2012 KESK’li Kadınlara yapılan operasyon çerçevesinde 
devam eden mahkeme duruşmasına katılım sağlanmıştır. MYK 

18 Nisan 2013:  İzmir belediyesinden atılan 650 işçi için taşerona hayır mitingine 
katılım sağlandı. Zülfikar kartal AKÇAY

19 Nisan 2013:  KESK’li tutsakların tahliye edilmesi talebiyle saat 18.00’da 
Yüksel caddesinden Sakarya Caddesine yürünerek kitlesel basın açıklaması. 
MYK

19 Nisan 2013:  İbn-i Sina Hastanesinde hekime yönelik şiddeti protesto eden 
kitlesel basın açıklaması saat :12.30 MYK
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22 Nisan 2013:  Şiddetsiz sağlık ortamı için Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel 
basın açıklaması. MYK.

13 -14 Nisan 2013:  17 Nisan Grev öncesinde Grevi örgütleme amaçlı Van ve 
Hakkari ilinde sağlık alanında örgütlü oda ve dernek temsilcileriyle görüşmeler 
gerçekleştirilmiş, TTB ve SES Şubemizin birlikteliğinde gerçekleştirilen 
Sağlıkçılar Meclisi bileşenlerinin katıldığı bilgilendirme amaçlı toplantıya 
katılınmış ayrıca kadın komisyonlarıyla bir araya gelinmiştir. 

18-20 Nisan 2013 Diyarbakır  iline KESK İl gezileri çerçevesinde gidilmiş, 1 
Mayıs çalışmaları yürütülmüş, demokratik kurumların, siyasi parti, HDK, oda, 
dernek ve sendikalarımızın yer aldığı 1 Mayıs gündemli kahvaltılı basın toplantısı 
düzenlenmiş ve 26-28 Nisan 2013 tarihlerinde devam eden takvimlerde aynı 
çalışmalar Bitlis ilinde de devam etmiştir. Bedriye YORGUN.

25 Nisan 2013:  KTÜ Farabi Hastanesi Taşeron Sağlık Emekçilerinin İşe İade 
davası ilk duruşmasına katılım: Çetin ERDOLU.

29 Nisan 2013:  Kamu sağlık kurumlarında fazla çalışma, angarya ve 
sürgünlere karşı Sağlık Bakanlığı önünde Ankara Şube üyeleriyle birlikte basın 
açıklaması- MYK

30 Nisan 2013:  Ankara 112 Ekibinin gittiği vakada şiddete uğraması ile ilgili 
Sağlık Bakanlığı önünde açıklama- MYK

01 Mayıs 2013:  Batman 1 Mayıs mitingine genel sekreterimiz M.Sıddık AKIN, 
Ankara 1 Mayıs’ına da diğer MYK üyeleri katılım gösterdi.

02 Mayıs 2013:  taksim 1 Mayıs’ında emekçilere yönelik saldırıları protesto 
amaçlı Yüksel Caddesinde toplanarak AKP il binasına yürüyüş gerçekleştirildi. 
MYK

07 Mayıs 2013:  Haber SEN’in posta kanunun değişmesi ile ilgili Meclis önündeki 
eylemine katılım. MYK

11 Mayıs 2013:  Hemşirelik haftası kapsamında THD tarafından organize edilen 
mitinge SES olarak kitlesel katılım.

13 Mayıs 2013:  Ankara şube üyemiz Saniye ERENLER’in tahliyesi ile ilgili şube 
de düzenlenen kokteyle katılım.
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08 Mayıs 2013:  Dev. Sağlık İş tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
alınması ile ilgili Hacettepe Ünv. Yaptığı açıklamaya katılım- MYK

09 Mayıs 2013:  Ankara Şube tarafından gerçekleştirilen hemşirelik haftası 
etkinlikleri kapsamında hacette Tıp fak. Postanesi önünde açıklama ve kart 
gönderme eylemine katılım- MYK

10 Mayıs 2013: PSI-EPSU.  Türkiye sendikalarıyla ortak proje toplantısı. 
Zülfikar KARTAL AKÇAY.

13 Mayıs 2013:  Ankara şube üyemiz Mahmut KONUK’un işyerinin değiştirilmesi 
(sürgün) ile ilgili Çankaya İlçe Sağ. Müd. önünde yapılan açıklamaya katılım. 
MYK

16 Mayıs 2013:  Hatay Reyhanlı patlaması için KESK heyeti ile inceleme 
heyetine katılım ve İskenderun da tutuklu üye ve yöneticilerimizin ailelerine 
ziyarette bulunuldu. MYK adına. Zülfikar KARTAL AKÇAY.

17 Mayıs 2013:  Adana’da Tutuklu bulunan üyemiz Ahmet ARAS ziyaret 
edildi. MYK adına Zülfikar KARTAL AKÇAY.

21 Mayıs 2013:  KESK’li tutukluların serbest bırakılması için yüksel caddesinde 
kitlesel basın açıklaması- MYK

23 Mayıs 2013:  Edirne’de yargılanan Adli Tıp Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan 
ALTUN’un (sendika üyesi) mahkemesine katılım. Çetin ERDOLU.

23 Mayıs 2013:  Aydın, Adnan menderes üniversitesinde şiddet için basın 
açıklaması yapıldı. Zülfikar KARTAL AKÇAY

24 Mayıs 2013:  Hasta tutsakların durumuna dikkat çekmek amacıyla İHD 
ve Tutuklu aileleri öncülüğünde YKM önünde toplanılıp Adalet Bakanlığına 
yürüyüş- MYK

30 Mayıs 2013:  KTÜ Farabi Hastanesi Taşeron Sağlık Emekçilerinin İşe İade 
davası karar duruşmasına katılım: KESK Genel Sekreteri ile birlikte Çetin 
ERDOLU.

30 Mayıs 2013:  Ankara Hastanesinde nöbetçi doktora yönelik şiddet olayıyla 
ilgili şube tarafından yapılan basın açıklamasına katılım-MYK

31 Mayıs 2013:  Metin Lokumcu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle Yüksel 
caddesinde toplanma ve AKP il binasına yürüyüş- MYK
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01 Haziran 2013:  AKP’nin gezi parkına ilişkin tutumunu protesto etmek için 
KESK bütünlüğünde Güven Parkta yapılan etkinliğe katılım-MYK

04 Haziran 2013 tarihinde  Ankara Numune EAH’de kitlesel basın açıklamasıyla 
GREV’in başlatılması. MYK.

05 Haziran 2013: Grev günü  Hacettepe Hastanesi’nde toplanma ve Kızılay’a 
kitlesel yürüyüş ve miting. MYK. 

07 Haziran 2013:  5 Haziran da polisin uyguladığı şiddeti protesto amaçlı KESK 
bütünlüğünde YKM önünde basın açıklaması- MYK

08 Haziran 2013:  Sanat kurumlarının tasfiyesine karşı Kültür Sanat SEN 
tarafından organize edilen kolejden Ziya Gökalp Caddesine yürüyüş ve 
açıklamaya katılım- MYK

10 Haziran 2013:  İçinde genel Hukuk Sekreterimiz ve çok sayıda üyemizin de 
yargılandığı Anakara merkezli HOPA davasına katılım. MYK

02-03-04 Temmuz 2013  12 Şubat 2013’te gözaltına alınarak tutuklu yargılanan 
Konfederasyonumuza bağlı sendikaların ve sendikamız üyelerinin Adana Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katılım sağlanmış, arkadaşlarımızın 
tutsaklıklarına son verilerek yargılanmalarının devamına karar verilmiştir. Çetin 
ERDOLU, Sıddık AKIN, Zülfikar KARTAL AKÇAY, Bedriye YORGUN 

19 Temmuz 2013:  Yüksel caddesinde KESK’li tutsaklarla ilgili basın açıklaması. 
MYK

19 Temmuz 2013:  KESK Ankara Şb. Platformu tarafından 21.00 da Kuğulu 
parkta yapılan gezi formuna katılım. MYK

26 Temmuz 2013:  Ethem Sarısülük’ün katledildiği yerde anmaya katılım. 
MYK

30 Temmuz 2013:  İçinde KESK üyelerinin de yer aldığı ve gezi direnişi 
kapsamında yapılan operasyonu protesto amaçlı Yüksel caddesinde açıklama. 
MYK

31 Temmuz 2013:  Gezi parkı direnişi öncesi ve sonrası tutuklanan KESK’lilerin 
serbest bırakılması için yüksel caddesinde oturma eylemi. MYK
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30 Ağustos 2013:  İçerde ve dışarıda savaşa hayır şiarı ile emek demokrasi 
güçlerince ABD büyükelçiliğine yürüyüşe katılım. MYK

31 Ağustos 2013:  Barış için insan zinciri Sakarya caddesinden Kızılay’a insan 
zinciri ile yürüyüş MYK

02 Eylül 2013:  14 Nisan 2009 tarihinde gözaltına alınan, MYK eski üyemiz Olcay 
Kanlıbaş Diyarbakır E tipi cezaevinde ziyaret edilmiştir. Bedriye YORGUN

04-07 Eylül 2013:  Karaburun bilim kongresine katılım. M.Sıddık AKIN

06 Eylül 2013:  ODTÜ öğrencilerine yönelik saldırıyı protesto etkinliğine 
katılım MYK

09 Eylül 2013:  Tuzlucayır ve OTDÜ’ye yönelik saldırıları protesto amaçlı YKM 
önündeki etkinliğe katılım. MYK

10 Eylül 2013:  Antalya’da katledilen Ahmet ATAKAN için YKM önünde 
yapılan açıklamaya katılım. MYK

12 Eylül 2013:  12 Eylül’ün yıldönümü nedeniyle ABD büyük elçiliği önüne 
yürüyüş ve siyah çelenk bırakma eylemine katılım. MYK

19 Eylül 2013:  19 Şubat operasyonu ile tutuklanan KESK’lilerin serbest 
bırakılması için basın açıklamasına katılım. MYK

23 Eylül 2013:  Ethem Sarısülük’ün Ankara’da görülen mahkemesine katılım. 
MYK

23 Eylül 2013  Pazartesi günü gerçekleştirilen faks çekme eylemi ve basın 
açıklamasına katılım sağlanmıştır. Konfederasyonumuzla birlikte  “Yaşamın 
Her Alanında Eşitlik, Bakım Hizmetlerinde Ortak Sorumluluk” şiarıyla, 
kreş hakkımızın yaşam bulmasına yönelik olarak yürüttüğümüz kampanya 
çerçevesinde MYK 

30 Eylül 2013:  Başbakanın “Demokratikleşme” adı altında açıkladığı pakete 
ilişkin Diyarbakır Şubeler Platformu, Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Partilerin 
katılımıyla gerçekleşen protesto amaçlı basın açıklaması ve yürüyüşe katılım 
sağlanmıştır. Bedriye YORGUN 

03 Ekim 2013 : Savaş tezkeresini protesto eylemine katılım. MYK
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05 Ekim 2013:  KESK DİSK TMMOB TTB tarafından demokratikleşme paketi 
ile ilgili basın açıklamasına katılım. MYK

05-06 Ekim 2013:  Demokratik Toplum Kongresi Sağlık Meclisi Batman’da 
gerçekleştirilen Kürdistan Sağlık Kongresine katılım sağlanmıştır. Çetin 
ERDOLU, Sıddık AKIN, Hasan KALDIK, Aslıhan ÖZDEN, Bedriye 
YORGUN. 

29 Ekim 2013:  Ankara Dayanışmasının demokratik kitle yöneticilerinin eylemde 
gözaltına alınmalarını protesto amaçlı adliye önündeki basın açıklamasına 
katılım. MYK

11 Kasım 2013:  Güvenpark’ta “iktidarın kızlı erkekli” söylemlerine karşı kızlı 
erkekli kitlesel basın açıklamasına katılım. MYK

14 Kasım 2013:  Bolu’da taşeron sağlık işçileriyle toplantıya katılım. Hasan 
KALDIK

16-17 Kasım 2013:  SÇS 4.Ulusal Kongresine katılım. Çetin ERDOLU, Hasan 
KALDIK, Aslıhan HAN ÖZDEN 

18 Kasım 2013:  Hacettepe’deki taşeron sağlık işçilerinin çadırının kurulmasına 
katılım. MYK

20 Kasım 2013:  Hacettepe’de çalışan ve işten atılan direnişteki taşeron işçilere 
destek amaçlı ziyaret. MYK

21 Kasım 2013:  Hacettepe’de çalışan ve işten atılan taşeron sağlık işçilere 
destek amaçlı Sakarya caddesinden Hacettepe’ye yürüyüş.MYK

23 Kasım 2013:  Eğitim sen tarafından baskılara, kadrolaşmaya ve 4+4+4 
sistemine karşı yaptığı mitinge katılım. MYK

23 Kasım 2013:  Polis şiddeti ve saldırısını protesto amaçlı YKM önünde kitlesel 
basın açıklamasına katılım. MYK

26 Kasım 2013:  BES Ankara 2 nolu şube üyesi Cıvan YILDIRIM’ın sürgününü 
protesto amaçlı adliye önünde yapılan basın açıklamasına katılım. MYK

29 Kasım 2013:  Ankara Şubenin dayanışma yemeğine katılım. MYK

01 Aralık 2013:  Ethem Sarısülük’ün mahkemesine ve kitlesel basın açıklamasına 
katılım. MYK
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02-27 Aralık 2013: 8.  Olağan Genel Kurulu öncesi gelen tevkifat listeleri 
incelenmesi. Seçim komisyonu

03 Aralık 2013:  Anakara Şube sekreteri Erdal Turan’ın il dışı görevlendirilmesi 
ile ilgili Kamu Hastaneleri Kurumu başkan yardımcısı ile görüşme. M.Sıddık 
AKIN, Hasan KALDIK ve Şinasi DURSUN

05 Aralık 2013:  Torba yasaya karşı Sağlık Bakanlığı önündeki eyleme katılım. 
MYK

07 Aralık 2013:  Gaziantep’te KESK, DİSK, TMMOB VE TTB tarafından yapılan 
savaşa karşı barış mitingine katılım. Hasan KALDIK ve Şinasi DURSUN

08 Aralık 2013:  “VAN HALA ÜŞÜYOR, ÜŞÜYORUZ” şiarıyla depremzedelerle 
ilgili battaniyelerle yapılan oturma eylemine katılım. MYK

10 Aralık 2013:  SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ BÜTÇEDEN 
HAKKIMIZI İSTİYORUZ” ŞİARI İLE TBMM önünde kitlesel basın 
açıklamasına katılım. MYK

19 Aralık 2013:  19 ARALIK GREVİ

24 Aralık 2013:  Maraş katliamının 35. yıldönümü için güven parkta yapılan 
basın açıklamasına katılım. MYK

25 Aralık 2013:  Yolsuzluğa karşı güven parkta mum ve meşaleli açıklamaya 
katılım. MYK

27 Aralık 2013:  Yolsuzluğa karşı güven parkta yapılan açıklamaya katılım. 
MYK

27 Aralık 2013:  Hacettepe hastanesindeki direnişte bulunan dev sağlık 
iş üyelerinin direnişinin başarılı olması üzerine kitlesel açıklama ile çadırın 
kaldırılmasına katılım. MYK

KESK, DİSK, TMMOB, TTB birlikteliği ile yapılan “Roboski Katliamı”  
yıldönümünde tüm illerde yapılan eylemlerin Ankara ayağına katılım. 
MYK

28 Aralık 2013:  Roboski Katliamı yıl dönümünde Roboski’de yapılan anma 
etkinliğine katılım. Hasan KALDIK
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30 Aralık 2013:  Dev. Sağlık işçilerinin direnişinin zaferle sonuçlanmasının 
kutlama etkinliğine katılım. MYK

07 Ocak 2014:  Eski MYK üyemiz ve Hacettepe işyeri temsilcimiz Erkan Sümer’in 
sürgününü protesto amaçlı rektörlüğe yürüyüş eylemine katılım. MYK

08 Ocak 2014:  7 Ocak’ta Hacettepe yaptığımız eyleme saldırıyı protesto amaçlı 
rektörlüğe yürüyüş. MYK

09 Ocak 2014:  Ankara şube eski kadın sekreteri Seher TÜMER’in tahliyesi 
nedeniyle cezaevi önünde karşılama etkinliği. MYK

11 Ocak 2014:  KESK-DİSK-TTB-TMMOB tarafından 11 Ocak 2014 
tarihinde Ankara merkezli ve tüm illerden katılım olan “bozuk düzende sağlam 
çark olmaz” şiarı ile özgürlük, barış, demokrasi, adalet ve emek mitingine tüm 
illerden kitlesel katılım.

13 Ocak 2014:  4+4+4 eylemi nedeniyle 500 den fazla üye ve yöneticimizin 
yargılandığı davasının ilk duruşmasına ve kitlesel basın açıklaması katılım. 
MYK

13 Ocak 2014:  Diyarbakır’da gerçekleşen ve tutuklu bulunan eski MYK 
üyemiz Olcay KANLIBAŞ’ın duruşmasına katılım. Hasan KALDIK ve Bedriye 
YORGUN

15 Ocak 2014:  Üyemiz Hülya MENDİLLİOĞLU’nun memurluktan ihraç  
amaçlı toplanan YÖK Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısına katılım. Hasan 
KALDIK

  17 Ocak 2014: Manisa’da gezi eylemleri dolayısıyla, şube yönetici ve üyelerimizin 
yargılandığı davaya MYK adına katılım. Zülfikar KARTAL AKÇAY

19 Ocak 2014:  G.Antep Islahiye’de Suriye savaşı sonucunda Rojava’ya sınır 
olan Islahiye sınır kapısının açılması için gerçekleştirilen mitinge katılım. Çetin 
ERDOLU ve Hasan KALDIK

21 Ocak 2014:  İzmir ili Menemen ilçesi Adliyesinde görülen üyemiz Hakan 
UÇAR’ın duruşmasına katılım Aslıhan HAN ÖZDEN

22-23 Ocak 2014:  19 Şubat operasyonu kapsamında tutuklanan KESK’lilerin 
İstanbul mahkemesine katılım. Çetin Erdolu, M.Sıddık Akın, Şinasi Dursun, 
Aslıhan HAN ÖZDEN
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29 Ocak 2014:  Onur üyemiz Ayşenur Şimşek’i gölbaşındaki mezarı başında 
anma. MYK

01 Şubat 2014:  Diyarbakır’da yapılan “Toplumsal muhalefette ve Sendikalarda 
kadın” çalıştayına katılım. Bedriye YORGUN ve Aslıhan HAN ÖZDEN

03 Şubat 2014:  Taciz ile ilgili Bergama’da görülen davaya katılım. Zülfikar 
KARTAL AKÇAY

05 Şubat 2014:  Mehmet Ayvalıtaş’ın mahkemesi ile ilgili kitlesel basın 
açıklamasına katılım. MYK

08 Şubat 2014:  İstanbul EMO Toplantı salonunda yapılan Nükleer Karşıtı 
Platformu yürütme kurulu toplantısına katılım. Hasan KALDIK

15 Şubat 2014:  Gezi parkı sürecinde ATO tarafından yurttaşlara sağlık 
hizmeti vermek amaçlı kurulan revir nedeniyle sağlık bakanlığı tarafından ATO 
yönetiminin azlini istemesini kınama amaçlı kitlesel basın açıklamasına katılım. 
MYK

19 Şubat 2014:  İzmir E.A.hastanesi ve Katip Çelebi Üniversitesi tıp fakültesi 
hastanesi asistanlarının süresiz iş bırakmanın ilk gününe destek amacıyla MYK 
adına katılım. Zülfikar KARTAL AKÇAY.

19 Şubat 2014:  DİSK/Emekli Sen tarafından emeklilerin sağlık hakkı için 
numune hastanesinde yaptıkları açıklamaya katılım. MYK

19 Şubat 2014:  KESK’e yönelik operasyon ve tutuklamaları kınama amaçlı 
açıklamaya katılım. MYK

06 Mart 2014:  Şırnak’ta görevden alınan Dr. Zeki Türe için yapılan basın 
açıklamasına katılım. Mehmet Sıddık AKIN

19 Mart 2014:  Ata Soyer’in ölümünün 1. Yıl dönümü anısına İzmir de yapılan 
sempozyuma katılım. Çetin ERDOLU, Mehmet Sıddık AKIN

21 Mart 2104:  Diyarbakır Newrozu’na Katılım. Çetin ERDOLU, Hasan 
KALDIK.
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ÖRGÜTLENME FAALİYET RAPORU 

30 NİSAN 2011 – 1 HAZİRAN 2011

1- YETKİ SÜRECİ: 22-23-24 Nisan 2011 tarihlerinde yapılan genel kurulumuz 
sonrası hemen yetki süreci başladığı için merkezi bir örgütlenme programı 
çıkarılamamıştır. Ancak yetki sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için; şube/
temsilcilikler ile yazışmalar yapılarak e-mail, mesaj ve telefonlarla gerekli irtibatlar 
kurulmuştur. 

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 ve Çalışma Bakanlıklarına 
yazılar yazılmıştır. Bazı illerde yaşanan sorunlar nedeniyle suç duyuruları hazırlanmış 
ve savcılıklara verilmek üzere şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 2010 yılı yetki 
tutanaklarına göre toplam üye sayımız 38,716 iken 2011 yılında 41.522 üye olmuştur. 
2010-2011 arası yeni yapılan üye sayımız 7.679 genel merkeze istifa formu ulaşan 
ve ayrılan üye sayımız 4.880 üye olmasına rağmen net artışımız 2.799 kişi olmuştur. 
Ancak merkezi bilgisayar programımızda üye sayımız 61.726’dir. Bu eksiklik istifalar 
ve ayrılmaların zamanında bildirilmemesi, tayin olanların bilgilerinin ilgili illere ve 
genel merkeze zamanında bildirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki 
dönem bu konudaki eksikliklerin giderilmesi için çalışma yürütülmektedir. Sağlık 
Bakanlığına bağlı çalışan üye kayıplarımızı gidermek adına Sağlık Bakanlığı’ndan 
ÇKYS sistemi için şifre talebinde bulunulmuştur. 

Ayrıca üye programını geliştirmek, üyelerimize daha kısa sürede üye kimlik kartını 
çıkarıp göndermek için firmalarla görüşmeler ve araştırmalar devam etmektedir.

Bu dönem il geneli yetki aldığımız yerler: Diyarbakır, Hakkâri, Dersim(Tunceli) 
ve Batman olmuştur. 

Sağlık Bakanlığına bağlı yerlerde Diyarbakır, Hakkâri, Dersim(Tunceli) ve Batman 
il genelinde yetki alınmıştır.

Adana(Çukurova Üniversitesi), Ankara(Ankara ve Hacetepe Üniversiteleri), 
Bursa(Uludağ Üniversitesi), Çanakkale Üniversitesi, Eskişehir(Anadolu Üniversitesi), 
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Hatay(Mustafa Kemal Üniversitesi), Mersin Üniversitesi, İstanbul(İstanbul ve 
Galatasaray Üniversiteleri), İzmir(9 Eylül Üniversitesi), Ordu Üniversitesi ve 
Batman üniversite hastanelerinde yetki alınmıştır.

TOPLAM ÜYE 2011  YETKİ
HUDUT VE SAH. 7
DİĞER TOPLAM 41515
GENEL TOPLAM 41522

Bu dönem(1 Nisan 2011 tarihi itibariyle) ayrıca örgütlenme programı gönderen 
Şanlıurfa, Ordu, Hakkari, Bolu, Sivas, Niğde, Erzurum, Kırıkkale illerine maddi 
kaynak aktarılmıştır.

2- 01 MAYIS 2011: Bu yılki 1 Mayıs etkinlikleri genel seçimler öncesine geldiği 
için taleplerimizi dile getirmek açından daha fazla anlam kazanmıştır. Bu dönem 1 
Mayıs İstanbul ve Van illerinde merkezi diğer illerin tamamında da yaygın olarak 
kutlanmıştır. 1 Mayıs etkinlikleri KESK’in bütünlüğü içinde organize edilmiş ve 
merkezi olarak planlanan İstanbul ve Van illerine giden şube/temsilciliklerimize 
maddi katkı sunulmuştur. 2011 yılı 1 Mayıs kutlamaları yaygınlığı ve kitleselliği ile 
dikkat çekmiştir. Örgütlenme Sekreterimiz İstanbul 1 Mayıs’ına, Genel Başkanımız 
Bursa 1 Mayıs’ına, Kadın sekreterimiz Van 1 Mayıs’ına diğer MYK üyelerimiz de 
Ankara’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılım göstermişlerdir.

3- İMZA KAMPANYALARI: Sağlık çalışanlarının ağrı işler kapsamına alınması 
için 12 Mayıs 2011 tarihinde imza kampanyası başlatılmıştır. 24 Haziran 2011 
tarihine kadar toplanan imzalar 28 Haziran 2011 tarihinde şube/temsilciliklerimiz 
tarafından postane önlerinde yapılacak açıklamalar sonucunda ilgili bakanlıklara 
gönderilecektir.

30 Mart 2011 tarihinde KESK bünyesinde güvencesizlerin iş güvencesine 
kavuşturulması için başlayan imza kampanyası 30 Mayıs 2011 tarihinde 
sonlandırılacaktı. Ancak bir bütün olarak imza kampanyası istediğimiz düzeyde 
yürütülememiştir. 

4- ÇEVRE SORUNLARI: 7 Mayıs 2011 tarihinde Kütahya Eti Gümüş siyanür 
tesisindeki bendin yıkılması sonucunda başta Gümüşlü köyü olmak üzere çevre 
köylerinin göstermiş olduğu tepkilere katkı sunmak ve olaya ilişkin rapor hazırlamak 
üzere Genel Sekreterimiz ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz 09 Mayıs 2011 tarihinde 
olay yerine giderek incelemelerde bulunmuşlardır. Köylülerin yapmış olduğu basın 
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toplantısına katılım gösterilmiştir. 10 Mayıs 2011 tarihinde de hazırlanan inceleme 
raporu basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ayrıca Ankara merkezli Kütahya Gümüş köy İzleme Platformu oluşturulmuş ve 
25 Mayıs 2011 tarihinde içerisinde Genel başkanımızın olduğu heyetle Kütahya 
ilinde, tesiste ve köylerde incelemeler yapılmış ve vali ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca valilik önünde basın açıklaması da yapılmıştır. 

Bu platform ayrıca aldığı karar doğrultusunda 20 Mayıs 2011 tarihinde Çevre ve 
Orman Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasına MYK üyelerimiz ve Ankara şube 
üyelerimiz katılım göstermiştir. Bu platform çalışmalarını devam ettirmektedir.

5- BASKILAR- DEMOKRASİ MÜCADELESİ:

a) Onur Hamzaoğlu:

Kocaeli Dilovası’ndaki çevre sorunlarının insan hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini 
yaptığı araştırma ile ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaşan üyemiz Prf. Dr. Onur 
HAMZAOĞLU ile dayanışmak için düzenlenen imza kampanyasında çağrıcı olmak, 
yapılacak eylem-etkinlikler ve mahkemeye yakın illerin kitlesel katılımı, MYK 
üyelerimizin katılım göstermesi, illerde yapılacak etkinliklere şube/temsilciliklerimizin 
aktif katılım sağlaması için karar alınmış ve şube/temsilciliklere aktarılmıştır. Bu 
kapsamda 28 Mayıs 2011 günü Dilovası’nda yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına 
MYK üyeleri Çetin ERDOLU, Şinasi DURSUN, Hasan KALDIK ve Aslıhan HAN 
ÖZDEN, Kocaeli Şube yönetici ve üyeleri ile yakın illerden üyelerimiz katılım 
göstermiştir. Ayrıca KESK’e yaptığımız talep doğrultusunda bu etkinliklere KESK 
de yakın illerdeki örgütlülüğümüz üzerinden katılım kararı almıştır. 

31 Mayıs 2011 tarihinde Prf. Dr. Onur HAMZAOĞLU’nun Kocaeli’nde görülen 
duruşmaya MYK üyeleri Çetin ERDOLU, M.Sıddık AKIN, Şinasi DURSUN ve 
Hasan KALDIK ile yakın illerdeki(Bolu, Bursa, Kocaeli, İstanbul Şubeleri) şube 
yönetici ve üyelerimiz katılım göstererek dayanışma içinde olmuşlardır. 

b) Aynur Şahin Mahkemesi:

09 Haziran 2011 tarihinde eski Şanlıurfa şube yöneticimiz Aynur ŞAHİN’in 
Diyarbakır’da görülecek mahkemesine; MYK üyelerimiz, şube kadın sekreterlerimiz 
ve yakın illerden de üyelerimizin kitlesel katılım sağlamasına ve mahkeme gününde 
adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve süreç takip 
edilmektedir.
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c) SES ve KESK Üyelerine Yönelik Baskılar

Kırklareli Şube yönetici ve üyelerimize yönelik 19-20 nisan grevinden sonra yaşanan 
baskılara karşı Genel başkanımızın içinde yer aldığı bir heyetle Kırklareli’ndeki 
yetkililerle 17 Mayıs 2011 tarihinde görüşmeler yapılmış ve sorunun yaşandığı yerde 
kitlesel basın açıklaması yapılmıştır. Yapılan görüşme ve etkinlikler sonucunda il içi 
sürgünler askıya alınmıştır.

Diyarbakır’da çok sayıda Eğitim SEN üyesinin memuriyetten men ile yargılanmasına 
karşı 31 Mayıs 2011 tarihinde Eğitim SEN tarafından yapılan eyleme MYK’mız adına 
kadın sekreterimiz katılmış ve Diyarbakır şube üyelerimiz katılım göstermişlerdir.

31 Mayıs 2011 tarihinde Artvin ili Hopa ilçesinde AKP mitingine gelen başbakanı 
protesto eden kitleye güvenlik güçleri tarafından saldırı yapılması sonucunda eski 
Eğitim Sen üyesi Metin Lokumcu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiştir. Bu olaya 
duyarsız kalmayan Ankara’daki kurumlar AKP il binasına siyah çelenk bırakmak 
için AKP il binasına yürüyüş yaptığı sırada polisin saldırısı sonucunda KESK’e bağlı 
sendikalarımızın yöneticilerinin de içinde olduğu 54 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına 
alınanlar arasında SES Ankara şube yönetim kurulu üyemiz Melahat YURTTAŞ da 
olduğu ve bir bütün olarak gerek Ankara’da yapılan eylem ve etkinliklere katılım 
sağlanması, gerekse tüm illerde konuya duyarlı olunması için KESK yazı göndererek 
polisin bu tutumu protesto edilmiştir. Yine gözaltındaki arkadaşlara hukuki destek 
KESK bütünlüğü içinde sağlanmıştır.

01 Haziran 2011 tarihinde Artvin Hopa’da, Ankara ve diğer yerlerde gelişen halk 
muhalefetini bastırmak adına yapılan saldırıları KESK, İHD ve ÇHD Ankara 
Adliyesi önünde kitlesel açıklama yaparak kınamıştır. Polisin gözaltında olanlara 
yaptığı işkence de ayrıca kınanmıştır. 

d) Kürt Sorunu ve Demokratikleşme:

Türkiye’de son dönemlerde Kürt Sorunun çözülmemesinden kaynaklı olarak 
tekrardan yaşanan çatışma ve ölüm olayları ile ilgili 19 Mayıs 2011 günü Başbakanlık 
önünde beyaz önlüklerle barış talebini dile getiren kitlesel basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir. Yerellerde yapılan etkinliklere şube/temsilciliklerimizin katılması 
ve duyarlılık göstermesi için yazı yazılmıştır.
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1 Haziran 2011 – 15 Kasım 2011

1- ÖRGÜTLENME BÜROSU

a) Üye Sayılarının Netleştirilmesi ve Üye Programının Kurulması: 15 Mayıs 
2011 yetki sürecinden 15 Kasım 2011 tarihine kadar yeni yapılan üye sayısı: 3.075, 
bu sürede genel merkeze istifa formu ulaşan ve ayrılan üye sayısı: 1.939. Buna göre 
2011 yetki döneminde üye sayısı: 41.522 iken 1136 üye artması sonucunda net üye 
sayımız 42.658’dir. Ancak merkezi bilgisayar örgütlenme programımızda üye sayısı 
halen 55.746 olarak görünmektedir. 

Bilindiği gibi 2011 yetki döneminde üye sayımız 41.522 olduğu, ancak merkezi 
bilgisayar üye programımızda 61.726 olarak görünmekteydi. Yapılan çalışmalar 
sonucunda öncelikle yetersiz olan Server cihazı değiştirilerek, geniş kapasiteli server 
cihazı alınmıştır. Üye programı olmayan bazı şube/temsilciliklere üye programı 
kullanma yetkisi verilerek kurulumu sağlanmıştır. Üye programı olan ve yeni 
kurulan şube/temsilciliklerin üye sayılarını netleştirmeleri için birçok şube/temsilcilik 
çalışanları ve örgütlenme sekreterleriyle görüşmeler yapılarak çıkan eksiklikler 
üzerinden bazen telefon ile bazen de ilgili şube/temsilciliğe giderek program 
anlatılmıştır. Önümüzdeki süreçte üye numarasının otomatik olarak verilmesi ve 
üye programı üzerinden SMS gönderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Üye hareketliliğinden kaynaklı aidatı kesilmeyen üyelerimizin nereye gittiğine dair 
bilginin alınması ve gittiği şubeye üye formunun gönderilmesi için Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri ile görüşme ve yazışmalar yapılmış olup konuya ilişkin çalışmalarımız 
devam etmektedir.

b) Üye Kimlik Kartları: Yıllardır çözülemeyen üye kimlik kartı probleminin 
giderilmesi için üye kimlik kartı çıkarma makinesinin satın alınması dahil geniş 
araştırma ve çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda üye kimlik 
kartlarının fotoğrafsız olarak çıkartılması kararına varılmıştır. Bu anlamda üye sayısı 
netleşen tüm şube/temsilciliklere üye kimlik kartı çıkartılarak gönderilecektir. 15 
Kasım tarihi itibariyle üye sayıları tevkifat listesi ile denkleşen şube/temsilciliklerimize 
ait üye kimlik kartları çıkarılmış ve ilgili şube/temsilciliklerimize gönderilmiştir. 
Üye sayılarını netleştirip Genel Merkeze bildiren şube/temsilciliklere de üye kimlik 
kartları gönderilecektir.
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2- a) 21-30 Eylül 2011 KESK İl Gezileri

Çetin ERDOLU : Mardin ve Şırnak

M. Sıddık AKIN : İstanbul Avrupa Yakası, Kocaeli, Bitlis, Muş ve Van 

Şinasi DURSUN : Mersin, Antalya, İzmir ve Manisa

Hasan KALDIK : İstanbul Anadolu Yakası, Zonguldak, Gaziantep,  
  Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya

Zülfikar KARTAL AKÇAY : Ordu, Samsun, Muğla, Aydın ve Uşak

Aslıhan HAN ÖZDEN : Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Hatay

Bedriye YORGUN : Diyarbakır, Batman, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir 
  illerine giderek 8 Ekim Mitingi öncesi miting çalışmaları 
  yürütmüşlerdir. 

b) SES İl Gezileri: 

Çetin ERDOLU : Adana, Bursa, Trabzon, Kütahya, İzmir ve Eskişehir 

M. Sıddık AKIN : Diyarbakır, Mardin, Van ve İzmir 

Şinasi DURSUN : Adana, Düzce, Samsun ve Rize 

Hasan KALDIK : Adana, Malatya, G. Antep, Adıyaman, Elazığ, Dersim, 
  Bingöl, Düzce ve Aydın 

Zülfikar KARTAL AKÇAY : Adana, Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir 

Aslıhan HAN ÖZDEN : Van, Muğla, Eskişehir ve Adana

Bedriye YORGUN : Van, Trabzon, Ş.Urfa, Batman, Mardin, Diyarbakır ve 
  İstanbul illerinde çalışmalar yürütmüşlerdir. 

3- Eylem-Etkinlikler 

a)  SHÇEK: 8 Haziran 2011 tarih ve 633 sayılı KHK ile SHÇEK kapatılarak il özel 
idarelere devredilmiştir. Buna karşı illerde SHÇEK İl Müdürlükleri önünde, 
merkezde SHÇEK Genel Müdürlüğü önünde kitlesel eylemler yapılarak, 
AKP’nin tutumu teşhir edilmiştir. Yaptığımız eylem ve etkinlikler sonucunda 
kamuoyu duyarlı hale getirilerek hükümetin SHÇEK’in devrine ilişkin 3 yıllık 
ertelemesine neden olmuştur.
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b)  Adana Balcalı Hastanesi Eylemi: Taşeron şirketlerde çalışan Adana Balcalı 
Hastanesi’ndeki emekçilerle Çukurova Üniversitesi arasında protokol imzalandığı 
halde protokole uymayan idare işyerinde SES, TTB ve Dev Sağlık-İş ortak eylem 
gerçekleştirmiştir. Yine Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde taşeron işçisi olarak 
çalışan altı işçinin işten çıkarılmasına karşı Dev Sağlık-İş’in eylemine destek 
verilmiştir. 

c)  Üçlü Protokol’e Karşı Eylem:25-26 Temmuz 2011 tarihlerinde üçlü protokolün 
kaldırılması için adli kurumlar önünde kitlesel açıklamaların yapılması noktasında 
şube/temsilcilikler ve duyarlı kurumlar harekete geçirildi ve basın açıklaması 
metni gönderilmiştir.

d)  4688 Sayılı Sendika Yasası: 4688 sayılı sendika yasasında yapılmak istenen 
değişikliklerin mevcut yasanın daha gerisine düşen maddelerin olduğu, 
bunlardan dayanışma aidatı ve grev yapmanın suç olabilecek düzenlemenin kabul 
edilemeyecek maddeler olduğunu belirtmek mümkündür. KESK bütünselliği 
içerisinde yasada yapılmak istenen değişikliklere karşı 15 Eylül 2011 tarihinde 
KESK Şubeler Platformlarının açıklama yapması için çalışma yapılmış ve şube/
temsilciliklere konuya ilişkin basın açıklaması metni gönderilmiştir. Sendika 
yasasında yapılmak istenen değişiklikleri lehimize çevirmek için 19 Ekim 2011 
tarihinde kokart takılması eyleminin gerçekleşmesi önemli olduğuna dair 
örgütümüz bilgilendirilmiştir.

 4688 sayılı sendika yasasında yapılmak istenen değişikliklere karşı planlanan 
eylem/etkinliklerimiz hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmeler 4 Ekim 
2011 tarihinde sona erdiğinden önümüzdeki günlerde yasanın Meclise gelmesi 
durumunda tüm illerde belli sayılarda yönetici ve üyelerin Ankara’ya gelmeleri için 
KESK’in göndermiş olduğu eylem programı şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 
Sendika yasasının Mecliste görüşmeye başladığı gün eş zamanlı olarak illerde de 
eylemler gerçekleştirilmesi için çalışma yapılacaktır. 

e) Sağlık Bakanlığı Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması, KHB ve KÖO: 

 KHB(Kamu Hastane Birlikleri) ve KÖO(Kamu Özel Ortaklığı) AKP’nin 
sağlıkta dönüşüm projesinin önemli sac ayaklarından biridir. 25 Ağustos 2011 
tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler önünde basın açıklamalarının 
yapılması için çalışmalar yapılmış, şube/temsilciliklere basın açıklamaları metini 
gönderilmiştir. Yine 17 Eylül 2011’de TTB ile birlikte Necatibey Caddesi’nden 
Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş yapılarak, kitlesel basın açıklaması yapılmıştır. 
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Sağlık Bakanlığı Teşkilatının yeniden yapılanması ve KHB’ine ilişkin KHK’nin 
çıkmaması için şube/temsilciliklerimizin 30 Eylül 2011 tarihinde bulundukları 
ilin milletvekillerine posta yoluyla mektup gönderilmesi için hazırlanan mektup 
metni gönderilmiştir. İş kolumuzda örgütlü olup bu sürece dahil olmayan sendika, 
meslek örgütü ve derneklerin büyük bir sorumluluğu olduğu bilinmelidir. 

 AKP hükümetinin Sağlıkta Yıkım Projesini boşa çıkarmaya çalışan sendikamız 
bu konuda yeterli refleks gösterememiştir. Yıllarca uğraşarak ve defalarca KHB 
yasasını çıkarmak istediyse de gelecek tepkilerden dolayı çıkaramamıştır. Ancak 
23 Ekim Van-Erciş depremini fırsat bilen hükümet 3 Kasım 2011 tarihinde KHK 
süresinin biteceği gecede Sağlık Bakanlığı Teşkilatının yeniden yapılandırılması 
ve KHB ile ilgili 663 sayılı KHK 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer 
sayısında yayımlamıştır.

f)  Faks Eylemi: 19-20 Nisan eylemi ile ilgili grev yaptıkları gerekçesiyle Ağrı Şube 
Başkanı Dr. Heval Bozdağ ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Halis Yerlikaya’ya 
yönelik valiliğin soruşturma izni vermesine karşı, 26 Eylül 2011 tarihinde Ağrı 
Valiliği, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimliğine faks 
gönderme eyleminin yapılması için hazırlanan faks metni şube/temsilciliklere 
gönderilmiştir.

g)  KESK İzmir Davası:Bilindiği gibi KESK eski MYK ve bazı sendikalarımızın eski 
MYK’larının da aralarında bulunduğu İzmir’de KESK’e bağlı sendika üyelerinin 
yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Ekim 2011 Cuma günü 
duruşma olacaktır. Duruşma günü yakın illerdeki şube/temsilciliklerimizden 
İzmir, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla ve 
Kütahya’nın katılım sağlamaları için hem KESK’e hem de yukarıdaki şube/
temsilciliklerimize yazı gönderilmiştir. Ancak duruşmaya katılımın zayıf olduğu 
MYK’mızca gözlemlenmiştir. 

h)  Dersim Pertek Sürgünleri: Pertek Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören ve yurtta 
kalan S.A. adlı kız öğrencinin M.B. adlı öğretmeni tarafından cinsel tacize 
uğraması iddiası sonucunda 10 Haziran 2010 ve 1 Temmuz 2010 tarihlerinde 
kitlesel basın açıklamaları yapılmıştır. Yapılan açıklamalara katılan üyelerimiz 
Şemsiye Engin, Nursen Berk Okçu ve Gürsele Kurt Sağlık Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Raporuna dayanarak il dışına sürgün edilmişlerdir. Dersim’de yapılan 
eylem (iş bırakma) etkinlikler ve Genel Merkez tarafından Bakanlık yetkilileriyle 
yapılan görüşmeler sonucunda arkadaşlarımızın ilişiği henüz kesilmemiş olup, 
sürgünün durdurulması için çalışmalar devam etmektedir.
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 Dersim Pertek sürgünlerini protesto etmek için iş bırakma eylemi: 14 Ekim 
2011 tarihinde Pertek’te bir öğretmenin öğrencisini taciz etmesi, Pertek ilçesinde 
KESK’li çalışanlar ve Pertek halkı tarafından yürüyüşle protesto edilmiştir. Daha 
sonra Kaymakamlık eyleme katılan üç üyemizin il dışına sürgün edilmesi için 
tahkikata başlamıştır. Arkadaşlarımızın sürgününü teşhir etmek için Dersim’de 
bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilmiştir. Bu eyleme destek verilmesi 
için yakın illerin Elazığ, Malatya, Bingöl ve Erzincan şube/temsilciliklere yazılar 
gönderilerek, kitlesel katılımın sağlanması çalışması yapılmıştır. Bir günlük iş 
bırakma eylemine destek vermek ve sürgün olan arkadaşlarımızın yanında olmak 
adına MYK’dan katılım sağlanmıştır.

i)  Mezopotamya Sosyal Forumu: 20-25 Eylül tarihlerinde Mezopotamya Sosyal 
Forumu Diyarbakır’da yapıldı. Yapılan forumda sendikamızdan iki üzerinde 
sunum yapılması talep edilmişti. Bu anlamda “Sağlık Hakkı” başlığının Diyarbakır 
şubemiz tarafından hazırlanması için çalışmalar yapıldı ve sunumu Diyarbakır 
Şubemiz gerçekleştirdi. İkinci olarak da “Anadilde Sağlık” sunumu Genel Kadın 
Sekreterimiz Bedriye Yorgun tarafından yapılmıştır. 

4- TİS SÜRECİ: 4688 sayılı sendika yasasının çıktığı 2001 tarihinden bu yana 
defalarca hükümet ile sendikalar arasında Toplu Görüşme yapılmıştır. Sürekli 
Anayasa’da engel olduğunu dile getiren siyasi iktidar, 12 Eylül 2010 tarihinde 
yaptıkları Anayasa referandumunda kamu çalışanlarına Toplu İş Sözleşmesi hakkı 
tanındığı halde 2011 yılındaki pazarlık süreci TİS ile olması için KESK ısrar etmiştir. 
KESK’in bu ısrarcı tutumuna diğer konfederasyonların da TİS’ten yana tavır 
almaları sonucunda hükümetin temsilcileri de TİS’in yapılabileceğine dair tutum 
değişikliğine gitmiştir. Bu anlamda SES olarak 2011 TİS sürecini iş kolumuzdaki 
kurumlara göre ayrı ayrı eylemler gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen bu eylemlerde; 

5 Ağustos 2011 SHÇEK Genel Müdürlüğü ve yerellerde SHÇEK İl Müdürlükleri 
önünde, 4 Ağustos 2011 Üniversite Hastaneleri önünde 3 Ağustos 2011 tarihinde 
de Sağlık Bakanlığı’na bağlı il sağlık müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı önünde 
TİS taleplerimizi kamuoyu ile paylaşılmış, yerellerde aynı taleplerin kamuoyuna 
aktarılması için şube/temsilciliklere yazı ve basın açıklaması metni gönderilmiştir.

5- 8 EKİM MİTİNGİ: “İnsanca Yaşamı Savunuyoruz. Eşit, Özgür, Demokratik Bir 
Türkiye İstiyoruz” şiarıyla Ankara’da KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tarafından 
yapılan mitinge katılımın kitleselliği için tüm şube/temsilciliklerimize yazılar 
gönderilerek, KESK Şubeler Platformu ve diğer kurumlarla koordinasyonun 
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sağlanması için gerekli çalışmanın yapılması, maddi olanakların ortak kullanılması, 
flama, şapka ve önlükler noktasında hem yerellerden getirilmesi hem de eksikliğin 
giderilmesi için merkezden dağıtılması çalışmaları yapılmıştır. 8 Ekim öncesi işyerleri 
ve şubeler platformu ile birlikte eylem etkinlikler gerçekleştirilerek mitinge katılım 
sağlamak adına çalışmaların hızlandırılması için çaba harcanmıştır. Ancak tüm 
çalışmalara rağmen SES olarak katılım noktasında yetersiz olduğumuzu ifade etmek 
mümkündür. 

8 Ekim mitinginin devamında KESK, DİSK, TTB ve TMMOB olarak 12 ve 14 Ekim 
2011 tarihlerinde “Grevsiz Toplu Sözleşme Toplu Sözleşmesiz Sendika Olmaz” 
şiarıyla merkezi yerler ve AKP il binalarına meşaleli yürüyüşlerin gerçekleştirilmesi 
için şube/temsilciliklerimizin aktif katılımı için gerekli yazışmalar yapılmıştır.

6- Şubeleşen Temsilcilikler, Temsilciliğe Düşen Şubelerimiz ve Yakınlık 
Nedeniyle Başka Şubeye Bağlanan Temsilciliklerimiz:  7 Dönem 1. MTK’mızda 
alınan karar doğrultusunda; Hakkari Şubeye bağlı olan Şırnak temsilciliğimizin 
üye sayısı 400’ü geçince tek başına şube olmuş, 6 ay içinde kongresini yapmak 
üzere yetki görevlendirmesi ile şube olarak faaliyet göstermektedir. Daha önce 
Muş-Bingöl birleşik şube iken, Muş’un tek başına şubeleşmesi nedeniyle Bingöl 
temsilciği Muş Şubesi’nden alınarak Malatya Şubesi’ne bağlı olan Elazığ Temsilciliği 
ile birleştirilerek birleşik Elazığ Şubesi yapılmıştır. Daha önce Afyon Temsilciliği 
ile birleştirilerek Uşak Şubesi olarak faaliyet yürüten Uşak Şubesi; Uşak 88, Afyon 
Temsilciliğinin de 69 üyeye düşmesi sonucunda şubelikten ayrı ayrı temsilciliğe 
düşmüştür. Dolayısıyla Uşak Temsilciliği Manisa Şubesi’ne, Afyon Temsilciği de 
Konya Şubesi’ne bağlanmıştır. Mersin Şubemize bağlı olan Karaman Temsilciliği, 
mesafe uzaklığı nedeniyle Konya Şubesine bağlanmıştır. Konu ile ilgili bilgiler şube/
temsilciliklerimize yazılar gönderilerek bilgilendirilmiştir. 

7- Barış Haftası ve 12 Eylül Eylemleri: Şiddet ve çatışma ortamı ivmesinin arttığı, 
sınır içi ve sınır dışı operasyonların yoğunlaştığı, şovenizmin artması ile halkların 
karşı karşıya geldiği bu dönemde, Eylül’ün ilk haftasında barışın daha fazla öne 
çıkarılması ihtiyaç olmuştur. 12 Eylül darbe Anayasasını teşhir eden, aynı zamanda 
7. Dönem 1. MTK kararlarımızdan biri olan Demokratik Anayasa’nın talep edilmesi 
konularında şube/temsilciliklere yazılar gönderilerek, eylem-etkinlik örgütlenmesi 
için çaba harcanması, yerellerde diğer demokratik kurumlarla ortak eylemler 
geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
221

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

8- KESK Danışma Meclisi ve KESK Meclisi: TİS ve 4688 sayılı sendika 
yasasında yapılma istenen değişiklikler ve toplu görüşmeyi reddederek TİS’in 
yapılması için iki KESK Meclisi, bir de KESK Danışma Meclisi yapılmıştır. Meclis 
toplantılarına hazırlıklı gelinmesi için şube/temsilciliklerimize yazılar gönderilerek, 
bilgilendirilmişlerdir. 

9- Van Depremi: 23 Ekim 2011 tarihinde Erciş merkezli Van’da gerçekleşen depremin 
aynı gününde SES ve TTB olarak yöneticileri Erciş’e ulaşmışlardır. Durumun vahim 
olduğu gözleminden hemen sonra öncelikle yakın illere yönelik sağlık ekibinin 
oluşturulması için planlama yapılmış, SES, TTB, Diyarbakır Belediyesi Sağlık Ekibi, 
Batman Belediyesi Sağlık Ekibi ve Toplum Sağlığı Derneği tarafından sağlık çadırı 
kurularak, ekipler halinde dönüşümlü sağlık hizmeti köy, mahalle ve Erciş merkezde 
verilmiştir. 23 Ekim’den başlayarak bugüne kadar dönüşümlü olarak MYK üyelerimiz 
Erciş ilçesine gitmiş, diğer kurum temsilcileri ile ortaklaşa rapor hazırlanarak başta 
kamuoyu olmak üzere örgütümüz ve konfederasyonumuz bilgilendirilmiştir. KESK 
bütünselliği dahilinde tüm şube/temsilciliklerimizin de deprem bölgesine yardım 
yapılması için gerekli yazışmalar ve planlamalar örgütümüze gönderilmiştir. Erciş’te 
sağlık hizmeti veren sağlık çadırının Van’daki son depremden dolayı Erciş’ten Van’a 
alınması 16 Kasım 2011 tarihi itibariyle kararlaştırılmıştır. Bundan sonraki süreçte 
deprem bölgesine gitmeyen şube/temsilciliklerimizin Van’a gitmeleri noktasında 
planlama yapılarak örgütümüze gönderilmiştir. 

10- Baskı, Sürgün ve Demokrasi Mücadelesi: 

a) Aynur Özak Şahin: 1 Ekim 2010 tarihinde düzmece planlarla eski Ş.Urfa 
yöneticimiz Aynur Özak Şahin gözaltına alınarak tutuklanmış ve cezaevine 
konulmuştu. Uzun süre cezaevinde kalan üyemiz 22 Eylül 2011 tarihinde 
tahliye edilmiş, tutuksuz olarak yargılanması devam etmektedir. Üyemizin 
duruşmalarına yakın illerin (Diyarbakır, Batman, Mardin, Ş.Urfa, Şırnak, 
Adıyaman) katılması için yazışmalar yapılmıştır. Ancak, duruşmalara yeterli 
düzeyde katılım sağlanamamıştır.

b)  Prof. Onur Hamzaoğlu: Sendikamız Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu 
üyesi, Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı profesörü Onur Hamzaoğlu, 
Dilovası’nda yaşanan çevre sorunlarını rapor ederek kamuoyuna duyurması 
sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dilovası Belediye Başkanı 
tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunu fırsat bilen savcılık 
makamı TCK’nın 213. maddesi uyarınca 2 ile 4 yıl arasında hapis istemiyle dava 
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açılmıştı. Yapılan duruşmalarına MYK’dan uygun olan arkadaşların ve yakın 
illerden(Bursa, Bolu, Düzce, İstanbul, Yalova, Karabük) katılımın ve desteğin 
olması için şube/temsilciliklerle yazışmalar yapılmıştır. Ancak, yakın şube/
temsilciliklerimizden yeterli düzeyde katılımın olmadığı ifade edilebilir. 

c)  Üçlü Protokole Karşı Eylem: Üyemiz Dr. Sadık Çayan Mullamahmutoğlu, Rektal 
kanaması olan bir tutuklu hastayı asker gözetiminde muayene etmediğinden 
ve 3’lü protokole uymadığı gerekçesiyle Midyat Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanmaktaydı. Duruşmalarına yakın illerin (Diyarbakır, Batman, Mardin, 
Şırnak, Ş. Urfa, Siirt) katılması için gerekli yazışmalar yapıldı. 2 Kasım 2011 
tarihinde görülen duruşmaya katılmak üzere Batman’dan Midyat’a giden 
yönetici ve temsilcilerimiz trafik kazısı geçirmişlerdir. Kaza sonucunda Selahattin 
Aslan, Kerem Orun, Hamit Ersöz, Yusuf Üner ve Ahmet Sezik yaralanmışlardır. 
Günlerce komada olup yoğun bakımda kalan Batman Şube Yöneticimiz Kerem 
Orun’un durumu iyiye gitmektedir. Aynı gün duruşması bulunan Dr. Sadık 
Çayan Mullamahmutoğlu yargılandığı Midyat Asliye Ceza Mahkemesi’nden 
beraat etmiştir. 

d) Şırnak Davası: 16 Mart 2011 tarihinde Halepçe Katliamını protesto etmek 
amacıyla Demokrasi Platformu tarafından basın açıklaması yapılmıştır. Yapılan 
açıklamaya katıldıkları gerekçesiyle Temsilcilik yöneticilerimizden Selahattin 
Barınç ve Rızan Söyler’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında 3713 sayılı 
TMK’nun 7. maddesinin 2. Fıkrasına dayanarak bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası istemiyle Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Mevcut 
durumu protesto etmek ve kamuoyu ile paylaşmak için 22 Ekim 2011 tarihinde 
Şırnak’ta Bölge Mitingi yapılmasına karar verilmiştir. Ancak son dönemde 
yaşanan çatışmalar nedeniyle Şırnak Valiliği tarafından miting yasaklanmıştır.

e)  Hikmet Evin: Eski Ş.Urfa şube yöneticimiz Hikmet Evin Ş.Urfa ili Suruç ilçesinde 
kurulan Demokratik Çözüm Çadırı’nı Nisan 2011 tarihinde heyet olarak ziyaret 
ettikleri gerekçesiyle 27 Eylül 2011 tarihinde evine baskın yapılarak gözaltına 
alınmış ve daha sonra tutuklanarak Ş.Urfa Cezaevi’ne gönderilmiştir. Hala 
mahkemeye çıkarılmamıştır. 

11- Demokrasi Mücadelesi: Demokrasi mücadelesinde sendikamızın duyarsız 
kalması mümkün değildir. Emek mücadelesinin demokrasi mücadelesi ile iç içe 
olduğu gerçekliğinden hareketle; 
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Faşist güçler tarafından katledilen ve Eskişehir’de davası görülen Şerzan Kurt’un 
duruşması ile gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılan bazı siyasi parti yöneticileri ve demokratik kurumların dava 
duruşmaları sendikamız tarafından yakından izlenmektedir. 

Yıllardır can yakmaya devam eden Kürt sorunu, son süreçte daha tehlikeli bir sürece 
evrilmiştir. Yüzde 50 oy alan AKP iktidarının Kürt sorununu demokratik ve barışçıl 
yöntemlerle çözemeyeceği bilinmekteydi. 90’lı yılları aratmayan sınır içi ve sınır dışı 
operasyonların sürmesi, çatışmaların yoğunlaşması sonucunda ölümler artmıştır. 
Ölümlerin artmasıyla Türk ve Kürt halkları karşı karşıya getirilerek şovenizm ve 
milliyetçilik histerisi en üst noktaya çıkarılmıştır. Linç girişimleri, parti binaları 
ve yönetici evleri silah ile taramaların olması, hükümetin buna seyirci kalması 
ve sürekli kışkırtıcı söylemlerde bulunması ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır. 
Sendikamız yıllarca Kürt sorunu konusunda çatışmaların sona erdirilmesi gerektiği 
ve sorunun çözümü için müzakerelerin başlaması noktasında demokrasi güçleri 
ile birlikte çalışmalar yaparak kamuoyunun duyarlı olması için çaba harcamıştır. 
Ancak, çabamızın yetersiz olduğu bilinmelidir. Çünkü, Kürt sorunu en üst düzeyde 
can yakmaya devam etmektedir.

15 KASIM 2011 - 07 ŞUBAT 2012

1- Örgütlenme Bürosu Çalışmaları

a)  Üye sayılarının netleştirilmesi: Bilindiği gibi hala gerçek üye sayımız ile üye 
kayıt programındaki üye sayımız arasında ciddi fark devam etmektedir. Üye 
sayılarımızın birbirini tutması için örgütlenme bürosu çalışmalarımız devam 
etmektedir.

b)  Üye programının yaygınlaştırılması: Daha önceden üye programı lisansları 60 
olduğu için tüm şube ve temsilciliklerimiz kullanamamaktaydı. Ancak bu sayı 
75’e çıkarılmış ve tüm şube/temsilciliklerimizin programı kullanması gerektiği 
şiarıyla kısa süre içerisinde aktifleştirerek kullanımı sağlanacaktır.

c)  Toplu SMS Gönderilmesi: Halen şube temsilciliklerimiz kendi imkanları 
ile farklı farklı programlar kurarak SMS göndermektedir. Ancak örgütlenme 
büromuzun yaptığı çalışmalar sonucunda başka bir şirket ile 3/1 fiyatına anlaşma 
yaparak daha ucuz ve mevcut kullanılan Akınsoft Üye Programı üzerinden SMS 
gönderilmesi için alt yapı çalışmaları tamamlamıştır. 
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d)  Otomatik üye numarasının verilmesi: Üye kayıt programını kullanan şube/
temsilciliklerimizin yeni üye yaptıklarında; üye numarası, tarih ve sayı numarası 
için genel merkez örgütlenme bürosunu arayarak temin etmektedirler. Ancak 
şu anda yapılan çalışma sonucunda önümüzdeki kısa sürede genel merkez 
örgütlenme bürosu aranmadan yeni üye kaydı yapıldıktan sonra kaydet butonuna 
basılması ile otomatik olarak üye numarası, tarih ve sayı numarası verilecektir.

e)  Outlook Exprees üzerinden e-mail alınması ve gönderilmesi: Şu anda bir 
çok şube/temsilciliğimiz ayrı ayrı e-mail adresleri kullanarak ve güvenli olmadan 
yazışmalar yapmaktadır. Ancak yaptığımız çalışma sonucunda tüm şube/
temsilciliklerimize e-mail adresleri ve şifreler hazırlanmış olup, web sayfamızın 
yenilenmesiyle birlikte ortak kanaldan ve güvenli olarak yazışma iletişimi 
gerçekleştirilecektir.

f)  Dijital Arşivin oluşturulması: Bir örgütün geçmişini geleceğe aktarmasının 
en anlamlı noktası sağlıklı ve güvenli arşivini oluşturulmasıdır. Şu anda üye 
formlarımızın birer nüshası genel merkez örgütlenme bürosunda tutulmaktadır. 
Ancak önümüzdeki günlerde mevcut tüm formların tasnifi yapıldıktan 
sonra(istifa ve aktif üyeleri ayırdıktan sonra) aktif üye formlarının tarayıcıdan 
taradıktan sonra mevcut formların tümü ilgili şube/ temsilciliğe gönderilmesi 
hedeflenmektedir.

2- SES İl Gezileri: 5 Aralık 2011 tarihinde 21 Aralık GREV’i öncesi MYK, Merkez 
Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılmasıyla il gezileri programı aşağıdaki 
tabloda sırasıyla yazılmıştır:
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21 Aralık GREVİ: 26-27 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen 7. Dönem 2. 
MTK’nda KHK, KHB, KÖO vb. gibi konularda acil olarak eylem yapılması 
gerektiğine dair çıkan karar doğrultusunda 28 Kasım 2011 tarihinde sağlık örgütleri 
ile toplantı gerçekleştirilmiş ve sonucunda 21 Aralık 2011 Çarşamba GREV günü 
GREV kararı konfederasyonumuz KESK’in önerisi doğrultusunda netleştirilmiştir. 
Dolayısıyla Şube/temsilciliklerimizin grev hazırlıklarının yanında illerindeki sağlık 
örgütleri ve KESK’e bağlı sendikalarla ortak yürütmeleri için gerekli çalışmalar 
yapıldı. 

Sonuçta, 21 Aralık GREVi Türkiye genelinde oldukça coşkulu, kitlesel ve 
çalışanların umudu haline gelmiştir. 21 Aralık’ta MYK’mız; genel başkan İstanbul’da, 
Örgütlenme Sekreteri Diyarbakır’da ve diğer MYK üyelerimiz de Ankara’da alanlarda 
olmuşlardır. 

4-Sağlık Meclislerinin Kurulması: 21 Aralık 2011’de “sağlık meclislerimizi 
kuruyoruz, hizmet üretmiyoruz” şiarıyla GREV örgütlemiştik. 21 Aralık 2011 
tarihinde yapılan GREV sonrası sağlık örgütleri ile 2 Ocak 2012 Pazartesi günü TTB 
genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda ağırlıklı olarak GREV değerlendirilmesi 
yapıldı. GREV sonrası orta vadeli mücadele programına dair Sendikamızın önerileri 
iletilmiştir.

Yapılan GREV değerlendirmesinde;

Eylem zamanın uygun olduğu, İşkolumuzdaki emekçiler başta olmak üzere emek 
ve demokrasi güçlerinde de olumlu moral etkisi yarattığı, Daha programlı ve 
örgütlü çalışılması halinde çok daha önemli kazanımlara imza atılacağı ortaklaşan 
değerlendirmelerdi. Bu değerlendirmede yaşanan olumsuzluklar da tüm açıklığıyla 
aktarılmış ve birleşik mücadele içerisinde bundan sonraki süreçlerde olumsuzlukların 
yaşanmaması için daha dikkatli, kollektif ve programlı davranılması gerekliliğinde 
ortaklaşılmıştır. Önemsenmesi gereken en önemli ortak değerlendirme, birlikte 
yürütülen bu mücadelenin önemi ve güçlendirilmesine yönelik daha da fazla çaba 
harcanması gerektiği olmuştur.

GREV öncesi yaptığımız MTK’nın sonuçları ve GREV’e dair MYK’mızın yaptığı 
değerlendirmeler ışığında 2 Ocak 2012 günü MYK’mız sağlık örgütleri toplantısına 
mücadele programı sunulmuştur.
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Önerilerimiz;

Özellikle hastanelerde • “iş yeri sağlık meclislerinin kurulması” kurulan 
yerlerde güçlendirilmesi ve aktif hale getirilmesi. İşyerlerinde kurulan sağlık 
meclislerinin kendi aralarında belirleyeceği katılımcılar ve kurulmayan 
işyerlerindeki emekçilerin de katılımını sağlayacak tarzda ilde “il sağlık 
meclislerinin kurulması” gerçekleştirilmelidir. Bunun için merkez ve yerel 
olanaklar kullanılması,

Bu süre içerisinde halkın da sağlık hakkı mücadelesine sahip çıkmasını ve • 
mücadeleyi ortaklaştırmanın aracı olarak “kent sağlık hakkı meclisleri” nin 
kurulması için yoğun bir caba harcanması, 

17 Ocak 2012 GREV sonrası da işyerlerinde ortak mücadelenin örgütlenmesi 
için İşyeri Sağlıkçılar Meclisi, işyerlerinde açığa çıkan birikimlerin il genelinde 
ortaklaştırılması için İl Sağlık Meclisinin kurulması, yine yürüttüğümüz 
mücadelenin toplumsallaştırılması ve sağlık hakkına ilişkin mücadelenin daha etkin 
yürütülmesi için Kent Sağlık Hakkı Meclisleri/İnisiyatifleri’nin kurulması için 
gerek örgütümüze, gerekse sağlık platformunda çalışmalara devam edilmektedir. 

5- KESK EYLEMLERİ:

a) 4688 Yasa kapsamındaki Eylemler:

Sendikal hak ve özgürlüklerimizin yok sayıldığı 4688 Sayılı Yasada yapılacak 
değişikliklere ilişkin yasa taslağının Bakanlar Kurulunda onaylandığı ve TBMM’ye 
gönderildiği bilgisi verilerek önümüzdeki hafta Meclis Komisyonlarında görüşülmesi 
öngörülen yasa tasarısına ilişkin bir dizi eylem ve etkinlik yapılması kararına 
dayanarak;

1- Tüm illerde 10 Ocak 2012 (Salı) tarihinde basın açıklamaları yapılacağı, merkezi 
postanelerden Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu başkanlarına, komisyon üyelerine ve her ilin milletvekillerine yasaya 
ilişkin talep ve görüşlerimizi kapsayan fakslar gönderileceği belirtilmiştir. Ayrıca, 
Yasanın meclis gündeminde görüşülmeye devam ettiği süre zarfında tüm illerin 
milletvekillerine üyelerimizce faks ve mail gönderme etkinliğinin yapılması,

2- Komisyon üyelerine ve milletvekillerine hitaben hazırlanan faks metinlerinin 
yanı sıra yasa tasarısının ele alınacağı komisyon üyelerinin faks ve e-maillerine 
gönderilmesi, 
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3- Sendikamız SES ve KESK, söz konusu yasa tasarısının meclis sürecine de müdahil 
olmak, konfederasyonumuzun itirazlarını, eleştirilerini ve kamu emekçilerinin 
gerçek ihtiyacı olan demokratik bir yasaya ilişkin taleplerini, CHP ve BDP’nin ilgili 
komisyonlarının üyesi milletvekilleri ile toplantılar yaparak iletilmiştir.

4- Yasa tasarısına ilişkin her adımı yakından takip etmeye ve komisyon üyeleriyle 
doğrudan görüşmeler yaparak sürece müdahil olmaya devam edecektir. Yasa 
tasarısına ilişkin sürece müdahalemiz elbette ki sadece komisyon toplantıları veya 
komisyon üyeleri ile görüşmelerle sınırlı değildir. Gücünü fiili ve meşru mücadeleden 
alan sendikamız asıl dayanağı her zaman olduğu gibi bu süreçte de başta üyelerimiz 
olmak üzere kamu emekçilerinde aldığı bilinmelidir.

Hak ve özgürlüklerimizi yok sayan yasa tasarısına karşı;

Grev hakkımızın yasal teminat alındığı özgür bir Toplu Sözleşme düzeni,• 

Örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması,• 

Her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme yapabilmesi,• 

Belediyelerle yıllardır yapılan Toplu Sözleşmelerin devam etmesi,• 

Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının • 
sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi,

5- Özüne ve ruhuna, yasakçı mantığın artırılarak sürdürülmesinin hâkim olduğu söz 
konusu yasa tasarısı 26.01.2012 – Perşembe günü saat:14.00’de TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülecektir. Taleplerimiz başta olmak üzere evrensel normların 
güvencesinde, sendikal hak ve özgürlükler ışığında düzenlenecek bir yasaya ilişkin 
taleplerimiz için 26.01.2012 Perşembe günü tüm yurtta alanlara kitlesel çıkması, 

6- 2 Şubat 2012 Perşembe günü “Grevsiz Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz 
Sendika Olmaz” şiarıyla; bütün Türkiye’de AKP binalarına, Ankara’da ise TBMM’ye 
yürüyüşler düzenleyerek yasa tasarısına ilişkin açıklamaların yapılması,

7- 06 Şubat 2012 tarihi ile başlayan hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi 
ile sendikal hak ve özgürlüklerimizi budamaya yönelik yasa tasarısının içeriği kamu 
emekçilerinin en geniş kesimiyle paylaşılması için, 06-10 Şubat tarihlerini kapsayan 
tarihlerde işyerlerine yönelik faaliyetimizin yoğunlaştırılması için gerekli çalışmalar 
ve yazışmalar yapılmıştır.
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b) Bordro Yakma Eylemi: KESK tarafından 14 Ocak 2012 tarihinde illerde 
yapılacak olan “bordro yakma eylemleri” ile ilgili yapılan basın açıklaması için tüm 
illere gerekli çalışma ve yazışmalar yapılmıştır. 

c) Baskılara Yönelik Eylemler: 

1- KESK İzmir Davası: 28 Mayıs 2009 yılında İzmir de 31 KESK ve bağlı sendika 
üye ve yöneticilerinin gözaltına alınarak 22’ sinin yaklaşık 6 ay tutukluluk sürecinden 
sonra tutuksuz yargılandığı ancak 28 Kasım tarihinde KESK genel başkanı dahil, 8’i 
kadın olmak üzere 22 kişiye mahkeme başkanının şerhiyle verilen 6 yıl 3 ay cezanın 
Ankara KESK şubeler platformu tarafından yüksel caddesinde protesto amaçlı yapılan 
basın açıklamasına katılım sağlandı. Aynı zamanda tüm şube ve temsilciliklerimizin 
de verilen cezaları protesto etmeleri için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

2- KESK Ş.Urfa Bölge Mitingi: Ş.Urfa ve ilçelerinde baskı sürgün ve tutuklamalara 
karşı Konfederasyonumuz KESK bütünlüğünde 17 Aralık 2011 günü Urfa’da 
gerçekleştirilen Bölge Miting çalışmalarına MYK’dan bir kişinin çalışmalara katılması 
ve sonrasında da yakın illerin kitlesel katılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

3- Milletvekili maaş zamları: Milletvekili maaş zamları ve 1. basamakta katkı payı 
ile ilgili yasal düzenlemeyi protesto etmek için 28 Aralık 2011 tarihinde SES Ankara 
Şubesi’nin Hacettepe Hastanesi’nden TBMM’e yürüyüş eylemine polis biber gazı ve 
zor kullanarak genel merkez yöneticileri, şube yönetici ve üyelerimize müdahale etmiş 
ve gözaltına almak istemiştir. Ancak kararlı bir duruşun sergilenmesi sonucunda 
gözaltına almaktan vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Eylemin kamuoyuna mal olması 
nedeniyle cumhurbaşkanı yasayı meclise geri göndermesine sebep olmuştur. 

Baskı, Sürgün ve Demokrasi Mücadelesi: 

a) KESK’e Yönelik Baskılar: Konfederasyonumuz ile Eğitim Sen Şanlıurfa ve 
Diyarbakır şubelerine polis tarafından keyfi olarak yapılan baskın ve aramalar 
nedeniyle Şube/Temsilciliklerimizin illerde Şubeler Platformları ile birlikte hareket 
ederek, sendikal hak ve özgürlüklerden taviz vermeyeceğimizi, her türlü baskıya 
karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ve bu baskınları kınadığımızı belirten alan 
eylemlerinin örgütlenmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. 
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b) Prof. Onur Hamzaoğlu Davası:

Sendikamız Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu üyesi, Kocaeli Üniversitesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı Profesörü Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında Kocaeli Büyükşehir 
ve Dilovası Belediye Başkanlarının açmış olduğu hakaret davasının duruşmaları:

24 Kasım 2011 Perşembe günü Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşması,

26 Ocak 2012 Perşembe günü Kocaeli Adliyesi’ndeki 4. duruşmalarına MYK’dan 
uygun olan, Kocaeli iline yakın İstanbul, Bursa, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinin 
kitlesel katılım sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

c) Gülsüm Yıldız: AKP İktidarının tüm demokratik kitle örgütlerine ve bütünlüklü 
olarak muhalefet edenlere yönelik faşizan tutumu, Konfederasyonumuz üye 
ve yöneticilerinin gözaltına alınması, işten atılması ve tutuklanması şeklinde 
yaşanmaktadır. AKP, bu baskıcı tutumu ile Sendikalarımızı sindirmeye ve 
susturmaya, örgütlenme özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmaktadır. BES, İstanbul 1 
No’lu Şube Eğitim Sekreterleri Gülsüm YILDIZ’ın serbest bırakılması için bir eylem 
takvimine Şubelerimizin illerde BES şube ve temsilcilikleriyle iletişime geçerek, 
eylem takvimi doğrultusunda eylem ve etkinliklere katılım sağlamaları için gerekli 
çalışmalar yapıldı.

d) Baskı-Sürgün ve Tutuklamalara Karşı 3 Aralık 2011 tarihinde KESK-DİSK-
TMMOB-TTB tarafından baskı-sürgün ve tutuklamalara karşı Türkiye genelinde 
yapılan eylemlere katılımın sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. 

AKP’li olmayan herkesin saldırı altında olduğu gerçeği karşısında saldırıları 
püskürtmenin birleşik ve ortak mücadeleden geçtiği gerçekliğinden hareketle 3 
Aralık 2011 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; özel yetkili mahkemelerin 
ve Terörle Mücadele Yasasının kaldırılması, göz altıların durdurulması, tutukluların 
serbest bırakılması talebiyle ortak bir eylem yapılması için şube/temsilciliklere gerekli 
çalışmaların yapıldı. Ankara’da da Kollej’den başlayan Sakarya caddesine kadar 
yürüyüş yapılarak kitlesel eylemliğe katılım sağlanmıştır. 

e) Dev Sağlık İş Üyelerine Açılan Dava: Adana Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde 13 Ocak 2010’da işe başlayan Dev Sağlık-İş üyeleri 
sağlık emekçileri, ilk iş günlerinden itibaren o hastanenin işçileri olduğunun 
Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından kabul edilmesine 
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rağmen, 22 Ağustos’ta yapılan taşeron ihalesiyle bu statülerinin hukuksuz olarak 
ellerinden alınmasını protesto etmişlerdi. Konuyla ilgili olarak aralarında sendika 
yöneticilerinin de bulunduğu 27 sağlık emekçisi hakkında 27’şer yıl hapis cezası 
istemiyle dava açılmıştı. 16 Aralık 2011 tarihinde Adana’da gerçekleşen duruşmaya 
çevre illerin kitlesel katılımı sağlamaları için gerekli çalışma yapıldı. 

f)Tutuklu Yöneticimiz Sedat GÜLER: Van cezaevinde tutuklu iken deprem 
nedeni ile Rize cezaevine gönderilen ve cezaevine girişi sırasında işkence ve kötü 
muameleye uğrayan Bitlis eski Şube başkanımız Sedat Güler ile ilgili 2 Aralık 2011 
tarihinde Ankara Adliye’si önünde basın açıklaması yapılarak suç duyurusunda 
bulunuldu.

g) Siirt Şubemize Yönelik Baskı: Kurtalan Kaymakamlığı; 05.12.2011 tarihinde 
Siirt ili Kurtalan Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve aynı zamanda Sendikamız Siirt 
Şube denetleme kurulu başkanı ve iki üyemizin Kaymakamlığa gelmeleri gerektiği 
bildirilmiştir. İşyeri ile ilgili sendikal bir konu hakkında kendileriyle görüşüleceğini 
sanarak Kaymakamlığa giden üye ve yöneticilerimize Kaymakam haddini aşan sözler 
sarf ederek hakaret etmiştir. 

Bunun üzerine şubemizin genel merkeze bilgi vermesi sonucunda, Siirt Valiliği ve 
İçişleri Bakanlığı’na Kurtalan Kaymakamı hakkında gerekli soruşturmanın açılması 
için yazı yazılarak konunun hassasiyeti gereği Genel Başkanımız Çetin Erdolu 7 
Aralık 2011 tarihinde Siirt Valisi ile görüşmek üzere Siirt iline gitmiş ve sorunu vali 
ile paylaşarak gerekli müdahaleyi yapmıştır.

Daha sonra 21 Aralık çalışmaları için Siirt iline giden genel örgütlenme sekreteri, 
merkez disiplin kurulu üyesi Deniz Topkan ve Batman şube başkanı ile birlikte 
Kurtalan Devlet Hastanesi başhekimi ile görüşme yaparak yeri değişen iki üyemizin 
tekrar eski yerine geri alınması sağlanmıştır. 

ı) Şanlıurfa Şube Başkanımıza Yönelik Gözaltı: Şırnak ili Uludere ilçesi Roboski 
Köyünde katledilen sivil vatandaşlarımızın durumunu protesto etmek için Ş.Urfa 
KESK dönem sözcüsü olması nedeniyle kitleyi yönlendirdiği iddiasıyla Şanlıurfa 
Şube Başkanımız İsmet KARADAĞ 18 Ocak 2012 tarihinde sabaha karşı evinden 
gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili basın açıklaması yapılarak, aynı duyarlılığı Şube/
Temsilciliklerimizin KESK bütünselliği içerisinde göstermesi için gerekli çalışma 
yapılmış ve MYK’dan bir arkadaşımız süreci yakından takip etmek için Ş.Urfa iline 
gitmiştir.
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h)Gaziantep Şube Yöneticilerimize Yönelik Baskı: 21 Aralık Grevinde başarılı 
bir şekilde grevi gerçekleştiren şube yönetici ve temsilcilerimize yönelik hastane 
idarecileri tarafından sözlü ve fiziki saldırı olması nedeniyle şubemizin yaptığı 
açıklama ve suç duyurusunda sonra Sağlık Sen Gaziantep şube başkanının 2 Ocak 
Pazartesi günü yerel medyada çıkan beyanlarında; sendikamızı ve sendika şube 
yöneticilerimizi hedef alan, hakaret içeren açıklamaları nedeni ile genel merkez 
yöneticimizin de katıldığı, ilgili vali yardımcısı, hastane başhekimi ile görüşmeler 
yapıldıktan sonra hazırlanan suç duyurusu metni ile Sağlık Sen Gaziantep şube 
başkanı hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur

ı) Manisa Şube yöneticilerimize yönelik baskı: Manisa şube başkanı ve üyelerine 
baskı yapılması ve örgütlenme çalışmalarının engellenmesi nedeni ile Manisa Ruh 
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği ile genel merkezimiz bir görüşme 
yapmış, sonrasında Vali ile yapılan bu baskılar ile gerek başhekimler, gerekse sağlık 
müdürünün sendikalar arasında özellikle Sağlık Sen’den yana tavır alması ile ilgili 
bilgiler paylaşılmıştır. Üyelerimize ve örgütlenmemize yönelik Salhli Devlet Hastanesi 
çalışanlarıyla bir toplantı yapılarak bu baskılara karşı fiili bir eylem örgütlenmesi ve 
basın açıklaması yapılması için gerekli planlama yapıldı. 

Demokrasi Mücadelesi:

a) Artvin-Hopa Olayları: Artvin ili Hopa ilçesindeki olayların Türkiye geneline 
yansıması sonucunda bir çok yerde vatandaşlarımız gözaltına alınmış ve bazıları da 
tutuklanmıştır. 9 Aralık 2011 tarihinde Ankara adliyesinde görülen ilk duruşmasına 
katılım sağlanmıştır. 

b) TAYAD’lı Ailelerin Eylemi: Kontrgerilla ekibi tarafından 1992 yılında gözaltına 
alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ayhan Efeoğlu’nun 
cenazesini gömdüğünü 19 yıl sonra jitemcinin itiraf etmesi sonucunda TAYAD’lı 
aileler tarafından 12 Aralık 2011 Pazartesi günü Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirilen 
eyleme katılım sağlandı. 

c) Mersin’de “Ülkemizde ve Bölgemizde Savaş İstemiyoruz” başlıklı Barış 
Mitingi: KESK Mersin Şubeler Platformu tarafından 21 Ocak 2012 Cumartesi 
tarihinde gerçekleştirmesi üzerine yakın illerimizdeki Şube/Temsilciliklerimizin 
Mersin’de olan mitinge illerinde şubeler platformu ile iletişim kurarak çalışma 
yapmaları ve kitlesel katılım sağlanması için çalışma yapıldı. 
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d) Onur Üyemiz Ayşenur Şimşek’in Anması: 24 Ocak 1995 tarihinde kaçırılan 
ve 76 gün sonra 12 Nisan 1995 günü işkence edilerek öldürülen onur üyemiz 
Ayşenur Şimşek’in 17. anma etkinliğini 24 Ocak 2012 Salı günü mezarı başında 
gerçekleştirildi.

VAN DEPREMİ:

23 Ekim tarihinde Van Erciş tabanlı meydana gelen deprem sonrası, Sendikamız, • 
Diarbakır Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve TTB ile birlikte 
gerçekleşen sağlık hizmetlerinin 6. gününde Diyarbakır Büyükşehir ve Bağlar 
Belediyesinin sağladığı Konteynırlarda verilen hizmet 21 Kasım 2011 tarihinde 
Erciş’teki hizmete son vererek, 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren Van merkezde 
hizmet vermeye devam etmiştir. Daha sonra ihtiyaçların artması üzerine 
konteynırların ve üyelerimizle gönüllü verilen sağlık hizmetlerinin 21 Kasım 
2011 tarihinden 27 Ocak 2012 tarihine kadar Van kent merkezindeki Sağlık 
Merkezimizde de günde ortalama şube/temsilciliklerimizden 10-15 arkadaşımız 
görev almasıyla toplamında yaklaşık 1500 kişi gönüllü sağlık hizmeti vermiştir. 
TSM ve ASM’lerin açılması sonucunda Erciş ve Van’da 27 Ocak 2012 tarihinde 
üç aylık sağlık hizmeti sonlandırıldı. Başından itibaren tespit edilen eksiklikler 
ve bunların giderilmesine dair yöntem ve önerilerin de yer aldığı toplam 7 rapor 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.

7. Dönem 2. MTK’da aldığımız karar doğrultusunda şube/temsilciliklerimiz ile 
birlikte toplam gelirimizin %15’i Van depreminde barınma mağduru olanlara kısmen 
de olsa katkı sunmak için 4 adet konteynır alınarak gönderilmiştir. 

06.12.2011 Tarih ve 2011/2518 Sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Van ili 
ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle bu yerlerde görev yapan personele 
tazminat ve fiilen fazla çalışma yapan 657 Sayılı Kanuna tabi personele fazla 
çalışma ücreti ödenmesi ve öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranlarında 
değişiklik yapılmasına ilişkin karar yürürlüğe konmuştur. Ancak kararnamede bazı 
ilçeler kapsam dışı bırakılmıştır. Konu ile ilgili genel merkezimizce Danıştay’a dava 
açılmıştır. Ayrıca Van ilinde konfederasyonumuz tarafından imza kampanyası da 
başlatılmıştır.
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25 ŞUBAT – 15 HAZİRAN 2012

1- Örgütlenme Bürosu Çalışmaları

a)  Üye Sayılarının Netleştirilmesi: Bilindiği gibi hala gerçek üye sayımız ile üye 
kayıt programındaki üye sayımız arasında ciddi fark devam etmektedir. Üye 
sayılarımızın birbirini tutması için örgütlenme bürosu çalışmalarımız devam 
etmektedir.

b)  Üye Programının Kullanımının Yaygınlaştırılması: Daha önceden üye programı 
lisansları 60 olduğu için tüm şube ve temsilciliklerimiz kullanamamaktaydı. Bu 
sayı 75’e çıkarılmıştır.

c) Toplu SMS Gönderilmesi: Örgütlenme büromuzun yaptığı çalışmalar 
sonucunda başka bir şirket ile daha uygun fiyata anlaşma yapılarak Akınsoft Üye 
Programı üzerinden SMS gönderilmesi için alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve 
kullanılmaya başlanmıştır. 

d)  Üye Numarasının Otomatik Verilmesi: Üye kayıt programını kullanan şube/
temsilciliklerimizin yeni üye yaptıklarında; üye numarası, tarih ve sayı numarası 
için genel merkez örgütlenme bürosunu arayarak temin etmektedirler. Ancak şu 
anda yapılan çalışma sonucunda önümüzdeki kısa sürede Akınsoft yeni sürüm 
programı yüklendikten sonra genel merkez örgütlenme bürosu aranmadan yeni 
üye kaydı yapıldıktan sonra kaydet butonuna basılması ile otomatik olarak üye 
numarası, tarih ve sayı numarası verilecektir. 

e)  Outlook Exprees Üzerinden e-mail Alınması ve Gönderilmesi: Şu anda bir 
çok şube/temsilciliğimiz ayrı e-mail adresleri kullanarak ve güvenli olmadan 
yazışmalar yapmaktadır. Ancak yaptığımız çalışma sonucunda tüm şube/
temsilciliklerimize e-mail adresleri ve şifreler hazırlanmış olup, web sayfamızın 
yenilenmesiyle birlikte ortak kanaldan ve güvenli olarak yazışma iletişimi 
gerçekleştirilmiştir.

f)  Dijital Arşivin Oluşturulması: Bir örgütün geçmişini geleceğe aktarmasının 
en anlamlı noktası sağlıklı ve güvenli arşivini oluşturulmasıdır. Şu anda üye 
formlarımızın birer nüshası genel merkez örgütlenme bürosunda tutulmaktadır. 
Ancak önümüzdeki günlerde mevcut tüm formların tasnifi yapıldıktan 
sonra(istifa ve aktif üyeleri ayırdıktan sonra) aktif üye formlarının tarayıcıdan 
taradıktan sonra mevcut formların tümü ilgili şube/ temsilciliğe gönderilmesi 
hedeflenmektedir. 
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g)  Öğrenci Komisyonu Yönetmeliği: Sendikamızın gelecekte devamlılığının 
sağlanabilmesi için, sağlık ve sosyal hizmet örgencilerinin, öğrencilik döneminde 
sendikamız ile bağ kurması ve sendikal süreçlere katılım sağlayarak sendikamızın 
genç kadrolarla buluşması önemli bir aşama olacağı gerçekliğinden hareketle; 
öğrenci komisyonları yönetmeliğine 23-24 Şubat 2012 tarihinde toplanan 7. 
Dönem 3. MTK’nda son şekli verilmişti, Yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulunun 
27.02.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile 27.02.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe 
konulmuştur ve şube/temsilciliklere gönderilmiştir. Aynı zamanda öğrenci 
arkadaşlarımızın üyeliği için fahri üyelik formu bastırılmış ve talep eden şube/
temsilciliklere gönderilmiştir. 

h)  Yetki Süreci: 2012 yılı yetki dönemine ilişkin, 4688 sayılı yasadaki değişikliğin 
yapılması ve TİS sürecinin uzaması nedeniyle yetki süreci 15 Haziran’a uzatılmıştır. 
Dolayısıyla 15 Haziran 2012 tarihinden başlayan işyerleri yetki tutanaklarının 
titizlikle takip edilmesi, gerekli itiraz ve şerhlerin yapılması çalışmalarında genel 
merkez ile koordineli şekilde yürütülmesi önemlidir. 2012 yetki süreci ile ilgili 
olarak; 11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
giren “sendika üye sayıları ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri 
sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 
yönetmeliğe” göre taşrada yapılacak yetki tespiti ile ilgili tutanak işlemlerinde, 
şube/temsilciliklerimizin yönetim kurullarının aktivistlerimizin bilgilendirilmesi 
amaçlı çalışmalar yapılması amacıyla yazışmalar yapılmıştır. 

2- Örgütlenme Amaçlı İl Gezileri: 23 Mayıs grevi öncesi KESK tarafından 
görevlendirilen MYK üyelerinin katılmasıyla il gezileri gerçekleştirilmiştir. İl gezileri 
çizelgesi aşağıdadır.
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İL GEZİLERİ ÇİZELGESİ

( 14- 18 MAYIS 2012)

15.05.2012 İZMİR

İSMAİL HAKKI TOMBUL (KESK) -YAVUZ 
DEMİRKOL (BTS), HASAN KALDIK (SES), 
GÜLTEKİN NARİNLİ (YAPI YOL SEN)
GÜLTEKİN NARİNLİ (YAPI YOL SEN)-HASAN 
KALDIK (SES)

16.05.2012 MANİSA
İSMAİL HAKKI TOMBUL (KESK) - GÜLTEKİN 
NARİNLİ (YAPI YOL SEN) - HASAN KALDIK (SES)

17.05.2012 BALIKESİR

15.05.2012 ZONGULDAK

TUĞRUL CULFA (EĞİTİM SEN)
ZÜLFİKAR KARTAL AKÇAY (SES)
SEVDA KESKİN (YAPI YOL SEN)
ŞÜKRÜ KORKMAZ (TARIM ORKAM SEN)

16.05.2012 BARTIN

17.05.2012 KARABÜK

18.05.2012 BOLU

15.05.2012 TRABZON

ÇETİN ERDOLU (SES) - MUSTAFA ECEVİT 
(EĞİTİM SEN)
HÜLYA SUGEÇ (ESM)- YÜKSEL KILINÇ 
(TAR. ORK. SEN)

Ayrıca 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Şırnak’a bağlı Cizre ve Silopi ile 22-23 Mart 2012: 
Erzincan temsilciği örgütlenme çalışmalarına Genel Örgütlenme Sekreterimizce 
katılım sağlanmıştır.
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3- SES ve KESK Eylem-Etkinlikleri

a) 23 Mayıs Grevi: Bilindiği üzere, toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde 
konfederasyonumuzun sergileyeceği tutuma ilişkin 7-8 Nisan tarihlerinde 
toplanan Danışma Meclisi ve 9 Nisan tarihinde toplanan KESK Genel Meclisinde 
yapılan değerlendirmeler ve alınan kararların temel alındığı toplantıda, “sahte 
sendika” yasası ile belirlenen toplu sözleşme düzenin yanı sıra 30 Nisan 2012 
tarihinde yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında hükümetin ve 
Memur Sen’in kamu emekçilerinin iradesini yok sayan tutumu değerlendirilmiştir. 
Hükümetin “sahte sendika” yasası hazırlıklarından bugüne kamu emekçilerinin 
temel taleplerini görmezden gelen tutumunu ısrarla sürdürdüğüne dikkat çekilen 
toplantıda, kamu emekçilerinin iradesini yok sayarak her şeyi tek taraflı olarak 
belirlemeye çalışan hükümetin tutumuna cevap verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplu sözleşme görüşmelerinin sona 
ereceği 21 Mayıs ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun toplanacağı 25 Mayıs 
tarihleri arasında örgütümüz için en uygun olan 23 Mayıs 2012 tarihinde grev 
yapılması kararı alınmıştır. Bu çerçevede; 23 Mayıs 2012 tarihinde Kamu-Sen 
ile eş zamanlı olarak grev yapıldı. Konfederasyonumuz tüm kamu emekçilerine 
ve diğer konfederasyonlara greve katılım çağrısı yapmıştır. Bu önemli aşamada 
örgütümüz, başta işyeri ziyareti, toplantı, panel, basın açıklaması vb. etkinlikler 
düzenleyerek örgütlü örgütsüz tüm kamu emekçilerini sürecin bir parçası haline 
getirmesi, grevimize katılmasının sağlanması için çaba sarf etmiştir. Ayrıca işçi 
sendikalarının, siyasi partilerin, emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle 
örgütlerinin yanı sıra tüm mağdur kesimlerin grevimize destek vermesi için 
taleplerimizin bu kesimlerle paylaşılması sürecin olgunlaştırılması açından da 
gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

b)  Sağlık Meclisleri: Daha önce aldığımız kararlar gereği iş yerlerinde Sağlıkçılar 
Meclisi, İl Sağlıkçılar Meclisi ve Kent Sağlık Hakkı Meclisleri ve Türkiye Sağlık 
Hakkı Meclisinin kurulması ve çalışma esaslarına ilişkin faaliyetler yürütülmüştür. 
Özellikle 11 Mart 2012 tarihinde Ankara’da toplanacak Türkiye Sağlık Hakkı 
Meclisi toplantısı öncesi ilk etapta inisiyatif tarzında da olsa sağlık örgütleri, 
emek demokrasi güçleri ve ulaşabilecek en geniş kesimleri de içine katacak 
tarzda illerde kent sağlık hakkı meclisleri/inisiyatifleri kurulmuş, 11 Mart 2012 
Ankara etkinliğine oluşturulan kent sağlık hakkı meclislerinin yürütmelerinin 
katılım göstermesi sağlanmıştır. 38Sağlık Hakkı Meclisi/İnisiyatifinin üyeleriyle 
coşkulu bir Meclis gerçekleştirilmiştir.
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c)  8 Mart: 8 Mart eylem ve etkinlikleri, 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında meşaleli 
yürüyüş, basın açıklamaları, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi talebiyle Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ve illerinden seçilen kadın milletvekillerine 
faks gönderilmesi olarak gerçekleştirilmiştir. Eylem ve etkinlikler, Esnek ve 
Güvencesiz Çalışmaya, Kadın Cinayetlerine, Kadına Yönelik Şiddete, Baskı ve 
Tutuklamalara ve Savaşa Karşı” hizmet üretmiyoruz şiarıyla tüm illerde var olan 
kadın platformları, emek, meslek ve demokratik kitle örgütlerindeki kadınlarla 
ortaklaştırılarak kitlesel olarak gerçekleştirilmiştir. 8 Mart’ın resmi tatil ilan 
edilmesinin temel talep olarak dillendirildiği eylem ve etkinlikler için şube/
temsilciliklerimize materyaller gönderilmiştir. 

d) Newroz: Yaşanan onca acıya rağmen Kürt sorunun çözümünde eşitlikçi, 
demokratik yöntem ve politikalar yerine halklar arasında düşmanlık yaratacak 
çatışmalı ortam derinleştirilmektedir. Kürt ve Türk halklarına daha fazla yıkım 
ve acıdan başka bir şey getirmeyen tekçi, ırkçı, şovenist söylem ve politikalar 
devam etmektedir. Dünyada ve ülkemizde barışa en çok ihtiyaç duyulan bu 
dönemde savaşa karşı barışın, şovenizme karşı halkların kardeşliğinin, baskılara 
karşı demokrasi ve özgürlüğün ifadesi olan, Ortadoğu halklarının barış, kardeşlik 
ve özgürlük bayramı Newroz, tüm illerde kitlesel olarak eylem ve etkinliklerle 
kutlanmıştır. 

e)  1 Mayıs: AKP hükümeti ve devleti derin çalışmalarını bu yıl emekçilerin bayramı 
olan 1 Mayıs için de kullanmıştır. Bu derin çalışmalar sonucunda KESK-DİSK, 
Türk-İş-Kamu-Sen ve Hak-İş-Memur-Sen üç ayrı yerde kutlama yapmışlardır. 
KESK-DİSK Taksim’de, Türk-İş-Kamu-Sen Bursa’da, Hak-İş-Memur Sen ise 
Ankara Tandoğan Meydanı’nda kutlama yapmıştır. Tandoğan’daki mitinge 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile hükümet temsilcileri katılmıştır. Bu 
durum, hükümetin emekçiler üzerindeki oyununun ne kadar ciddi olduğunu ve 
Hak-İş-Memur-Sen’in de buna ne kadar alet olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 
1 Mayıs işçi/emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü eylem ve etkinlikleri, 
Ortadoğu’da emperyalist müdahale ve ülkemizde 30 yıldır süren kirli savaşa 
karşı; içerde ve dışarda barış, neo-liberal saldırılara, işsizliğe, yoksulluğa karşı; 
güvenceli istihdam ve ücret güvencesi, baskıcı otoriter yönetim anlayışına karşı; 
adalet, özgürlük ve demokrasi talebiyle başta İstanbul Taksim olmak üzere tüm 
illerde kitlesel olarak gerçekleştirilmiştir. Şube/temsilciliklerimize, 1 Mayıs eylem 
ve etkinliklerinde kullanılmak üzere materyaller gönderilmiştir. 
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f)  Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısının Değişmesine Karşı Eylem: 663 sayılı 
KHK’nın uygulanmasına ilişkin yayınlanan genelge ile Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu ve Halk Sağlığı Kurumu arasında sağlık emekçilerinin kadrolarının 
değiştirilmesiyle oluşacak sağlık işkolundaki kaosa dikkat çekmek için 24 Şubat 
2012 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde MTK üyeleri ile birlikte kitlesel bir basın 
açıklaması yapılmıştır.

g)  Bordro Yakma Eylemi: Emekçiler ve emekliler, ilk kez 2012 yılının ikinci ayında 
zamsız maaş almıştır. Maaşlarımıza ancak günlük bir simit almaya yetecek kadar 
“enflasyon farkı zammı” yapan AKP iktidarı, yaptığı Anayasa değişikliğinin gereği 
olarak çıkarması gereken toplu sözleşme yasasını geçen 18 ayda hala Meclis’ten 
geçirmeyerek maaş zamlarımızı sürekli erteleyerek sonuçta milyonlarca kamu 
emekçisini ve ailelerini mağdur ettiklerinden dolayı konfederasyon olarak alınan 
maaş bordroları 15 Şubat tarihinde yakılmıştır.

h)  4688 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eylemler: 4688 Sayılı Kanun’da değişiklik 
öngören yasa tasarısı,15.03.2012 günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye 
başlanmıştır. Komisyonun toplantısına katılan konfederasyonumuz, yasa 
tasarısına ve önergelere ilişkin olarak görüşlerini ayrıntılı olarak ifade etmiştir. 
Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı, aylar önce Üçlü Danışma Kurulu, teknik 
heyet toplantılarında açığa çıkan anlayışın sürdürüldüğünü, AKP iktidarının 
yandaşı konfederasyon dışında kimsenin görüşlerini dikkate almadığını bir kez 
daha göstermiştir. 

 Tüm illerde basın açıklamaları yapılarak, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlarına, komisyon üyelerine ve 
her ilin milletvekillerine yasaya ilişkin talep ve görüşlerimizi kapsayan fakslar 
gönderilmiştir. Yasanın meclis gündeminde görüşülmeye devam ettiği süre 
zarfında tüm illerden milletvekillerine faks ve mail gönderme etkinliği yapılmıştır. 
Sendikamız SES ve KESK, söz konusu yasa tasarısının meclis sürecine de müdahil 
olmak, konfederasyonumuzun itirazlarını, eleştirilerini ve kamu emekçilerinin 
gerçek ihtiyacı olan demokratik bir yasaya ilişkin taleplerini, CHP ve BDP’nin 
ilgili komisyonlarının üyesi milletvekilleri ile toplantılar yaparak iletilmiştir. 
Yasa tasarısına ilişkin her adımı yakından takip etmiş ve komisyon üyeleriyle 
doğrudan görüşmeler yaparak sürece müdahil olmaya devam etmiştir. Bu süreçte 
yaptığımız eylemliliklerde AKP’nin saldırgan ve faşist yüzü bir kez daha açığa 
çıkarak, arkadaşlarımızın illerden Ankara’ya gelişi yasaklanmıştır. 
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 Tüm engellemelere rağmen Ankara’ya gelen kamu emekçileri 28-29 Mart 
tarihlerinde Kızılay GMK meydanında sabahlayarak görkemli bir eylem 
gerçekleştirmişlerdir. Ancak hükümet faşizan yüzünü göstererek, demokratik 
tepkilerini dile getiren emekçilere kolluk kuvvetleri aracılığıyla gaz bombası ve 
tazyikli su ile saldırmıştır. Kendisinden olmayan her kesime karşı adeta savaş ilan 
eden AKP iktidarı hazırladığı yasa tasarılarıyla emek düşmanı politikalarına hız 
vermektedir. 

 Her gün hak ve özgürlükleri kısıtlayan yeni bir yasaya imza atan AKP iktidarı, 
4+4+4 olarak formüle edilen zorunlu eğitimi kesintili hale getirerek eğitim 
sistemini gerici ve piyasacı hale dönüştürmeyi amaçlayan yasa teklifi ve kamu 
emekçilerinin sendikal mücadelesini etkisizleştirmeyi hedefleyen, 4688 Sayılı 
Kanunda yapılacak değişikliklere ilişkin yasa tasarısını 27 Mart 2012 Salı 
gününden itibaren ardı ardına TBMM Genel Kuruluna getirilerek muhalefetimize 
rağmen kendi istekleri doğrultusunda yasayı geçirmişlerdir.

ı) İmza Kampanyası: Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun’un 11.04.2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanması üzerine konfederasyonumuz KESK’in hazırlamış olduğu 
toplu sözleşme taleplerimizi içeren imza metni, tüm şube/temsilciliklerimize 
gönderilmiştir. Sahte sendika yasasının her türlü baskı ve engeline karşı, toplu 
sözleşme sürecinde yandaş konfederasyona sağlanan yetkinin çöpe atılmasını 
sağlamak üzere iş yerlerinden aldığımız iradeyi masaya taşımanın aracı olarak 
toplanan imzalar, KESK ve bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri tarafından 21 
Mayıs 2012 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na götürülmüştür. Ancak 
imzaların teslim edilmesi için Bakanlığa girişe polis tarafından izin verilmemiştir. 
Yaşanan arbede sonrasında olaya duyulan tepki nedeni ile imzaların bir kısmı 
sembolik olarak bir heyet tarafından Bakanlığa iletilmiştir. 

4- Baskı, Şiddet, Sürgün ve Demokrasi Mücadelesi: 

a)  KESK’e Yönelik Baskılar: AKP iktidarının genelde tüm emek ve demokrasi 
güçlerine, özelde ise konfederasyonumuza yönelik baskıları artarak sürmektedir. 
13.02.2012 tarihinde KESK, Tüm Bel Sen ve sendikamızda birçok üyemizin 
evinde yapılan aramalar sonucunda 15 KESK’li kadın yönetici ve üye gözaltına 
alınmıştır. Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye Yorgun, KESK Kadın Sekreteri 
Canan ÇALAĞAN, KESK eski Kadın Sekreteri Songül MORSÜMBÜL, Tüm 
Bel Sen Genel Kadın Sekreteri Güler ELVEREN, SES Ankara Şube Kadın 
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Sekreteri Nurşad YEŞİL, Belkıs Yurtsever, Şefika Şimşek, Özden Özmen Gök, 
Evrim Özdemir, Hülya Saruhanoğlu, Güldane Erdoğan,Leman Kiraz, Hatice 
Kahraman, Meral Hız ve Nezahat Astral gözaltına alınmış ve 4 günün sonunda 
mahkemeye çıkarılmışlardır. Mahkeme sonucunda 6 kişi serbest bırakılırken, 
Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye Yorgun ile birlikte 9 kadın arkadaşımız 
tutuklanarak, Sincan Kadın Kapalı Hapishanesine konulmuşlardır.Sözkonusu 
gözaltı ve baskılara kraşı basın açıklamaları yapılmış, arkadaşlarımızın serbest 
bırakılması için imza kampanyası düzenlenmiş, EPSU ve PSI düzeyinde baskı 
oluşturmaları için görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca Meclis’de grubu bulunan CHP 
ve BDP’nin genel başkanları ve grup başkan vekilleriyle görüşmeler yapılmıştır. 
Tutuklama sırasında bazı üyelerimize işyerlerinde kelepçe takılmış, bazılarının 
evlerinin kapısı kırılarak içeri girilmiş, okuma yazması olmayan ailelerine zorla 
tutanak imzalatılmıştır. Yine bazı basın yayın organlarında dosyalarda gizlilik 
kararı olmasına rağmen, her gün yeni haberler çıkmış, konfederasyonumuz ve 
sendikamız kriminalize edilmeye çalışılmıştır. Bu durumu protesto etmek için 
24 Şubat 2012 tarihinde Ankara Adliyesi önünde MTK üyeleri ile birlikte basın 
açıklaması yapılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur. Gözaltı ve tutuklamalara 
karşı yapılan eylem ve etkinlikler her ayın 13’ünde yapılan basın açıklamalarıyla 
devam etmektedir. Öte yandan KESK ve sendikamız genel merkez yöneticileri 
tutuklu arkadaşlarımızla haftalık olarak hapishanede görüşme yapmaktadır. 

b)  Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: “Sağlıkta Dönüşüm” programı 
uygulanmaya başlandıkça karşılığında sağlık emekçilerine yönelik şiddette 
gittikçe artmaktadır. Sağlık emekçilerine yönelik artan şiddete karşı tepkilerimiz, 
taleplerimiz bu güne kadar yetkililer tarafından görülmemiştir. Yetkililerin bu 
tavrı ile sağlık emekçilerini ve halkı karşı karşıya getiren uygulamalarının geldiği 
aşama bir hekimin hayatına mal olacak seviyeye gelmiştir. 

 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep Av. Cengiz Gökçe Devlet Hastanesinde görev 
yapan Dr. Ersin ARSLAN hasta yakınları tarafından bıçaklanmış ve hayatını 
kaybetmiştir. Bu nedenle SES ve TTB olarak, yetkilileri uyguladıkları politika 
ve kullandıkları dilden vazgeçirmeye, kamuoyuna mevcut sağlık sistemindeki 
sorunların kaynağının sağlık emekçileri olmadığını tekrar anlatmak için siyah 
kokart takma, basın açıklamaları, meşaleli yürüyüşler, işyerleri önünde eylem 
ve etkinlikler yapılmış olup ayrıca 19 Nisan 2012 tarihinde iş bırakma eylemi 
gerçekleştirilmiştir. 
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c)  Prof. Onur Hamzaoğlu Davası: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının, 
Sendikamız Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu üyesi Kocaeli Üniversitesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Profesörü Dr. Onur Hamzaoğlu aleyhine açmış olduğu 
hakaret davasının 5. duruşması 15 Mart 2012 tarihinde Kocaeli Adliyesi’nde 
görülmüştür. Haklı davasında verdiği mücadele sonucunda Onur Hamzaoğlu, 
beraat etmiştir. Duruşmaya İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Yalova şube/
temsilciliklerimiz katılım sağlamıştır. 

d)  Sütten Zehirlenen Çocuklar: Bilindiği gibi AKP hükümetinin Tarım, Milli Eğitim 
ve Sağlık Bakanlıklarının ortak kararıyla kendi yandaşlarına para kazandırmak 
için Türkiye genelinde İlk Öğretimlerde öğrencilere süt dağıtma kararını almıştı. 
Ancak dağıtılan sütün bozulmuş olması nedeniyle sütün dağıtıldığı ilk günde(02 
Mayıs 2012) Diyarbakır, Antalya, Konya, Samsun, Sivas, Siirt, Edirne ve 
Kırıkkale illeri başta olmak üzere bir çok ilde öğrenciler zehirlenmiştir. Konuyla 
ilgili olarak tüm illerde şube/temsilciliklerimiz tarafından basın açıklamaları 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 4 Mayıs 2012: SES, TTB, Eğitim Sen in birlikte 
yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

e)  Sağlık ve Sosyal Hizmet Öğrencilerine Yönelik Baskı: Sendikamızın sağlık 
meslek örgütleri ile birlikte 13 Mart 2011 tarihinde sağlık alanında yaşanan 
uygulamalara karşı Ankara’da gerçekleştirdiği mitinge katıldığı gerekçesi ile 
Sendikamız Merkezi Öğrenci Komisyonu üyesi ve TTB Tıp Öğrenci Kolu 
üyesi Zülküf Akelma hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır. 
Duruşmanın yapıldığı gün olan 22 Mayıs 2012 Adliye önünde kitlesel basın 
açıklaması gerçekleştirilmiştir. Zülküf Akelma’nın davası genel merkezimiz 
tarafından takip edilmektedir. 

 Öte yandan, Sendikamız Merkezi Öğrenci Komisyonu ve Türk Tabipleri Birliği 
Tıp Öğrenci Kolu (TÖK) üyesi farklı üniversitelerin Tıp Fakültesi, Eczacılık 
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Hizmetler 
öğrencileri gözaltına alınmışlardır. Gözaltına alınan 47 öğrenci 3 gün gözaltında 
tutulduktan sonra savcılığa çıkarılmış ve 13’ü öğrenci tutuklanırken, diğerleri 
serbest bırakılmıştır. 

 Konuya ilişkin sendikamız, Türk Tabipleri Birliği ve Eğitim Sen Genel Merkezi 
tarafından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Öğrencilerin sınav haklarından 
mahrum kalmaması için SES ve TTB Adalet Bakanlığı, cezaevi ve üniversitelerle 
gerekli yazışmaları yapmış ve öğrencilerin sınavlarına katılması yönünde karar 
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çıkarttırmıştır. Meclis’de grubu bulunan CHP ve BDP grupları ailelerle birlikte 
ziyaret edilmiş, gerekli destek alınmıştır. 

 Ayrıca tutuklu öğrencilerin aileleriyle de ilgilenilmiş, hukuk desteği sendikamız 
tarafından verilmiştir. 

f)  Dev Sağlık İş Üyelerine Açılan Dava: Devrimci Sağlık İş Sendikası’nın Adana 
Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi’nde çalışan üyelerinden 27 tanesi 
hakkında 27 yılla açılan davanın duruşması 12 Mart 2012 Pazartesi günü Adana 
Adliyesi’nde görüldü. Davaya genel merkez yöneticileri ile Mersin, Adana, 
Gaziantep ve Hatay Şubelerimiz katılım sağlamıştır. . 

g)  Tutuklu Yöneticimiz Sedat GÜLER: Van cezaevinde tutuklu iken deprem 
nedeni ile Rize Kalkandere Hapishanesine gönderilen Bitlis eski Şube başkanımız 
Sedat Güler ile ilgili olarak Van Hapishanesine dönmesinin sağlanması için 
Adalet Bakanlığı’na başvurulmuş ve geri dönmesi sağlanmıştır. 

h)  Gaziantep Şube Yöneticilerimize Yönelik Baskı: 21 Aralık grevinde 
G.Antep Şube Başkanımız Behçet Eşkili ve bazı işyeri temsilcilerimiz hastane 
müdürü tarafından hakarete uğramış, fiziki şiddete maruz kalmışlardır. Daha 
sonra hastane müdürünün Sağlık-Sen G.Antep Şubesi yönetim kurulu olması 
nedeniyle Sağlık-Sen Şube Başkanı tarafından sendikamız ve yöneticilerimize 
yönelik aslı olmayan iddiaları içeren bir basın açıklaması yapılmıştır. Yapılan 
açıklamaya karşı şube başkanımız şahsında sendikamız adına suç duyurusunda 
bulunulmuştur. İl Sağlığı Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldıktan sonra 
25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimi ve Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısıyla 
görüşmeler yapılmıştır. 22 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ilk duruşmaya genel 
merkez yöneticilerimiz katılmışlardır. 

ı)  Açlık Grevleri: Cezaevlerinde yaşanan açlık grevlerine ilişkin olarak İnsan 
Hakları ve Cezaevleri Komisyonumuz TTB ile birlikte sağlık işkolundaki emek 
ve meslek örgütleri ve insan hakları kuruluşlarıyla iletişime geçti. Açlık grevine 
katılan kişilerin sağlık kontrollerini yapmak amaçlı ekipler oluşturularak, 
muayene neticesi ve gözlemlerimiz basın ve kamuoyu ile paylaşıldı.  

i)  Milyonlar Adalet İstiyor Girişimi: İktidarın saldırılarına maruz kalan tüm 
kesimlerin ortak mücadelesini örmenin bir ayağı olarak; sendikalar, meslek 
örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, aydınlar, sanatçılar, kültür 
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merkezleri, basın örgütleri ve gazeteciler Terörle (Toplumla) Mücadele 
Yasası’nın ve Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması, politik tutsakların serbest 
bırakılması talepleriyle “Milyonlar Adalet İstiyor” İnisiyatifini oluşturmuştur. 
Konfederasyonumuzun yanı sıra DİSK, TMMOB ve TTB’nin de içerisinde yer 
aldığı inisiyatif 16 Mart 2012 tarihinde yapılan basın toplantısı ile kuruluşunu 
ilan etmiş, taleplerinin kamuoyu ile paylaşmanın aracı olarak imza kampanyası 
başlatmıştır. Milyonlar Adalet İstiyor İnisiyatifini, taleplerini ve imza 
kampanyasını kamuoyu ile paylaşmak üzere; 24 Mart 2012 gününden itibaren, 
Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin, Bursa, Eskişehir, Hatay, Samsun, Gazi 
Antep, Diyarbakır illerinde forumlar, basın açıklamaları gerçekleştirmiştir. 
İnisiyatifin İstanbul forumu ise 24 Mart 2012 Cumartesi günü Beşiktaş’ta 
yapılmıştır. Belirtilen illerde inisiyatifin yerel ayaklarının koordinasyonu Şubeler 
Platformlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

j)  Metin Lokumcu Anması: Eğitim Sen eski üyesi, emekli öğretmen Metin 
Lokumcu’nun yaşamını yitirmesinin yıl dönümü nedeniyle 31 Mayıs 2012 
Perşembe günü Hopa’da gerçekleştirilen anma etkinliğine yakın illerden katılım 
sağlanması yönünde gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

k)  Hava-İş Grev ve Eylemleri: Hava-İş’in THY’deki çalışma koşullarına ve 
Meclis’den geçirilmek istenen hava iş kolundaki grev yasağına karşı başlatmış 
olduğu eylem sonucunda Türk Hava Yolları yönetiminin, bazı havayolu 
emekçilerinin hukuk dışı bir şekilde iş sözleşmelerini feshetmesine karşı yapılan 
eylemlere destek verilmiştir. Yasal ve meşru hakları için direnişte olan Hava İş 
Sendikası ile dayanışmak için 9 Haziran 2012 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, 
Adana, Mersin, Bursa ve Gaziantep’te yapılan basın açıklamalarına katılım 
sağlanmıştır. 

14 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2012

1- Örgütlenme Bürosu Çalışmaları

a)  Toplu SMS Gönderilmesi: Örgütlenme büromuzun yaptığı çalışmalar 
sonucunda başka bir şirket ile daha uygun fiyata anlaşma yapılarak Akınsoft Üye 
Programı üzerinden SMS gönderilmesi için alt yapı çalışmaları tamamlanmış 
ve kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki süreçte Şube/Temsilciliklerimizin 
kullanmış oldukları kontör sayısı kadar ücretlendirilerek aidat iadelerinden 
kesilecektir.
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b)  Üye Sayılarının Netleştirilmesi: Bilindiği gibi hala gerçek üye sayımız ile üye 
kayıt programındaki üye sayımız arasındaki fark devam etmektedir. Yoğun 
çabalarımız sonucunda birçok şube/temsilciliğimizin üye sayıları netleşmişse de 
hala eksikliklerimiz mevcuttur. Üye sayılarımızın birbirini tutması için örgütlenme 
bürosu çalışmalarımız devam etmektedir.

c)  Üye Numarasının Otomatik Verilmesi: Üye kayıt programını kullanan şube/
temsilciliklerimiz yeni üye yaptıklarında; üye numarası, tarih ve sayı numarası için 
genel merkez örgütlenme bürosunu aramak durumundaydılar. Ancak şu anda 
yapılan çalışma sonucunda Akınsoft yeni sürüm programı yüklenmiş ve genel 
merkez örgütlenme bürosu aranmadan yeni üye kaydı yapıldıktan sonra kaydet 
butonuna basılması ile otomatik olarak üye numarası, tarih ve sayı numarası 
alınabilmektedir. Konuyla ilgili şube/temsilciliklerimize yazı ve telefon mesajıyla 
bilgi verilmiştir.

d)  Yetki Süreci: Bilindiği üzere 2012 yılı yetki dönemine ilişkin, 4688 sayılı 
yasadaki değişikliğin yapılması ve TİS sürecinin uzaması nedeniyle yetki süreci 
15 Haziran’a uzatılmıştı. Dolayısıyla 15 Haziran 2012 tarihinden başlayan 
işyerleri yetki tutanakları takip edilmiş, gerekli itiraz ve şerhlerin yapılması genel 
merkez ile koordineli şekilde yürütülmüştür. 2012 yetki süreci döneminde Sağlık 
Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Kurumu, Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli 
Tıp Kurumu ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmış, 
üye sayılarının tespitine ilişkin yapılan toplantılara kimlerin katılacağı bilgisi 
verilmiştir. Yetki tutanaklarının tespitine ilişkin merkezi toplantılara Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz Hasan Kaldık başta olmak üzere genel merkez MYK 
üyelerimiz katılmışlardır. Merkezi üye sayılarının belirlenmesinin ardından üye 
sayıları hakkında KESK’e bilgi verilmiştir. Üye sayıları, şerhler, 2012 yılı yetki 
süreciyle birlikte çıkarılan üye istatistik bilgileri, son sekiz yıllık üye sayılarımızın 
karşılaştırılması, il il üye sayıları, kadın erkek üye sayıları, iş kolumuzda örgütlü 
üç büyük sendikanın iki yıllık mukayeseli üye sayıları, üniversite hastaneleri, 
Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki üye sayıları ayrı ayrı mukayeseli olarak şube/
temsilciliklerimize bildirilmiştir. 

 Öte yandan üye sayılarımız aylık ya da üçer aylık olmak üzere sürekli olarak bir 
rapor halinde KESK’e sunulmuştur.
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e)  Örgütlenme Çalışmaları: İş kolu değişikliği nedeniyle Kırıkkale Eğitim Sen’e 
üye olan çalışanların üyeliklerinin iptal edilmesi nedeniyle sendikamıza üye 
yapılması için MYK’dan 3 kişi Kırıkkale’ye gidilmiştir. Ancak bazı şube ve 
temsilciliklerimizde örgütlenme çalışmalarında eksikliklerimiz olmasına rağmen 
MYK tarafından gidilememiştir.

2- SES ve KESK Eylem-Etkinlikleri

KESK Genel Meclisi• : KESK Genel Meclisi 7. Dönem 4. Olağan toplantısı 
4-5 Temmuz 2012 tarihlerinde Ankara’da toplandı. Sendikamız üyelerinden 
KESK Genel Meclis toplantısına katılmaları için bilgilendirme yapılarak şube/
temsilciliklere yazışmalar yapıldı.

MTK Sonuç Bildirgesi• : 29 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen 7. Dönem 
4. Merkez Temsilciler Kurulu sonuç bildirgesi 03.07.2012 tarihinde Ş/T’lere 
gönderilmiştir. 

İşyeri Temsilcileri• : 4688 sayılı kanunun 3. ve 18. maddeleri başta olmak üzere 
çok sayıda maddesi 04.04.2012 tarih ve 6289 sayılı kanunla değiştirilmiştir. 
Değişikliklerin en önemlisi işyerinde yetkili olmasak bile seçtiğimiz temsilcilerin 
güvence kapsamına alınmasıdır. Bu bağlamda işyeri temsilcilerinin işverene 
bildirilmesi için gereğinin yapılması konusunda Ş/T’lerimize bilgi verilmiştir. 

Barış Mitingi• : 14 Temmuz 2012 tarihinde Diyarbakır İstasyon Meydanında 
geçekleştirilen Barış Mitingine Şubeler Platformunun, emek ve demokrasi güçleri 
kapsamı içerisinde katılım sağlaması için yakın illerde bulunan Ş/T’lerimize yazı 
yazılmıştır.

Yine 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle ülke genelinde yapılacak olan eylem • 
ve etkinliklere katılımın sağlanması için gerekli yazışma ve çalışmalar yapıldı. 
Ankara’da yapılan 1 Eylül Dünya Barış Mitingine katılım sağlandı. 

4+4+4 Sistemi• : Eğitim’de kaosa neden olacak 4+4+4 sistemine karşı Eğitim-
Sen ve KESK bütünlüğü yapılacak eylemlere gerekli duyarlılığın gösterilmesi 
ve katılımın sağlanması, SES tarafından bastırılan 4+4+4 bildirisinin tüm 
işyerlerinde dağıtılması ve bu sisteme karşı mücadeleyi daha da etkin hale 
getirmek ve bütünleştirmek amacıyla çaba gösterilmesi için Ş/T’lerimize 
22.08.2012 tarihinde yazı gönderilmiştir. 
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Basın Açıklamaları• : Konfederasyonumuza bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikasının(ESM), AKP iktidarı tarafından linyit kömür sahalarının 
ve termik santrallerinin özelleştirilmesinin önünü açan, 6353 sayılı torba yasaya 
karşı 29.08.2012 tarihinde Ankara Enerji Bakanlığı önünde ve diğer yapılabilinen 
tüm illerde Elektrik Dağıtım, Termik Santral ve Kömür İşletme Müdürlükleri 
önünde bir basın açıklaması yapacağına dair KESK tarafından gönderilen yazı 
27.08.2012 tarihinde Ş/T’lerimize yazı gönderilmiştir.

Konfederasyonumuza bağlı BES’in, 2012-2013 Adli Yargı Yılının açılış günü olan 3 
Eylül 2012 Pazartesi günü tüm illerde “Yeni Adli Yargı Yılı Yine Sorunlarla Açılıyor” 
gündemli basın açıklamaları yapmaları yönünde hazırladığı ve KESK tarafından genel 
merkezimize gönderilen yazı 29.08.2012 tarihinde tüm Ş/T’’lerimize iletilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Sen hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara 
Adliyesi önünde yapılan açıklama ve suç duyurusuna katılım sağlandı. MYK

3- Baskı, Şiddet, Sürgün ve Demokrasi Mücadelesi: 

Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Üye ve Yöneticilerimiz: AKP iktidarının genelde 
tüm emek ve demokrasi güçlerine, özelde ise konfederasyonumuza yönelik baskıları 
artarak sürmektedir 25 Haziran 2012 günü, KESK Genel Başkanı Lami Özgen başta 
olmak üzere sendikamız Genel Sekreteri Mehmet Sıddık Akın, Genel Örgütlenme 
Sekreterimiz Hasan Kaldık, Denetleme Kurulu Başkanımız Fikret Çalağan, Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Turan ile Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mehmet 
Bozgeyik, MYK üyeleri Sakine Esen Yılmaz ve Abdullah Karahan, Tüm Bel-Sen 
Genel Sekreteri İzzettin Alpergin olmak üzere çok sayıda sendika yönetici ve üyesi 
gözaltına alınmışlardır. Gözaltılarla birlikte KESK Genel Merkezi başta olmak üzere 
sendikamız ile diğer sendikalarda ilgili yöneticilerin odalarında arama yapılmıştır. 

Gözaltı ve Tutuklamalara Karşı Yapılan Eylem ve Etkinlikler

Tutuklu olan arkadaşlarımızın arkadaş görüşçüsü olan MYK üyelerimiz koşullar 
ölçüsünde haftalık cezaevi ziyaretlerine düzenli olarak yapmışlardır.

29 Haziran 2012 tarihinde yapılan Merkez Temsilciler Kurulu toplantısında  
çerçevesi çizilen, 04 Temmuz 2012 günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu 
toplantısında da kararlaştırılan ve KESK’li tutuklularla ilgili önerilerimiz 
Ş/T’lerimize bildirilmiştir. 
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Kon federasyonumuza ve sendikamıza yönelik baskılara karşı 25 Haziran günü 
tüm illerde özellikle mesai çıkışlarında basın açıklamaları yapılması yönünde 
Ş/T’lerimize yazı yazılmıştır.

27 ve 28 Haziran günlerinde Adliye’ye çıkarılan arkadaşlarımıza destek  
olunması için Şubeler Platformu kapsamında illerde yapılacak alan eylemlerinin 
aksamasına yol açmayacak biçimde, 26 Haziran 2012 Salı gününden itibaren 
hızlı bir biçimde, yönetici ve kadrolarımızın Ankara Adliyesi önünde yapılacak 
kitlesel eylemlere katılmak üzere Ankara’ya gelmeleri için gerekli yazışmalar 
yapılmıştır. 

KESK’e yönelik baskıları ve yaşanan gözaltıları kınamak için Başbakanlığa ve  
Adalet  Bakanlığına  gönderilmek üzere KESK tarafından hazırlanan faks metni 
Ş/T’lere gönderilmiştir.

Gözaltılara ve sürece ilişkin KESK tarafından gönderilen bilgilendirme yazısı  
Ş/T’lere gönderilmiştir. 

Gözaltına alınan 50 KESK’liden 28’inin tutuklanması ile ilgili süreci  
değerlendirmek üzere olağanüstü toplanan KESK Danışma Meclisi Sonuç 
Bildirgesi Ş/T’lere gönderilmiştir. 

“Tutuklu Sendikacılara Özgürlük Kampanyası” çerçevesinde, KESK tarafından  
uluslararası düzeyde başlatılan imza ve mektup gönderme kampanyası ile ilgili 
yazı Ş/T’lere gönderilmiştir. 

Talep edilen SES’li tutuklarla ilgili bilgiler 11 Temmuz 2012 tarihinde KESK’e  
gönderilmiştir. 

Haziran 2012 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan 13 sağlık öğrencisi ile 28  
sendikacı arkadaşımızın 3. yargı paketi çerçevesinde tutukluluk hallerinin 
kaldırılması için 20 Temmuz 2012 günü yeni atanan hakimlere başvuru yapılmış, 
aynı gün Ankara Adliyesi önünde saat 12.30’da tutuklu arkadaşların aileleri 
ve KESK’e bağlı sendikalarımızın Ankara şubelerinin üye ve yöneticilerinin 
katılımıyla basın açıklaması yapılmıştır. 

06 Temmuz 2012 tarihinde Cuma günü tutuklu arkadaşların durumunu protesto  
etmek amacıyla DİSK KESK’i ziyaret ederek KESK binası önünde eylem 
yapıldı.

12 Temmuz 2012 tarihinde Tutuklu arkadaşların aileleriyle dayanışma amaçlı  
toplantı yapıldı
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25 Temmuz 2012 Çarşamba günü, tüm illerde, saati Şubeler Platformlarımız  
tarafından belirlenmek üzere, tutuklu bulunan arkadaşlarımıza merkezi 
postanelerden kart gönderilmesi için Ş/T’lerimize yazı gönderildi. 

Konfederasyonumuza yönelik  baskılara karşı bugüne kadar yürütülen çalışmalar 
hakkında KESK’in göndermiş olduğu yazı 31.07.2012 tarihinde Ş/T’lere 
gönderilmiştir. 

25 Haziran 2012 tarihinde KESK ve bağlı sendikalara yapılan hukuksuz polis  
operasyonu ile gözaltına alınan ve 28 Haziran 2012 tarihinde tutuklanan 28 
KESK’li arkadaşımız adına Genel Sekreterimiz M. Sıddık AKIN tarafından 
“Türkiye ve Dünya Sendikal Hareketi”’ne başlıklı mektup KESK’e gönderilmiş 
ve mektubun Şube/Temsilciliklere iletilmek üzere konfederasyonumuza bağlı 
sendika genel merkezlerine gönderilmesi istenmiş, mektubun İngilizce çevirisinin 
uluslararası örgütlere de gönderilmesi talep edilmiştir. Aynı mektup, 06.08.2012 
günü Ş/T’lerimize ve EPSU-PSİ’ya gönderilmiştir. 

Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalara yapılan baskı ve tutuklamalara karşı,  
son operasyonun ikinci ayı olan 25 Ağustos 2012 tarihinde tüm illerde yapılacak 
olan eylem ile ilgili bilgi yazısı 10.08.2012 tarihinde Ş/T’lerimize gönderilmiştir. 
Ankara’da MYK önünde toplanıp serbest kürsü kurarak açıklamalar yapıldı. 
Devamında oturma eylemi yapıldı.

Tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılması talebiyle 25 Ağustos 2012 Cumartesi  
günü gerçekleştirilen “Özgür Bırak” eylemlerinde yararlanılmak üzere KESK 
tarafından hazırlanan basın açıklaması taslağı 24.08.2012 tarihinde Ş/T’lerimize 
gönderilmiştir. 

Ankara’da yapılan 1 Eylül Dünya Barış Mitingine katılım sağlanarak, tutuklu  
bulunan SES’li arkadaşlarımızın fotoğrafları yürüyüş kortejinde taşınmıştır. 

11-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Eğitim Sen’in başlatmış olduğu Batman  
yürüyüş koluna Diyarbakır’da müdahale edilmesi üzerine Yüksel Caddesinde 
yapılan kitlesel açıklamaya katılım sağlandı. Aynı zamanda Diyarbakır şube 
sekreterimizin de aralarında olduğu 16 kişinin gözaltına alınması nedeniyle 
gerekli girişimlerde bulunularak Diyarbakır şubesiyle iletişim sağlanmıştır. 
Yapılan eylemler sonucunda arkadaşlarımız serbest bırakılmıştır. 

12 Eylül 2012 tarihinde; 12 eylül Darbesinin yıldönümü olması nedeniyle DİSK  
tarafından ortak yapılan açıklamaya katılım sağlandı.
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b)  Tutuklu Sağlık Öğrencileri: Bilindiği gibi 06 Haziran 2012 tarihinde Türkiye 
genelinde 90 öğrenci gözaltına alınmış olup, bunların 47’si sendikamız öğrenci 
komisyonu üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu öğrencilerinden 
oluşmaktaydı. Ayrıca gözaltına alınanların içinde bir de hekim üyemiz 
bulunmaktaydı. Üyemiz olan doktor ve öğrenciler İki günlük gözaltı süresinden 
sonra 08.06.2012 günü savcılığa çıkarılmış, savcılıkta yapılan sorgulama 
sonucunda 12 öğrenci bırakılmıştır. 35’i ise tutuklanmak üzere nöbetçi 
hakimliğe sevk edilmiştir. Nöbetçi mahkemede süren duruşma sonucunda 22 
öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere bırakılırken 13 öğrenci tutuklanmıştır. 
Arkadaşlarımızın suçlandığı konular ise 13 Mart mitingine katılmak, sendikada 
komisyon toplantısı yapmak, piknik için organizasyon yapmak ve gelecekteki 
meslekleri için toplumu tanıma ve mevcut sağlık sisteminin toplumdaki algısını ve 
yansımalarını araştırma çalışmalarıdır. Suç konusu yapılan çalışmaların tamamı 
genel merkezimizin ya da ilgili şubelerin kararıyla gerçekleştirilmiş etkinliklerdir. 
Konuyla ilgili şube/temsilciliklerimize gerekli bilgiler verilmiş, yazılar yazılmıştır. 
Bu saldırılara verilecek en iyi cevap tüm şube/temsilciliklerimizin öğrenci 
örgütlülüğünü bir an önce kurumsal düzeyde geliştirmesi olacaktır. Bunun yanı 
sıra merkezi düzeyde sağlık örgütleri ile bu konuya ilişkin alınan kararları en 
güçlü şekilde pratikleştirmek ve tutukluluk süreci boyunca üyemiz olan öğrenci 
arkadaşlarımızı sonuna kadar sahiplenmek olacaktır. Genel merkezden doğru 
hukuki destek, aileleri bilgilendirme ve dayanışma, öğrencilerin sınavlara 
girmelerini sağlama, üniversite kayıtlarını yaptırma, tutukluğa itiraz, üyesi 
olduğumuz örgütlerden dayanışma talebi, gibi konularda gereken çalışmalar 
yapılmaktadır. Bunların dışında da TTB ile ortak hareket etmek için gerekli 
çabalar gösterilmiş olup, ortak eylem-etkinlikler düzenlenmiştir. 

Tutuklu Sağlık Öğrencileriyle İlgili Yapılan Eylem ve Etkinlikler

26 Haziran 2012 tarihinde Tüm illerde postaneler önünde kitlesel basın açıklaması  
ve mektup gönderme etkinliği yapılması için Ş/T’lerimize yazı gönderildi. 

29 Haziran 2012 Cuma günü öğlen arası MTK’mız bütünlüklü olarak Ankara  
kitlesi ile birlikte YKM önünde toplanarak Adalet Bakanlığı önüne yürüdü ve 
basın açıklaması yapıldı. 

04-05 Temmuz 2012 Çarşamba-Perşembe günlerinde  Bütün illerde işyerleri 
önünde “Gençlik Gelecektir. Geleceğimizi ve Sağlık Hakkımızı Teslim 
Etmeyeceğiz” şiarıyla kitlesel basın açıklamaları yapılması ve mümkün olduğu 
kadar örgütlü olduğumuz tüm işyerleri önünde bu açıklamaların yapılması 
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ve işkolumuzda örgütlü kesimler ile KESK bütünlüğü ve emek demokrasi 
güçlerinden destek alarak güçlendirmenin anlamlı olacağına dair Ş/T’lerimize 
çağrı yapıldı. Özellikle örgütlü olduğumuz üniversite hastanelerinden öğretim 
üyeleri ve öğrencileri sürece katan destekleyici açıklama ve eylemelerin 
yapılmasının anlamlı olacağı belirtildi. 

Tutuklu sağlık öğrencilerinin bulundukları hapishanelerin adresleri tüm Ş/T’lere,  
ailelerinin adresleri ve telefon numaraları ise bulundukları illerdeki Ş/T’lerimize 
gönderildi. 

a)  Sedat Güler: 23 Ocak 2011 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanan SES 
Bitlis eski Şube Başkanı Sedat GÜLER ve Eğitim-Sen Bitlis/Tatvan Baş temsilcisi 
Yüksel OZAN 17 aydan sonra ilk kez 25 Haziran 2012 Pazartesi günü Van Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde yakın illerden 
katılımın sağlanması için çağrı yapıldı. Yapılan basın açıklamasına katılım 
sağlandı. 

b)  Yılmaz Bozkurt: Merkez Denetleme Kurulu üyemiz ve SES Mersin Eski Şube 
Başkanımız Yılmaz Bozkurt, BES Mersin Eski Şube Başkanı Gürsel Sığınır ve 
Eğitim-Sen Mersin Eski Şube Başkanı Orhan Yıldırım 2005 yılında 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yaptıkları basın açıklaması nedeniyle 2911 
sayılı yasaya muhalefetten 15’er ay hapis cezasına mahkum edilmişlerdir. 
Gerçekleştirilen bu son tutuklamalarla ilgili olarak 24.08.2012 tarihinde 
KESK’e yazı gönderilmiş, Mersin merkezli olarak Genel Merkezlerin de katılım 
sağlayacağı bir eylem örgütlenmesi konusunda KESK MYK’ya öneri götürülmüş, 
KESK bütünlüğü içerisinde Mersin ilinde ortak bir eylem örgütlenmesi ve Genel 
Merkezlerin de bu eyleme katılım sağlaması konusunda gerekli girişimlerin 
yapılması için destek istenmiştir. 

Yine aynı konuda 27.08.2012 tarihinde KESK’e ikinci bir yazı yazılarak, Mersin 
Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin 29 Ağustos 2012 Çarşamba günü 
Mersin’de meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirmek istediği belirtilmiş ve konuyla ilgili 
olarak KESK ve bağlı sendikaların Genel Merkez Yöneticilerinin Mersin Emek 
ve Demokrasi Platformuna destek vermeleri konusunda gereğinin yapılması talep 
edilmiştir. 

Yapılan meşaleli yürüyüşe gerekli duyarlılığın gösterilmesi ve katılımın sağlanması 
için Mersin’e yakın illerdeki Ş/T’lerimize de 28.08.2012 tarihinde yazı gönderilmiştir. 
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Aynı zamanda Mersin’deki meşaleli yürüyüş eylemine MYK’dan Çetin Erdolu, Şinasi 
Dursun ve Hasan Kaldık katılmışlardır. 

c)  CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün’ün serbest bırakılması için demokrasi 
güçleri tarafından Yüksel Caddesinde yapılan eyleme katılım sağlandı.

15 EYLÜL 2012–18 ŞUBAT 2013

1- Örgütlenme Bürosu Çalışmaları

Üye Sayılarının Netleştirilmesi: • Bilindiği gibi hala gerçek üye sayımız ile üye 
kayıt programındaki üye sayımız arasındaki fark devam etmektedir. Yoğun 
çabalarımız sonucunda birçok şube/temsilciliğimizin üye sayıları netleşmişse 
de hala eksikliklerimiz mevcuttur. Üye sayılarımızın birbirini tutması için 
örgütlenme bürosu çalışmalarımız devam etmektedir.

Kimlik Kartları: • Üye sayılarını netleştiren şube/temsilciliklere ait üyelerin 
kimlik kartları daha önce gönderilmişti. Daha önce kimlik kartı gönderdiğimiz 
şube/temsilciliklerin son üye sayıları da dikkate alınarak yeniden kimlik kartları 
bastırılmış ve gönderilmiştir. 

Tevkifat Listeleri• : Bilindiği üzere üyelerimizin aidat kesintilerinin yer 
aldığı tevkifat listeleri işyerleri tarafından çoğunlukla genel merkez adresine 
gönderilmekteydi. Ancak tevkifat listelerinin genel merkezimiz tarafından 
incelenmesi mümkün olmayacağından, tevkifat listelerinin şube temsilciliklere 
gönderilmesi için işyerlerine gönderilecek örnek yazı şube/temsilciliklere 
iletilmiştir. Şube/Temsilcilik yöneticilerimiz tarafından tevkifat listelerinin 
incelenmesi üye takibimiz açısından önemlidir.

Hizmet Kolu Değişiklikleri• : 3 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 
yönetmelik değişikliği ile 4688 Sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu” kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri 
hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişikliklerle ilgili 
bilgilendirme yapılmıştı. Bu değişiklik nedeniyle, üye bilgilerimizin doğru ve 
güvenilir olması açısından bu değişikliklerin yeni yapılan üye formlarında ve 
üye kayıt programında yapılması amacıyla hazırlanan yazı 22.11.2012 tarihinde 
şube/temsilciliklere gönderilmiştir.
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Güvencesizlerin Üyeliği• : Güvencesizlerle ilgili yapılacak çalışmalarda ve 
istatistiklerde ihtiyaç duyacağımız bilgilerin elde edilmesi açısından; sendikamıza 
üye yapılan güvencesiz çalışanlarla ilgili Akınsoft üye programında da dikkat 
edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle üye yapılan çalışanın ünvanının 
üye formuna mutlaka yazılması gerekmektedir. Programda ise “yasa no” 
yazılı bölümde taşeron ibaresinin seçilmesi önemlidir. Yine ünvanının da üye 
programında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili, güvencesizlerin 
örgütlenmesi ve çalışmaların yürütülebilmesi ve gerekli duyarlılığın gösterilmesi 
için şube/temsilciliklere yazı yazılmıştır. 

Yetki•  Verilen Temsilcilikler: Kırıkkale, Osmaniye.

2- SES ve KESK Eylem-Etkinlikleri

a)  KESK Danışma Meclisi: KESK 7. Dönem 2. Olağan Danışma Meclisi toplantısı 
03-04 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Danışma Meclisi’nin 
sonuçlarını içeren rapor, 16.11.2012 tarihinde şube/temsilciliklere gönderildi. 

b)  KESK Genel Meclisi: KESK Genel Meclisi 7. Dönem 5. Olağan toplantısı 
16-17 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da toplandı. Sendikamız üyelerinden 
KESK Genel Meclis toplantısına katılmaları için bilgilendirme yapılarak şube/
temsilciliklere yazışmalar yapıldı. Toplantının sonuç bildirgesi de 28.12.2012 
tarihinde şube/temsilciliklere gönderildi. 

c)  MTK Sonuç Bildirgesi: 4-5-6 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 7. Dönem 
5. Merkez Temsilciler Kurulu sonuç bildirgesi, 17.10.2012 tarihinde Ş/T’lere 
gönderilmiştir. 

ç)  Görüşmeler: Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması sonucunda sağlık 
alanı tahrip edilmiştir. Yapılan tahribatın sonuçlarını ve çözüm önerilerimizi 
görüşmek üzere Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı ve Sağlık 
Bakanı Müsteşar Yardımcısı ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde 
önümüzdeki süreçte sendikamızın muhatap alınmasının önemi ifade edilmiştir. 

 Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı ile de bir görüşme 
yapılarak, sendikamızın üyelerine yönelik sürgün politikalarının sona erdirilmesi 
ve uygulanan baskının ortadan kaldırılması konularında görüşlerimiz iletildi. 
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d) Örgütlenme Çalışmaları: Kırıkkale, Malatya ve Ş.Urfa, Trabzon illerinde 
örgütlenme çalışmaları yapılmıştır. 

e)  Taşeron Sağlık İşçilerinin Örgütlenmesi: Bir önceki MTK’ımızda Güvencesizlerin 
Örgütlenmesi Komisyonumuz tarafından alınan karar çerçevesinde Hakkari 
ilinde 179 sağlık işçisinin üyeliği Kasım 2012 tarihinde kabul edilerek, Hakkari 
Şubemize gönderilmiştir. Hakkari Şubemizin aidatların kesilmesi için işyerlerine 
vermiş oldukları formlarla birlikte aidatları Ocak ayından geçerli olmak üzere 
kesilmiştir. 

 İstanbul Aksaray Şubemize bağlı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde taşeron sağlık işçilerinin örgütlenmesi konusunda sorun 
yaşanmıştır. Sorunun SES, Dev Sağlık-İş, Taşeron İşçileri Derneği tarafından 
üç ayrı üyeleme yapılması ile hem sağlık işçilerinin kafasının karıştığı hem de 
birlikte yol yürüdüğümüz Dev Sağlık-İş Sendikası ile karşı karşıya gelmemizden 
kaynaklı olduğu açığa çıkmıştır. Çapa Hastanesi’nde yaşanan sorun, SES Genel 
Merkezi ile Dev Sağlık-iş yöneticilerinin bir araya gelmesi ile aşılacaktır. 

f)  İl Gezileri: 09 Ekim 2012 – 19 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
KESK il gezileri toplantılarına merkez yönetim kurulu üyelerimiz katılmışlardır. 
İllerde yapılacak olan toplantılara şube yöneticilerimiz başta olmak üzere iş yeri 
temsilcilerinin ve üyelerin geniş katılımının sağlanması için gerekli duyarlılığın 
gösterilmesi için şube/temsilciliklere yazı gönderilmiştir.

 İl gezileri: Basın Yayın ve Sosyal İşler Sekreteri Zülfikar Kartal Akçay; Trabzon, 
Ordu, Samsun, Sinop

  Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kaldık; Antalya, Denizli, Afyon ve Konya, 

 Genel Başkan Çetin Erdolu; Mersin, Adana ve Hatay’a gitmişlerdir. 

g)  Kamu Hastane Birlikleri: “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen” 663 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname içinde yer alan Kamu Hastane Birlikleri 
uygulamasının genel sekreterler dahil olmak üzere, 10.300 sözleşmeli yönetici 
kadrolarının atanmasıyla fiilen başlatılması üzerine, Kamu Hastane Birlikleri 
uygulamasına karşı SES-TTB-Dev Sağlık İş, THD, TDHB, TMRT ve Tüm 
Rad-Der’in de içinde yer aldığı sağlık platformu olarak 6 Kasım 2012 tarihinde 
ortak bir açıklama yaparak, eylem ve etkinlikler için start verdik. Tüm illerde de 
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başta işyerleri önlerinde olmak üzere basın açıklamaları yapılması, buna yönelik 
işyeri ve basın kuruluşlarının bilgilendirilmeleri, bu konuda yapılacak eylem ve 
etkinliklerin, 663 Sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesi’nde görüşülme sürecinde 
devam ettirilmesi, “Sağlık Hakkı Çadırları” kurulması ve yerelde meydana 
gelecek uygulamaların teşhir edilmesi, gibi eylemlerle mücadele yürütülmesi 
için şube/temsilciliklere yazı gönderdik. Kamu Hastane Birlikleriyle ilgili olarak 
farklı zamanlarda eylem-etkinlik takvimi şube/temsilciliklere gönderildi. Kamu 
hastane birliklerinin sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz yansımalarının da 
görülmeye başlanması üzerine (Esnek-Kuralsız çalışma, yer değiştirme, geçici 
görevlendirmeler vb.) KESK’e ve Ankara Şubemize yazı yazılarak, “Türkiye Büyük 
Sağlıkçılar Meclisi” toplantısına kitlesel ve etkin bir katılım sağlanması istendi. 
Ayrıca TTB ve Dev Sağlık-İş’le eylem etkinlikler için toplantılar ve yazışmalar 
yapıldı. Önceki MTK toplantıları ve son MTK toplantısında alınan kararlar 
doğrultusunda Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili ve işyeri sorunları üzerinden 
merkezi bir eylem programı yapılmıştı. TTB, SES, Dev Sağlık İş ortak toplantısı 
ile başlatılan Kamu Hastane Birliklerine karşı ortak eylem-etkinlik yapma kararı 
alınmıştır. TTB ve Dev Sağlık-İş’le yapılan KHB toplantısının ardından ilgili 
bilgi notu şube/temsilciliklerle 09.10.2012 tarihinde paylaşılmıştır. 

 663 sayılı KHK’nın iptali için ana muhalefet partisi tarafından Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurulmuştu. Başvurunun 14 Şubat 2013 tarihinde 
görüşülmesinden bir gün önce yani 13 Şubat 2013 akşamı Anayasa Mahkemesi 
önünde SES, TTB, Türk Hemşireler Derneği, TMRT ve Türk Diş Hekimleri 
Birliği tarafından meşaleli eylem yapılmıştır. 

h)  MTK Önerilerinin KESK’e İletilmesi: 7.Dönem 5.MTK toplantısının 
sonuçları KESK ile paylaşılmış, MTK tarafından KESK’e önerilen ve aciliyeti 
olan konular, eylem birliği sağlanması amacıyla kısa vadede yapılacak eylemler 
KESK’e 09.10.2012 tarihinde yazıyla bildirilmiştir. 

ı)  “Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son” Basın Açıklaması: AKP 
hükümetinin, “içeride ve dışarıda savaş” politikalarının gölgesinde kamu 
emekçilerinin, işçilerin, yoksullaştırılmış halk kesimlerinin hayatını zindan 
etmeyi hedefleyen politikalarını protesto etmek amacıyla KESK, DİSK, TTB ve 
TMMOB ile birlikte 20 Ekim 2012 Cumartesi günü tüm yurtta kitlesel basın 
açıklamaları yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak KESK tarafından gönderilen yazı 
şube/temsilciliklere 11.10.2012 tarihinde gönderilmiştir. 
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i)  Sağlık ve sosyal hizmet Emekçilerine Yönelik Şiddet: Sağlık ve sosyal hizmet 
emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi için TBMM Sağlık Çalışanlarına 
Yönelik Şiddetle İlgili Meclis Araştırma Komisyonu’na 30.10.2012 tarihinde 
görüşlerimiz sunulmuştur.

j)  Bütçe Eylemleri: AKP iktidarının siyasi tercihlerini yansıtan, eğitim, sağlık, 
adalet, konut gibi sosyal harcamaların daha da kısılması, ve kamusal hizmetlerin 
sermayenin yeni rant alanlarına dönüştürülmesini hedefleyen 2013 bütçe yasa 
tasarısına karşı 26 Kasım 2012 tarihinde, Ankara’da Maliye Bakanlığı, diğer 
illerde Vergi Dairesi Başkanlıkları - Defterdarlıklar önünde basın açıklamaları 
gerçekleştirildi. Konuyla ilgili şube/temsilciliklere yazılar gönderildi. Yasanın 
Meclis’te oylandığı 20 Aralık 2012 günü de eylemler yapıldı. Eylemlerle 
ilgili bilgilendirme ve örnek basın açıklaması metni de şube/temsilciliklere 
gönderildi. 

k)  24 Kasım Eğitim-Sen Eylemi: Eğitim Sen’in, 12 Eylül faşist cuntasının ürünü 
olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirdiği eylemlere destek verilmesi 
için şube/temsilciliklere yazı gönderildi. 

l)  Güvencesizlerin Örgütlenmesi: Bilindiği gibi son Genel Merkez Genel 
Kurulu’nda tüzük değişikliği yapılarak sağlık alanında çalışan taşeron şirketlere 
bağlı çalışanlar başta olmak üzere güvencesiz çalışanların da sendikamızda 
örgütlenmesine karar verilmişti. 7. Dönem 1. MTK’da da bunun çerçevesi 
çizilmiş, uygulamaya ilişkin stratejiyi belirlemek amacıyla merkezi bir komisyon 
kurulmuştur. Merkezi Güvencesizlerin Örgütlenmesi Komisyonu’nun yaptığı 
çalışmalar sonunda bu konuya ilişkin öneriler hazırlamış, MYK da bu öneriler 
üzerinden güvencesizlerin örgütlenmesiyle ilgili olarak şube/temsilciliklerin 
yürüteceği bir örgütlenme çalışması hazırlamıştır. Bu çalışmayla ilgili yazılar, 
öneriler şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 

m) İmza Kampanyası: “Performans Çöpe, Emekliliğe Yansıyacak Sağlık Hizmet 
Tazminatı İstiyoruz” konulu imza kampanyası çalışmasıyla ilgili yazı şube/
temsilciliklere gönderilmiştir. Performans yerine, ek göstergelerimizin mevcudun 
iki katına çıkarılmasını, özel hizmet tazminatlarımızın 3 kat artırılmasını, en 
düşük sağlık emekçisinin maaşı yoksulluk sınırının üzerinde olmasını, performans 
yerine emekliliğe yansıyan “Sağlık Hizmet Tazminatı” için toplanan imzalar, 
yaptığımız basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı’na sunuldu.
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n)  Sinop Mitingi: 1 Aralık 2012 tarihinde KESK Sinop Şubeler Platformu tarafından 
Sinop’da “Zamlara, Yoksulluğa, Baskılara, Yaşam Alanlarının Katliamına 
ve Savaşa Hayır” mitingi gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili KESK tarafından 
gönderilen yazı Sinop ve yakınındaki illere gönderilmiştir. 

o)  Dr. Melike Erdem: 30 Kasım 2012 günü İstanbul (Samatya) Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde, sağlık emekçisi, Acil Tıp Asistanı Dr. Melike Erdem 
intihar etmişti. Olay, Alo 184 SABİM’e gelen bir şikayet telefonuyla hastane 
idaresince alınan ifade sonrasında gerçekleşmişti. Sendikamız, TTB ve Dev 
Sağlık-İş, tüm illerde hekim ve sağlık çalışanlarını hastalara kırdıran “Alo 184 
Sağlıkçı Taciz Hattı”nın kapatılması için bütün sağlık kurumlarında protesto 
eylemi gerçekleştirmiştir. Eylem ve etkinliklerle ilgili olarak şube/temsilciliklere, 
yerelde Tabip Odaları ve Dev Sağlık İş başta olmak üzere diğer emek ve meslek 
örgütleriyle eylemlerin ortaklaştırılması ve bu bağlamda “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı”nın sonuçları üzerinden teşhirinin anlamlı olacağına dair yazılar ve 
örnek basın açıklaması metni gönderilmiştir. 

ö) Ayvalık Duruşması: 28 Mart’ta Ayvalık’ta yapılan 4+4+4 eylemlerinden 
dolayı yargılanacak olan 22 kişinin duruşması 13 Aralık 2012 tarihinde Ayvalık 
Adliyesi’nde görüldü. Duruşmaya katılım ve desteğin sağlanması için KESK 
tarafından hazırlanan yazı ilgili şube/temsilcilikle gönderildi.

p)  Roboski Katliamı Anması: Roboski katliamının yıldönümü dolayısıyla KESK 
tarafından gönderilen yazı 24.12.2012 tarihinde şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 
Konuyla ilgili olarak eylem-etkinliklerin illerde şubeler platformları ve yerel 
örgütlerle (DİSK, TMMOB ve TTB) ortaklaştırılarak gerçekleştirilmesinin 
anlamlı olacağı belirtilmiştir. Genel Merkezden ise Genel Örgütlenme Sekreteri 
Hasan Kaldık ve Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun Roboski’de ki anmalara 
katılmışlardır.

r)  Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi: Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi 5 Ocak 
2013 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Şube/temsilciliklere Sağlıkçılar Meclisi 
toplantısı hakkında bilgi verilmiş, katılım çağrısı yapılmıştır. Ayrıca meclisin 
programı da şube/temsilciliklere gönderilmiştir. Türkiye Büyük Sağlıkçılar 
Meclisi’nin sonuç bildirgesi 9 Ocak 2013 günü şube/temsilciliklere gönderildi. 

s)  Taşeron İşçilerin İşine Son Verilmesi: Kamu Hastaneleri Birliği uygulamasının 
ilk saldırısı, birçok ilde taşeron şirketlere bağlı çalışanların bir kısmının işine 
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son verilmesi olmuştur. 2013 yılının ilk günlerinde taşeron çalışanlara işten 
çıkarıldıkları tebligatı yapılmasıyla, şube/temsilciliklerimiz üzerinden genel 
merkezimize gelen bilgiler doğrultusunda şube/temsilciliklere yazı yazıldı. Yazıda; 
İşten çıkarılan taşeron çalışanların sorunlarına sahip çıkılması, dayanışma kültürü 
içerisinde işlerine geri dönmeleri için birlikte mücadele edilmesinin anlamlı 
olacağı belirtilerek, işsiz bırakılan çalışanların sahiplenilmesi ile birlikte daha 
önce bu konuda kazanılmış emsal teşkil eden davalar ışığında hukuksal destek 
için genel merkez ve şube hukuk bürolarımızın destek sağlamasının aciliyet arz 
ettiği, bu kapsamda, illerde işten çıkarılan taşeron çalışanların işyerlerine göre 
sayısının öğrenilerek genel merkeze bildirilmesi istendi.

 Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi FARABİ Hastanesi’nde 
“Tasarruf Tedbirleri” gerekçesiyle yaklaşık 85 işçinin işine son verilmesiyle 
ilgili olarak, KESK’e ve şube/temsilciliklerimize yazı yazılarak, güvencesizlerin 
örgütlenmesi ve ortak mücadele bağlamında Trabzon Şube’mizin süreci 
izlemekte olduğu, üniversite hastanesinin önünde kurulu bir çadırla sendikamızın 
örgütlülüğünde “İşe Geri Dönme” mücadelesi verildiği belirtilmiştir. Trabzon’da 
yapılan eylemin ülke gündemine girmesini sağlamak amacıyla şube ve 
temsilciliklerimizin bu eylemi desteklediklerini belirten açıklamalar yapmaları, 
bunu Şubeler Platformu kapsamında genişletmeleri ve hazırlanan metnin 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne yaygın olarak fakslamaları ve mail 
atmalarının, Trabzon Şube Yönetimi ile dayanışmaya geçmelerinin eylemin 
başarısı açısından önemli olduğu belirtilmiştir.

 Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi’nde çalışan 38 sağlık işçisinin işine son 
verilmesi üzerine Diyarbakır şubemiz ve Ergani temsilciliğimiz işten çıkarılan 
sağlık işçileriyle dayanışma amaçlı ilçede basın açıklaması, yürüyüş, görüşmeler 
yapılması sonucunda 20 sağlık işçisi işine geri dönmüştür. Geri kalan 18 
sağlık işçisinin de işine dönmesi için eylem ve etkinlik ve görüşmeler devam 
etmektedir. 

ş)  Akademisyen Yürüyüşü: Son dönemlerde üniversitelerdeki baskı, yıldırma, 
YÖK Yasa Tasarısı ve ODTÜ özelinde cereyan eden akademiyi kişiliksizleştirme 
çabalarına karşı merkezi bir akademisyen yürüyüşü ve basın açıklaması 12 Ocak 
2013 tarihinde Ankara’da yapıldı. Sendikamızın da destek verdiği kurumlar 
arasında yer aldığı eyleme kitlesel katılım sağlanması için Ankara Şubemize ve 
KESK’e yazı yazıldı. 
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t)  “Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır” Eylemleri ve Mitingi: 20 Ocak 
2013 tarihinde tüm illerde KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin çağrıcısı olduğu; 
“ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız - Ortadoğu’nun Geleceğine 
Halklar Karar Versin - Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır” şiarlı 
eylem/etkinlikler düzenlenmesi için KESK tarafından gönderilen yazı şube/
temsilciliklere gönderildi. Ayrıca aynı tarihte Urfa-Adıyaman-Maraş-Kilis-Hatay-
Adana-Osmaniye illerinden katılımla Gaziantep’te yapılacak miting için ilgili 
şube/temsilciliklere yazı yazılarak, söz konusu mitinge tüm emek ve demokrasi 
güçlerinin katılımının sağlanması konusunda çaba sarf edilmesi istendi.Valiliğin 
Gaziantep’te yapılacak mitingi yasaklama kararı üzerine, KESK-DİSK-TMMOB 
ve TTB olarak yapılan değerlendirme sonucu da şube/temsilciliklere bildirilerek, 
valiliğin anti demokratik uygulamasının kabul edilemez olduğu ve mitingin en 
geniş katılımla yapılacağı belirtilmiştir.

u)  Dev Sağlık-İş Eylemi: Dev Sağlık İş sendikasının almış olduğu karar 
doğrultusunda 23 Ocak 2013 tarihinde TBMM önünde ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı önünde taşeron sağlık işçisinin üyeliğinin kabul edilmemesiyle 
ilgili olarak yapacağı eylemle ilgili olarak Dev Sağlık-İş tarafından gönderilen 
yazı, KESK’e ve Ankara Şubemize gönderilerek, gerekli desteğin sunulması 
istenmiştir.. 

ü)  Bölge Sağlıkçılar Meclisi: 22 Ocak 2013 tarihinde Sendikamız, Sağlık Meslek 
Örgütleri(TTB, T.Diş Hekimleri Birliği, T.Hemşireler Derneği, Tüm Rad. 
Der, TMRT) ile T.Diş Hekimleri Birliğinde toplanarak önümüzdeki sürecin 
mücadelesine ilişkin planlama yapmıştır. Yapılan planlama çerçevesinde; 2 
ve 3 Şubat 2013 tarihlerinde 3 ilde(Trabzon, Diyarbakır ve Gaziantep) Bölge 
Sağlıkçılar Meclisi toplantısının yapılmasına karar vermiştir. Bölge Sağlıkçılar 
Meclisi’nin yapılacağı illere ve ilgili illere yazılar yazılarak, meclis toplantılarıyla 
ilgili bilgi verilmiş, toplantı gündemleri gönderilmiştir.

v)  KESK Dönemsel Çalışma Programı: KESK tarafından gönderilen Dönemsel 
Çalışma Programı, şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 
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3- Baskı, Şiddet, Sürgün ve Demokrasi Mücadelesi: 
Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Üye ve Yöneticilerimiz: 

AKP iktidarının genelde tüm emek ve demokrasi güçlerine, özelde ise 
konfederasyonumuza yönelik baskılarının parçası olarak gözaltına alınan ve 
tutuklanan üyelerimizin mahkeme süreçleri devam etmektedir. 

Gözaltı ve Tutuklamalara Karşı Yapılan Eylem ve Etkinlikler

Tutuklu olan arkadaşlarımızın arkadaş görüşçüsü olan MYK üyelerimizin koşullar • 
ölçüsünde haftalık cezaevi ziyaretleri devam etmektedir. 

Dokuzu tutuklu, altısı tutuksuz olmak üzere toplam on beş kadın yönetici ve • 
üyenin yargılandığı davanın ilk duruşması 4 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da 
yapıldı. Duruşmaya çağrı yapan KESK’in yazısı şube/temsilciliklere gönderildi. 
Ankara Adliyesi önündeki eylemin kitlesel olması için çaba harcanması, 
yapılacak eylemin güçlü olması için çalışmalar yapılması mücadelenin sonuç 
alıcı olması ve arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek açısından şube/
temsilciliklerden kitlesel katılım sağlanması istendi. Duruşma sona erinceye kadar 
illerden gelen katılımcılarla birlikte Adliye önünde beklenmiş, basın açıklaması 
yapılmıştır. Mahkeme sonucunda SES Genel Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, 
Tüm bel-Sen Genel Kadın Sekreteri Güler Elveren ve Eğitim-Sen Ankara 2 
No’lu Şube Kadın Sekreteri Güldane Erdoğan dışındaki 6 kadın arkadaşımız 
serbest bırakılmıştır. 

Bayram vesilesiyle, mücadele değerlerimizi hedef alan saldırılar sonucunda • 
tutuklanan arkadaşlarımızla dayanışmak üzere; 22 Ekim 2012 Pazartesi günü, 
tüm illerde tutuklu bulunan arkadaşlarımıza merkezi postanelerden kart 
gönderilmiştir. Eylemle ilgili yazı şube/temsilciliklerimize gönderilmiştir. 

Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye YORGUN, Tüm Bel-Sen Genel Kadın • 
Sekreterleri Güler ELVEREN ve Eğitim-Sen Ankara 2 No’lu Şube Kadın Sekreteri 
Güldane ERDOĞAN’nın olduğu üçü tutuklu, on ikisi tutuksuz toplam on beş 
kadın yönetici ve üyelerimizin yargılandığı davanın ikinci duruşması 13 Aralık 
2012 tarihinde Ankara Adliyesi’nde yapıldı. Arkadaşlarımızla dayanışmak, 
değerlerimize ve mücadelemize sahip çıkmak adına KESK Genel Merkezi 
tarafından gönderilen yazı dikkate alınarak en az KESK tarafından belirlenen 
çerçevede katılımın sağlanması ve ayrıca gelebilecek arkadaşların Ankara’ya 
taşınması için şube/temsilciliklere yazı gönderildi. 
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Tutuklu arkadaşlarımız nezdinde emeğimize, bedenimiz• e, kimliğimize yönelik 
saldırılara sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ifade etmek, emek ve demokrasi 
mücadelemizin değerlerine sahip çıkmak, arkadaşlarımızla dayanışmak için, 
7 Aralık 2012 tarihinde KESK’li kadınlar olarak, var olan illerimizde kadın 
platformları ile birlikte, kadın platformlarının olmadığı illerde KESK Şubeler 
Platformu bütünlüğünde en geniş katılımla basın açıklamaları, oturma eylemleri, 
meşaleli yürüyüşler yapılması için şube/temsilciliklere yazı gönderildi. 

Yeni yıl vesilesiyle, mücadele değerlerimizi hedef alan saldırılar sonucunda • 
tutuklanan yönetici ve üyelerimizle dayanışmak üzere, 25 Aralık 2012 tarihinde, 
tüm illerde saati Şubeler Platformları tarafından belirlenmek üzere, tutuklu 
yönetici ve üyelerimize merkezi postanelerden kart gönderilmesi eylemi için 
şube/temsilciliklere yazı gönderilmiştir. 

25 Haziran 2012 tarihinde gözaltına alınan ve hala tutuklu bulunan yönetici ve • 
üyelerimizin derhal serbest bırakılması ve KESK’e yapılan baskıların, yönetici 
ve üyelerimize uygulanan hukuksuzluğun son bulması talebiyle göz altıların 
200. günü olan 15 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da Adalet Bakanlığı önünde 
ve tüm illerde yürüyüşler ve basın açıklamaları yapılması için KESK tarafından 
gönderilen yazı, şube/temsilciliklere iletildi.  

Tutuklu Sağlık Öğrencileri » : Bilindiği gibi 06 Haziran 2012 tarihinde Türkiye 
genelinde 90 öğrenci gözaltına alınmış olup, bunların 47’si sendikamız öğrenci 
komisyonu üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu öğrencilerinden 
oluşmaktaydı. Ayrıca gözaltına alınanların içinde bir de hekim üyemiz 
bulunmaktaydı. 22 öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere bırakılırken 13 öğrenci 
tutuklanmıştı. Sağlık Öğrencilerinin ilk duruşması 5 Aralık 2012 tarihinde 
Ankara Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Başta SES ve TTB 
yöneticileri olmak üzere avukatlarla birlikte dava süreci hazırlığı yapılmıştır. 5 
Aralık 2012 tarihinde yapılan dava sonucunda tutuklu sağlık öğrencileri tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardır. 

Tutuklu Sağlık Öğrencileriyle İlgili Yapılan Eylem ve Etkinlikler

KESK, Eğitim-Sen ve Yapı Yol-Sen’e yazı yazılarak, destek istenmiş, davaya • 
hukuki katkı sağlanması için hukukçu görevlendirilmesi talep edilmiştir. 

Sağlık Öğrencileri ile dayanışma içerisinde mücadeleyi ortaklaştırarak öğrencilere • 
sahip çıkmak için TTB, diğer emek ve meslek örgütleri ile üniversite öğretim 
üyeleri nezdinde girişimlerde bulunularak davaya katılımları sağlanmıştır. 
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Şube/temsilcilikl• ere yazı yazılarak, davaya gerekli duyarlılığın gösterilmesi ve 
katılımın sağlanması istenmiştir. 

Duruşma günü Ankara Adliyesi önündeki eylemin kitlesel olması ve sağlık • 
öğrencilerine destek amaçlı Konfederasyonumuza bağlı diğer sendikaların da 
duruşmaya destek sağlamaları için KESK’e yazı yazılmıştır. 

Sağlık öğrencilerinin duruşmasına; İstanbul Anadolu, İstanbul Şişli, İstanbul • 
Bakırköy, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Batman, Mersin, İzmir, 
Sivas, Van ve Ankara şubeleri katılım göstermişlerdir.

»  Açlık Grevleri: 12 Eylül 2012 tarihinde 65 cezaevinde açlık grevleri başlamıştı. 
Merkezi İnsan Hakları ve Cezaevi Komisyonumuz konuya ilişkin olarak bir toplantı 
yapmış ve “Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Açlık Grevlerindeki Rolü” ile ilgili 
bir bilgi ve tedavi protokolü hazırlamıştı. Bu kapsamda; şube/temsilciliklerden, 
açlık grevleriyle ilgili illerde TTB, İHD ve ÇHD ile birlikte sürecin izlenmesi 
ve gelişecek olumsuzluklar hakkında Genel Merkeze bilgi akışının sağlanması, 
açlık grevinde olanlara cezaevlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının nasıl 
davranacağı ve sorumlulukları, durumları ağırlaşarak hastaneye kaldırılanlara 
hekim ve sağlık çalışanlarının uygulayacağı tedavilerin bu raporun içeriğindeki 
bilgiler ile “Malta Bildirgesi” ve “Tıp Etiği” çerçevesinde uygulanması için gerekli 
bilgilendirmelerin yapılması istenmiştir. 

 Mersin Cezaevi’ndeki çocukların açlık grevine katıldıkları, ancak sağlık örgütleri 
başta olmak üzere, çeşitli örgütlerin müdahalesiyle bıraktıkları, devam eden 
açlık grevlerinde ölüm olması halinde tekrar başlayacakları, böyle bir durumda 
ikna görüşmelerini de kabul etmeyeceklerini bildirmeleri üzerine Mersin 
Şube’ye bir yazı gönderilerek, açlık grevleriyle ilgili olarak, gönderdiğimiz yazı ve 
bilgilendirmeler doğrultusunda faaliyet yürütürken, daha kritik olması nedeniyle 
sözü edilen konuda duyarlı davranılması istendi. Bu durumda; başta Tabip Odası 
olmak üzere Üniversite Hastanesi’nden duyarlı uzmanlar ve hak savunucularıyla 
“cezaevindeki çocukların ruhsal, bedensel, sosyal iyiliği ve açlık” konusunda 
bir araya gelinerek sürece hazırlıklı olmak ve söz, fikir, eylem üretilmesi, 
sürecin yakından izlenerek genel merkezin bilgilendirilmesi istendi. Ayrıca 
şube/temsilciliklere yazı yazılarak, “Ölüm Değil Çözüm İstiyoruz” temalı basın 
açıklamalarına katılım sağlanması konusunda duyarlılık gösterilmesi istendi. 

 Süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerine konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 
üye ve yöneticilerinin de 7 Kasım tarihinden itibaren başlaması üzerine, KESK’e 
yazı yazarak, arkadaşlarımızdan Ankara Kadın Cezaevinde bulunan Seher Tümer, 
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Güler Elveren, Sakine Esen Yılmaz ve Hanım Koçyiğit, Ankara F1 Cezaevinde 
bulunan Erdal Turan, Metin Vuranok, Yunus Akıl, Yılmaz Yıldırımcı, Mehmet 
Sezgin İbin ve Erdal Yılmaz, Ankara F2 Cezaevinde bulunan Fikret Çalağan, 
Veysel Özhekti ve Çerkez Aydemir’le dayanışma amacıyla konfederasyonumuzun 
üyesi olduğu uluslararası kuruluşların Türkiye’yi ziyareti için gerekli girişimlerde 
bulunulmasını talep ettik. 

»  Ergin Uygun: Sendikamız Bursa Şube Başkanı Ergin Uygun’un, yürüttüğü 
sendikal mücadele ve örgütlenme bağlamında görevinden alınarak, aynı ünite 
içinde ama farklı bina ve ünitede görevlendirilmesiyle ilgili olarak Ali Osman 
Sönmez Onkoloji Hastanesi Baştabipliği ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne 
faks gönderme eylemi örgütlenmiş, şube/temsilciliklere örnek protesto metni 
09.10.2012 tarihinde gönderilmiştir. Ergin Uygun’un durumu KESK’e de 
bildirilerek destek istenmiştir. 

»  Veli Atanur: İzmir Şube Başkanımız Veli Atanur, İzmir Sağlık Müdürlüğü 
tarafından sürgün edilmiştir. Yapılan sürgünün hukuka ve 4688 sayılı sendika 
yasasına aykırı olduğu yazılan yazılarla şube/temsilciliklere bildirilmiştir. 
Bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için İzmir Valiliği ve İzmir Sağlık 
Müdürlüğü’ne protesto faksı gönderilmesi için şube/temsilciliklere ve KESK’e 
yazı yazılmıştır. Yine konuyla ilgili KESK düzeyinde İzmir Valiliğinden randevu 
talebinde bulunulmuştur. 

»  Ayşenur Şimşek Anması: 1991 yılında, sağlık emekçilerinin örgütlenmesi henüz 
yeni yeni gelişirken, SES’in bileşenlerinden Sağlık-Sen’in kuruluş sürecinde yer 
alarak büyük bir emek vermiş ve örnek kişiliğiyle sendikamız Ankara Şubesi’nin 
kurucu başkanlığını yürüten Ayşenur Şimşek, bu mücadelesi nedeniyle bir süre 
sonra ölüm mangalarının hedefi haline geldi, getirildi. 24 Ocak 1995 günü 
kaçırıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. 76 gün boyunca “kayıp” 
olan Ayşenur Şimşek’in 12 Nisan 1995 günü, darp izleriyle dolu, kurşunlanmış 
cansız bedeni Kırıkkale’de bulundu. Ayşenur Şimşek katledilmesinin 18. Yılında 
Ankara Şube ile birlikte mezarı başında anıldı. 

»  Sedat Güler: 23 Ocak 2011 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanan SES 
Bitlis eski Şube Başkanı Sedat Güler 06.11.2012 tarihinde serbest bırakılmıştır.

» Yılmaz Bozkurt: Merkez Denetleme Kurulu üyemiz ve SES Mersin Eski Şube 
Başkanımız Yılmaz Bozkurt, 2005 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
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Günü’nde yapılan basın açıklaması nedeniyle 2911 sayılı yasaya muhalefetten 15 
ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Sendikamızın da yoğun çabaları sonrasında 
27 Aralık 2012 tarihinde serbest bırakılmıştır. Aynı zamanda işine geri dönmesi 
için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüşme yapılmıştır

18 ŞUBAT 2013- 10 HAZİRAN 2013

1- Örgütlenme Bürosu Çalışmaları

Üye Sayılarının Netleştirilmesi• : 2013 yetki dönemi sonucundaki üye sayımız 
ile üye kayıt programındaki üye sayımız arasında ciddi fark hala devam 
etmektedir. Yoğun çabalarımız sonucunda birçok şube/temsilciliğimizin üye 
sayıları netleşmişse de hala eksikliklerimiz mevcuttur. Üye sayılarımızın birbirini 
tutması için örgütlenme bürosu ile şube/temsilcilik örgütlenme sekreterleriyle 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Kimlik Kartları• : Üye sayılarını netleştiren şube/temsilciliklere ait üyelerin kimlik 
kartları gönderilmeye devam etmektedir. 

Yetki Verilmesi İçin Çalışma Yapılan İller: • K.Maraş, Iğdır ve Kars.

Yetki Süreci• : Sendikaların üye sayılarının belirlenmesi amacıyla başlayan 
yetki süreciyle ilgili yapılması gerekenler ve tutanakların imza altına alınırken 
uyulması gerekenler yazılarla şube/temsilciliklere bildirilmiştir. Ancak yetki 
tutanakları şube/temsilciliklerimizden eksik ve geç gönderilmiştir. Kurumlarla 
merkezi düzeyde tutulan tutanaklar öncesi başka sendikalardan eksik olan illerin 
tutanakları talep edilerek eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 

Üyelikten Çekilme:•  Genel Merkezimiz 01.02.2013 tarihinde Devlet Personel 
Başkanlığından sendika üyeliğinden çekilme ile ilgili görüş istemiştir. Devlet 
Personel Başkanlığının 26.03.2013 tarih ve 2119 sayılı sendika üyeliğinden 
çekilme ile ilgili görüş yazısı şube/temsilciliklere gönderilerek, üyelikten çekilen 
bir üyenin bir ay içerisinde istifadan vazgeçebileceği bildirilmiştir. 

Üye Olamayan Yöneticiler• : 663 sayılı KHK sonucunda Kamu Hastaneleri 
Kurumu’nun kurulması ile birlik yöneticilerinden bir kısmının sendikalara üye 
olamayacağına dair Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü yayınlanmıştır. Devlet 
Personel Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda illerde Kamu Hastaneleri Kurumu 
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Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevini yürüten yöneticilerin sendikalara 
üyelikleri söz konusu ise bu görüş doğrultusunda üyeliklerinin düşürülerek yetki 
döneminde tevkifat listelerine yansımaması için Devlet Personel Başkanlığı’nın 
görüş yazısı şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 

WEB Sitesi Örgütlenme Bölümü• : Yetki sürecine girdiğimiz dönemde 
örgütlenmeyle ilgili yapılacak çalışmaları hızlandırmak ve bilgilere erişimi 
kolaylaştırmak amacıyla sendikamız WEB sitesinde yer alan örgütlenme başlığı 
altına yeni belgeler ve bilgiler eklenmiştir. Sendika üyelik formu artık WEB 
sitemizde yer almakta olup, bilgisayar çıktısı olarak kullanılabilecektir. Siteye 
ayrıca; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, işyerlerinden aidat 
kesintisi yapılması için hazırlanan üst yazı örneği ile güvencesiz çalışanların 
işyerlerinden aidat kesintilerinin yapılması için hazırlanan üst yazı örneği ve 
işyeri temsilcilerinin işyerlerine bildirilmesi için hazırlanan örnek üst yazı da 
eklenmiştir. 

2- SES ve KESK Eylem-Etkinlikleri

MTK Sonuç Bildirgesi• : 21-22 Şubat 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 7. 
Dönem 6. Merkez Temsilciler Kurulu sonuç bildirgesi 11.03.2013 tarihinde şube/
temsilciliklere gönderilmiştir. Sonuç bildirgesi ayrıca KESK’e de gönderilmiştir. 

Dönemsel Mücadele Programı• : 7. Dönem 6 MTK’ da ortaklaşılan ve sonuç 
bildirgesinde ifadesini bulan konulara ilişkin 15 Mart 2013 günü toplanan 
MYK’mız tarafından planlanan dönemsel mücadele programı şube/temsilciliklere, 
sağlık örgütleri ve KESK’e iletilmiştir.

17 Nisan Grevi• : İş kolumuzda bulunan sağlık örgütleriyle birlikte sağlık 
emekçilerine yönelik şiddet ve daha önce deklere etmiş olduğumuz taleplerimizin 
görülmemesine karşı 17 Nisan tarihinde bir günlük grev gerçekleştirilmiştir. Grev 
öncesi şube/temsilciliklere yazılar yazılmış, katılımın güçlü olması istenmiştir. 
Eylemin güçlü geçmesi için Sağlık Platformu ile yapılan toplantılar sonucunda 
sağlık platformu içerisinde yer alan tüm örgütlerin illerde grev öncesi çalışmalar 
yapılmasına karar verilmişti. Bu karar çerçevesinde MYK’mız da bazı illerde 
çalışma yürütmüştür. Türkiye genelinde istediğimiz gibi olmasa da grevimiz 
görünür olmuştur. 
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04• -05 Haziran Grevi: İş güvencesi ve ücret güvencesi talebiyle 12 Haziran 2013 
tarihinde uyarı grevi yapacağımız belirtilmişti. Ancak 657 DMK’da değişiklik 
yapan kanun tasarısının hükümet tarafından TBMM Genel Kurulu’na sunulması 
nedeniyle uyarı grevimiz, 5 Haziran 2013 Çarşamba gününe alınmıştır. Daha 
sonra da Taksim Gezi Parkı’nda başlayarak bütün Türkiye geneline yayılan 
demokratik halk eylemlerine destek amacıyla bir gün öncesini de kapsayarak 
KESK tarafından 4-5 Haziran tarihlerinde grev yapılması kararı alınmıştır. Grev 
öncesinde şube/temsilciliklerimize bilgi amaçlı yazılar gönderilmiş, bildiri ve 
afişler iletilmiştir. Tüm Türkiye’ye yayılan grev ve eylemlere destek amacıyla 
başta işçi sendikaları olmak üzere meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri 
ile görüşmeler yapılmış ancak DİSK dışında diğer örgütler aktif olarak yer 
almayıp, destek vermişlerdir. 

KTÜ• : Bilindiği gibi Ocak 2013 tarihinde KTÜ’de çalışan 87 taşeron sağlık işçisinin 
işine son verilmişti. Sendikamız Trabzon Şubesi taşeron sağlık işçilerinin başlatmış 
olduğu direnişi ilk gününden itibaren desteklemiştir. Direnişin başlangıcından 
bu yana işçiler üniversite bahçesinde çadırda kalmakta ve zaman zaman 
saldırıya uğramışlardır. Genel Basın-Yayın sekreterimiz direnişin ilk günlerinden 
çalışmalarda yer almıştı. Daha sonraki çalışmaların birçok aşamasında Genel 
Başkanımızın Trabzon’a giderek direnişin içinde yer almıştır. Yine Genel Kadın 
Sekreterimizin içinde yer aldığı KESK ve bağlı sendikaların kadın sekreterleri, 8 
Mart etkinlikleri çerçevesinde Trabzon’a giderek işten atılan güvencesiz taşeron 
sağlık işçisi kadınlara destek olunmuştur. Direnişe destek amacıyla ve dava 
duruşmasına katılım sağlanması için çevre illerdeki şube/temsilciliklerimize çağrı 
yapılmıştır. Yapılan çağrıya hiçbir şube/temsilciliğimiz katılım sağlamamıştır. Bu 
çağrı, MTK kararı olmasına rağmen şube/temsilciliklerimiz tarafından hayata 
geçirilmemiştir. KTÜ işçileri, şubemiz ve genel merkezimiz tarafından yürütülen 
mücadele mahkemece haklı bulunmuş ve taşeron sağlık işçilerinin işe iadelerine 
karar verilmiştir. 

Sağlık Haftası Etkinlikleri• : Son yapılan MTK'mızın önerileri ve genel mücadele 
perspektifimiz doğrultusunda sağlık örgütleriyle toplantılar yapılmıştır. Toplantıda 
yaptığımız öneriler ve toplantılarla ilgili şube/temsilciliklerimize sürekli bilgi 
verilmiştir. Önerilere katkıda bulunulması için de şube/ temsilciliklerimize 
yazı yazılmıştır. 2 Mart 2013 tarihinde işkolumuzda örgütlü kurumlarla birlikte 
yaptığımız ortak basın açıklamasında taleplerimiz kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle 5 Mart 2013 tarihinde yapılan 
toplantının sonucu ve 14 Mart 2013 tarihini de içine alacak süreçle ilgili ortak 
eylem-etkinlik planlanması şube/temsilciliklerimizle paylaşılmıştır. 
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Ortak Eylem Programı• : İşkolumuzda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile 
yapılan toplantılar sonucunda oluşturulan mücadele programı konusunda 
ortaklaşılmıştır. Ortaklaşılan programın adımları ve eylem takvimi şube/
temsilciliklerle paylaşılmıştır. 

657'de Yapılacak Değişikliklere İlişkin Eylem-Etkinlikler• : 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda yapılacak değişikliklere ilişkin yapılacak eylem-etkinlikler 
ile ilgili olarak KESK tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere iletilmiştir. 

Görüşmeler: • Kamu Hastaneleri Kurum Başkan Yardımcısı ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Müsteşarı ile görüşme yapılarak, işyerlerinde yaşanılan 
sorunlar, sendika üye ve yöneticilerimize yönelik baskılar görüşülerek, taleplerimiz 
iletilmiştir. 

Örgütlenme Bildirisi ve Afişleri• : KESK tarafından taleplerimizi ve örgütlenme 
çağrısını içeren bildiri ve afiş basılarak tüm illere gönderilmiştir. Şube/
temsilciliklerimize gönderilen yazıda, bildiri ve afişlerin tüm işyerlerinde, sadece 
üyelerimize değil örgütsüz kamu emekçilerine de en geniş şekilde ulaştırılmasını 
sağlayacak çalışma yapılmasının önemli olduğu ve örgütlenmede asıl olanın 
birebir, yüz yüze ilişki kurmak olduğunun unutulmaması gerektiği, yapılacak 
çalışmanın sadece afiş ve bildiriyle sınırlı tutulmamasına özen gösterilmesi 
istenmiştir. Sendikamız 2013 yetki dönemi öncesi örgütlenme afiş ve broşürü 
bastırmış ve şube/temsilciliklere göndermiştir. 

Faks Eylemi• : Diyarbakır Şubemizin, 8 Mart nedeniyle yapmak istediği etkinliğin 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürlüğü tarafından engellenmesi 
üzerine, üniversite hastanesi müdürünün tutumunun protesto edilmesi amacıyla 
hazırlanan protesto faksı şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

Hakkari Şubemize bağlı Yüksekova İlçe Temsilciliğimiz tarafından 30 Nisan • 
2013 tarihinde Yüksekova Devlet Hastanesi idaresince ödenmeyen ek ödemeler 
ve nöbet paraları ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamanın ardından 
hastane idaresince açıklamaya katılan 170 üyemiz hakkında savunma istenmiştir. 
Hakkari Şubemiz tarafından konu ile ilgili 22 Mayıs 2013 tarihinde açıklama 
yapılmıştır. Sendikal faaliyetlerimizi açıkça engellemeye yönelik bu yaklaşımı 
kınamak amacı ile hazırlanan protesto faksı ilgili yerlere gönderilmek üzere şube/
temsilciliklerimize ulaştırılmıştır. 
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İmza Kamp• anyaları: ADSM'lerde çalışan Diş Protez Teknisyenlerinin iş 
yükünün artması ile ilgili imza kampanyası başlatılmıştı. Ancak belirttiğimiz 
tarihler arasında Genel Merkezimize ulaşan imza sayısının az olması nedeniyle 
teslim edilememiştir. Dolayısıyla gelen imzaların Kamu Hastaneleri Kurumu 
ile yapılacak görüşme esnasında teslim edilmesi durumu şu haliyle söz konusu 
değildir. Gerek 15 ilimizden gelen, gerekse de imza kampanyasını düzenlemeyerek 
imza göndermeyen şube / temsilciliklerimizin bu süreci bir daha değerlendirerek 
ADSM'lerde çalışan tüm emekçilerden imza kampanyasını yürütmeleri 
gerekmektedir. 

22 Mayıs 2013 Çarşamba ile 31 Mayıs 2013 Cuma tarihleri arasında sağlık • 
örgütleriyle birlikte iş güvencesi, mekan güvencesi, esnek, kuralsız ve angarya 
çalışmaya karşı, performansa dayalı ücretlendirmeye karşı ve güvencesiz 
çalıştırmaya karşı hazırlanan imza metni şube temsilciliklere gönderilerek, halka 
ve işkolumuz emekçilerine yaygın olarak imza kampanyası yürütülmesi istenmiştir. 
İşyerlerinde, meydanlarda kurulan stantlar sonucunda genel merkezimize ulaşan 
imza sayısı 41 bin civarındadır.

İş ve ücret güvencemizi hedef alan saldırılar karşısında kamu emekçilerinin • 
iradesini açığa çıkarmanın bir aracı olarak; 27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında 
tüm yurtta, işyerlerinde referandum yapılacağı şube/temsilciliklerimize 
bildirilmiştir. Ayrıca, KESK tarafından hazırlanan oy pusulaları ve referandum 
tutanakları da gönderilmiştir. 

Örgütlenme Çalışmaları• : Muğla, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Edirne, Hakkari, Van, 
Manisa, Aydın ve İzmir’e gidildi. 

Bölge Sağlıkçılar Meclisi• 

Sendikamız, Sağlık Meslek Örgütleri(TTB, Dev Sağlık - İş, T.Diş Hekimleri Birliği, 
T.Hemşireler Derneği, Tüm Rad Der, TMRT) ile T.Diş Hekimleri Birliğinde 
toplanarak; 17-23 Şubat ve 2 Mart 2013 tarihlerinde Adana, Denizli, Edirne, Bursa, 
İstanbul ve Van illerinden Bölge Sağlıkçılar Meclisi toplantısının yapılmasına karar 
vermiştir. 

1980’li yıllarda başlayan ve AKP hükümeti döneminde hızlandırılan sağlık alanındaki 
tahribatların geldiği aşama nedir? Sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmeti alanların 
karşılaştıkları olumsuzluklar nelerdir üzerinden Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu 
Özel Ortaklığı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Mevcut durumu ifade eden ve toplantılara 
sunulacak ortak sunum genel merkezlerden bir kişi tarafından hazırlanıp sunularak 
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katılan arkadaşların yerellerde yaşadıkları eksiklikleri ve sıkıntıları toplantıya katkı 
sunmaları ve önümüzdeki sürecin planlaması açısından aşağıdaki illerde toplantılar 
yapılmıştır. 

Bu çerçevede:

17 Şubat 2013 tarihinde Adana ilinde yapılan Bölge Sağlıkçılar Meclisine(Bedriye • 
Yorgun); Mersin, Osmaniye ve Niğde illeri 

17 Şubat 2013 tarihinde Denizli ilinde yapılan Bölge Sağlıkçılar Meclisi • 
toplantısına(Çetin Erdolu); Afyon, Antalya, Burdur, Isparta ve Uşak illeri 

23 Şubat 2013 tarihinde Edirne ilinde yapılan Bölge Sağlıkçılar Meclisi • 
Toplantısına(Şinasi Dursun); Tekirdağ ve Kırklareli illeri 

23 Şubat 2013 tarihinde Bursa ilinde yapılan Bölge Sağlıkçılar Meclisi • 
Toplantısına(Çetin Erdolu); Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik 
illeri 

02 Mart 2013 tarihinde İstanbul ilinde yapılan Bölge Sağlıkçılar Meclisi • 
Toplantısına(Şinasi Dursun); Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya illeri 

02 Mart 2013 tarihinde Van ilinde yapılan Bölge Sağlıkçılar Meclisi • 
Toplantısına(Bedriye Yorgun); Muş, Bitlis, Hakkari ve Ağrı illeri katılmışlardır.

KESK İl Gezileri 

19 ŞUBAT - 01 MART 2013

Konfederasyonumuz KESK’in gündeminde yer alan, mücadele programına ilişkin 
bilgilendirmelerin yapıldığı ve devamında örgütlenme çalışmalarına start verildiği 
dönemde aşağıdaki illere çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Genel Başkan: Samsun, Trabzon

Genel Mali Sekreter: Manisa

Genel Örgütlenme Sekreteri: İzmir

Genel Basın-Yayın ve Eğ. Sekreteri: Kocaeli

Genel Kadın Sekreteri: Bursa
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17-18-19 NİSAN 2013 

Konfederasyonumuz KESK’in mücadele programına ilişkin bilgilendirmelerin 
yapıldığı ve devamında örgütlenme çalışmalarına start verildiği dönemde aşağıdaki 
illere çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Genel Başkan: Antalya

Genel Örgütlenme Sekreteri: Adana

Genel Kadın Sekreteri: Diyarbakır

Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri: İzmir 

21- 24 MAYIS 2013 KESK İL GEZİLERİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda iş güvencemizi hedef alan, rotasyon vb 
gibi çalışmalardaki değişikliklere karşı yapacağımız referandum ve 5 Haziran Grevi 
hazırlıkları için illerde örgütlenme çalışmalar için KESK ve bağlı sendikaların 
yöneticileri aşağıdaki illere gidilmiştir.

Genel eğitin basın yayın ve sosyal işler sekreteri: Manisa, İzmir, Aydın, Muğla

28-31 MAYIS 2013 KESK İL GEZİLERİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda iş güvencemizi hedef alan, rotasyon vb 
gibi çalışmalardaki değişikliklere karşı yapacağımız referandum ve 5 Haziran Grevi 
hazırlıkları için illerde örgütlenme çalışmalar için KESK ve bağlı sendikaların 
yöneticileri aşağıdaki illere gidilmiştir.

Genel Başkan: Çorum, Samsun, Sinop

Genel Mali Sekreter: Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

Genel Basın-Yayın ve Eğ. Sekreteri: Kayseri, Sivas, Erzincan

Genel Kadın Sekreteri: Kars, Iğdır, Ağrı

Hemşirelik Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü• : Ebelik ve hemşireliğin 
sorunlarının görünür kılınması ve taleplerin dile getirilmesi için 8-10 Mayıs 
tarihleri arasında şube/temsilciliklerimizin uygun gördükleri herhangi bir günde 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
272

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

işyerleri önünde kitlesel açıklamalar yapmasını ve gönderilen broşürlerin yaygın 
olarak dağıtılmasını içeren yazı şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 

Sağlık sorunlarının tespiti için oluşturulan heyetle birlikte Genel Örgütlenme • 
Sekreterimiz Hasan Kaldık Suriye özerk bölgesine 26-29 Mayıs tarihlerinde giderek, 
gerekli incelemelerde bulunmuş ve heyetle birlikte rapor hazırlamışlardır. 

Dünya Sosyal Hizmet Günü:•  Dünya Sosyal Hizmet Günü nedeniyle güncelliğini 
koruyan ekonomik ve sosyal hak kayıplarına ilişkin olarak illerde 19 ya da 
20 Mart tarihlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri veya uygun 
görülen işyerleri önünde basın açıklaması yapılması için şube/temsilciliklere yazı 
gönderilmiştir.

25 Şubat Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eylemi• : Sosyal hizmetler ve sosyal 
yardımların yeniden yapılanması iddiası ile son yıllarda sosyal hizmet alanında 
bir çok olumsuz düzenleme yapılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
planlanan ve yürürlüğe konulan hizmetlerdeki dönüşüm ve değişim iddiası 
temel değerleri, etik ilkeleri ve mesleğin uygulayıcılarını yok saymaktadır. Sosyal 
hizmet emekçilerine yönelik baskı ve saldırılar bugün de devam etmektedir. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yeniden yapılanma çerçevesinde hazırladığı 
ve yürürlüğe koyduğu Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği sosyal hizmet 
emekçilerinin yok sayıldığı bir uygulamadır. Alanımızda örgütlü Sosyal Hizmet 
Uzmanları Derneği’nin 25 Şubat 2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı önünde yaptığı merkezi eyleme sendikamız da şube/temsilciliklere 
çağrı yaparak destek vermiştir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği• : 
17 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin sosyal hizmet alanında 
örgütlü emek ve meslek örgütleri olarak yönetmeliğinin geri çekilmesi için alınan 
eylem / etkinlik kararları şube/temsilciliklere bildirilmiştir. Kararlar KESK’e de 
gönderilmiştir. Daha öncesinde ise Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Sosyoloji 
Mezunları Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve Çocuk Gelişimcileri Derneği’ne, 
yazı yazılarak, 17 Mayıs 2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından yayınlanan Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin yaptığımız 
açıklama iletildi. Yönetmeliğin geri çekilmesi talebiyle işkolunda örgütlü emek 
ve meslek örgütleri ile birlikte ortak bir mücadele yürütme arzusunda olduğumuz 
belirtilerek, eylem-etkinlik takvimi önerisi sunuldu. 
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İşçi Sağlığı• nda Taşeron Örgütlenmesi Paneli: KESK, TTB, DİSK ve TMMOB 
tarafından ortak yürütülen işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları çerçevesinde, 
16 Mart 2013 tarihinde yapılan "İşçi Sağlığında Taşeron Örgütlenmesi " konulu 
panele Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hasan Kaldık katılmıştır. Panele 
katılımın sağlanması için Ankara Şube’ye ve KESK’e yazı yazılmıştır. 

BES İş Bırakma Eylemi:•  Konfederasyonumuza bağlı Büro Emekçileri 
Sendikası’nın (BES) “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş Güvenli Gelecek, Vergide 
ve Ücrette Adalet İstiyoruz’ talebiyle 27 Şubat 2013 tarihinde Türkiye genelinde 
yaptığı bir günlük iş bırakma eylemine katkı sunulması için KESK tarafından 
hazırlanan yazı şube/temsilciliklerimize iletilmiştir.

BTS Eylemi• : Demiryolu ulaşımının serbestleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısının 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşüldüğü 13 Mart 
2013 tarihinde BTS’nin tüm illerde yaptığı eyleme destek verilmesi için KESK 
tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere iletildi. Ayrıca, "TCDD'nin 
Özelleştirilmesine Hayır" isimli bir yürüyüş başlatma ve 16 Nisan 2013 günü 
grev kararı alan BTS’ye gerekli dayanışma ve duyarlılığın gösterilmesi için şube/
temsilciliklere yazı gönderilmiştir. 

Haber-Sen Eylemi• : PTT’yi özelleştirmek amacıyla hazırlanan yasa tasarısını 
protesto etmek amacıyla 13 ve 18 Mart tarihlerinde yapılacak Haber-Sen 
eylemlerine destek sunulması için KESK tarafından hazırlanan yazı şube/
temsilciliklere gönderilmiştir. 

İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü• : TMMOB'nin her yıl 3 Mart tarihinde 
düzenleyeceği "TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" etkinlikleriyle 
ilgili olarak KESK tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere gönderilerek, 
gerekli dayanışmanın gösterilmesi istenmiştir. 

Kızamık Çalıştayı• : TTB Halk Sağlığı Kolu’nun 4 Mayıs 2013 günü “Kızamık 
Örneği ve Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Bulaşıcı Hastalıkların 
Denetimine Etkileri” konulu düzenleyeceği çalıştaya sendikamız adına sınırlı 
sayıda temsilcinin katılımı istenmesi üzerine şube/temsilciliklerimize yazı yazılmış, 
çalıştay programı gönderilmiştir. 

THD Mitingi• : 11 Mayıs 2013 tarihinde Türk Hemşireler Derneği tarafından 
Ankara’da düzenlenen "Halkımızın Sağlığı ve Mesleğimizin Geleceği İçin 
Yürüyoruz" konulu miting için şube/temsilciliklerimize yazı yazılarak katılmak 
istenen hemşirelere çağrı yapılmıştır. Yapılan çağrı sonucunda mitinge riayet 
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eden şube ve temsilciliklerimizin SES korteji altında yürümek istemesi soruna 
neden olmuş ve THD Genel Merkez Yöneticileri ile mitingte söz alma konusunda 
tartışma yaşanmıştır. 

Newroz:•  KESK'in bu yıl “Newroz; Barış, Eşitlik, Özgürlük ve Kardeşlik Köprüsü 
Olsun” temasıyla kutladığı Newroz eylem-etkinliklerine ilişkin olarak KESK 
tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere iletilmiştir.

1 Mayıs• : AKP düzenine karşı, eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi, Ortadoğu’da 
emperyalist müdahaleye karşı, ülkemizde 30 yıldır süren kirli savaşa karşı, neo 
liberal saldırılara, işsizliğe, taşerona, yoksulluğa karşı ve baskıcı, otoriter yönetim 
anlayışına karşı çıkan taleplerimizle tüm illerdeki 1 Mayıs eylem-etkinlikleri 
için gerekli hazırlıkların yapılması ve kitlesel katılımın sağlanması için şube/
temsilciliklere yazılar gönderildi. Genel Sekreterimiz Batman’da gerçekleştirilen 
1 Mayıs mitingine sendikamız adına katılmıştır. Ankara’da gerçekleştirilen 1 
Mayıs mitingi kitlesel ve coşkulu geçmiştir. 

Newroz Davası• : Genel Başkanımız Çetin ERDOLU ve Eğitim Sen MYK üyesi 
Abdullah KARAHAN’ın da aralarında bulunduğu beş kişi hakkında 2012 
Diyarbakır Newroz’una katıldıkları ve zafer işareti yaptıkları gerekçesiyle “örgüt 
üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet göstermek ve örgüt propagandası” 
yapmaktan dolayı açılan davanın 13 Mayıs duruşmasına yakın illerden katılım 
olması ve kitlesel basın açıklaması gerçekleştirilmesi için şube/temsilciliklere yazı 
yazılmıştır. Ancak çevre illerden Mardin Şubesi dışında şube/temsilciliklerimizden 
katılım olmamıştır. Bu durum sendikamız işleyişi açısından doğru olmamıştır. 

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Eylemleri• : 26 Nisan 1986 tarihinde yaşanan 
Çernobil Nükleer Kazası’nın yıldönümünde Nükleer Karşıtı Platform (NKP) 
üyeleri tarafından gerçekleştirilecek olan eylem / etkinliklerle ilgili olarak NKP 
tarafından sendikamıza gönderilen yazı gerekli duyarlılığın gösterilmesi için 
Ankara ve Mersin Şubelerimize gönderilmiştir. 

1- Baskı, Şiddet, Sürgün ve Demokrasi Mücadelesi: 
Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Üye ve Yöneticilerimiz: 

AKP iktidarının genelde tüm emek ve demokrasi güçlerine, özelde ise 
konfederasyonumuza yönelik baskılarının parçası olarak gözaltına alınan ve 
tutuklanan üyelerimizin mahkeme süreçleri devam etmektedir. 
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Gözaltı ve Tutuklamalara Karşı Yapılan Eylem ve Etkinlikler

19 Şubat 2013 günü birçok ilde aralarında KESK MYK üyemiz Akman Şimşek’in de 
bulunduğu sendikalarımızın MYK üyeleri, Şube Yöneticileri ve üyelerimiz gözaltına 
alınmış ve devamında tutuklanmışlardır. Aynı gün tüm illerde gözaltıları protesto 
etmek için KESK Şubeler Platform’larının belirlediği yer ve saatlerde kitlesel basın 
açıklamaları yapılmıştır. Gözaltına alınanların mahkemeye çıkarıldıkları gün İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Malatya adliyeleri önünde basın açıklaması yapılması 
için genel merkezimiz tarafından yazılar yazılmış ve katılım çağrısı yapılmıştır. KESK’li 
tutuklular serbest bırakılsın” sloganıyla 2 Mart 2013 tarihinde tüm illerde yer ve 
saati şubeler platformları tarafından belirlenecek olan basın açıklamaları ve oturma 
eylemleri yapılması için KESK tarafından hazırlanan yazı şube/temsilciliklerimize 
gönderilmiştir. Gözaltı ve tutuklamalarla ilgili bütün gelişmeler KESK tarafından 
hazırlanan bilgi notları aracılığı ile şube/temsilciliklerimize iletilmiştir. 

AKP iktidarının, yönetici ve üyelerimiz şahsında emek ve demokrasi mücadelemizi 
hedef alan operasyonlarına karşı 3 Nisan 2013 Çarşamba günü tüm illerde 
gerçekleştirilecek olan kitlesel eylem/etkinliklerle ilgili olarak KESK tarafından 
hazırlanan yazı şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

“KESK’li Tutuklular Serbest Bırakılasın” talebiyle tüm illerde, her ayın 19’unda, 
yeri ve saati Şubeler Platformları tarafından belirlenmek üzere gerçekleştirilecek 
olan eylemlerle ilgili olarak KESK tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere 
iletilmiştir. 

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü dolayısıyla tutuklu bulunan yönetici ve 
üyelerimizle dayanışmak üzere, tutuklu yönetici ve üyelerimize merkezi postanelerden 
kart gönderilmesi için şube/temsilciliklere yazı gönderilmiştir. 

10 Nisan Duruşması: Aralarında KESK Genel Başkanı ve sendikamız genel 
merkez yöneticilerinin de bulunduğu 50’si tutuksuz, 22’si tutuklu 72 KESK’linin 
ilk mahkemelerinin olacağı 10 Nisan’da tüm illerden gelecek olan KESK üyeleriyle 
Ankara Adliyesi ve Adana Adliyesi önünde yapılacak eylemlerle ilgili KESK 
tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere iletilmiştir. 

Dr. Gürcan Altun: Edirne’de cinsel istismara uğradıkları iddia edilen yaşları 10 
ile 13 arası değişen 3 kız çocuğuna kendi istekleri dışında zorla iç ve dış beden 
muayenesinin yaptırılmasını ret eden sendikamız üyesi Trakya Ünv. Edirne Tıp 
Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan 
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ALTUN “görevi ihmal ve kötüye kullanmak suçundan” 3 yıla kadar hapis cezası ile 
yargılanmaktadır. Üyemizin 23 Mayıs 2013 tarihindeki davasına genel başkanımız 
katılmış, ayrıca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şube/temsilciliklerimizin de bu 
duruşmaya kitlesel katılım sağlamaları için yazı yazılmıştır. 

10 HAZİRAN 2013 - 07 EKİM 2013

1- Örgütlenme Bürosu Çalışmaları

Üye Sayılarının Netleştirilmesi• : 2013 yetki dönemi sonucundaki üye sayımız 
ile üye kayıt programındaki üye sayımız arasındaki fark devam etmektedir. 
Çabalarımız sonucunda birçok şube/temsilciliğimizin üye sayıları netleşmişse 
de hala eksikliklerimiz mevcuttur. Üye sayılarımızın birbirini tutması için 
örgütlenme bürosu çalışmalarımız devam etmektedir.

Yetki Verilmesi İçin Çalışma Yapılan İller: • Iğdır ve Kars.

WEB Sitesi Örgütlenme Bölümü• : Örgütlenmeyle ilgili yapılacak çalışmaları 
hızlandırmak ve bilgilere erişimi kolaylaştırmak amacıyla sendikamız WEB 
sitesinde yer alan örgütlenme başlığı altında güncelleme devam etmektedir. 

Güvencesizlerin Örgütlenmesi• : 7. Olağan Genel Kurulumuzda ortak 
örgütlenmenin alanımızda yapılması zorunlu hale geldiğine dair kararlaşma 
yaşanmıştır. Bu kapsamda kurulan güvencesizlerin örgütlenmesi merkezi 
komisyonu çalışmalarını yürütmesi sonucunda taşeron firmalara bağlı çalışan 
sağlık işçilerinin örgütlenmesi için MYK’na öneride bulunmuştu. MYK’nın 
kararıyla başta Hakkari ili olmak üzere Ankara ve İstanbul’un bazı işyerlerinde 
örgütlenme çalışmaları yapılmıştır. Örgütlenen güvencesiz sağlık işçilerinin 
aidatlarının kesilmesi için ilgili işyeri yetkililerine başvurulması sonucunda 
bazı işyerleri, aidatının kesilmesini uygun bulduğu, bazı işyerlerinin de aidat 
kesintisinin 4688 sayılı sendika yasasına aykırı olması ve işçi statüsünde çalışanlar 
olduğu gerekçesiyle ret etmişlerdir. Güvencesizlerin örgütlenmesi örgütlenme 
çalışmaları devam etmektedir. 

2- SES ve KESK Eylem-Etkinlikleri

MTK Sonuç Bildirgesi• : 27-28 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 7. 
Dönem 7. Merkez Temsilciler Kurulu toplantısı sonuç bildirgesi 16.07.2013 
tarihinde şube/temsilciliklere gönderilmiştir. Sonuç bildirgesi ayrıca KESK’e de 
gönderilmiştir. 
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Torba Yasa Eylemleri• : AKP'nin tek yanlı, dayatmacı ve kendi ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olarak hazırladığı torba yasanın 3 Temmuz 2013 Çarşamba 
günü TBMM Genel Kurulu'na getirilme ihtimaline karşı KESK tarafından 
gönderilen eylem-etkinliklerle ilgili yazı şube/temsilciliklere gönderildi.

TİS Süreci• : 2014-2015 yıllarını kapsayan TİS görüşmeleri ile ilgili olarak KESK 
tarafından gönderilen yazılar ve eylem/etkinlik takvimleri şube/temsilciliklere 
gönderilmiş, bilgi notları sürekli paylaşılmıştır. 29 Temmuz’da TİS süreci ile 
basın açıklaması yapıldı. 30 Temmuz’da TİS süreci nedeniyle KESK’de yapılan 
toplantıya katılım sağlandı. 1 Ağustos 2013 tarihinde TİS taleplerinin kamuoyuyla 
paylaşılması için Çalışma Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasına MYK 
üyelerimiz katıldı. 

Temmuz-Ağustos Eylem Takvimi• : 7. Dönem 7. MTK sonuçları üzerinden 
Temmuz- Ağustos 2013 ayında yapılacak eylem-etkinliklere ilişkin planlama 
şube/temsilciliklere bildirilmiştir. Ayrıca eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan 
broşür ve basın açıklaması metni de gönderilmiştir. 

Yürüyüş Kolları• : Yıllardır toplu görüşme süreciyle karşı karşıya olduğumuz 
halde hükümetin kamu çalışanlarının sorunlarını çözemediği bir kez daha açığa 
çıkmıştır. Birincisi 2012 yılında ve ikincisi de bu yıl yapılan toplu sözleşmelerin 
toplu görüşmelerden daha geri bir mantıkla yürütüldüğü bilinmektedir. 
Konfederasyonumuz KESK öncülüğünde emek ve demokrasi mücadelesini 
birleştirerek, son dönemlerde faşizan tutumlarla başta gezi ve Lice olayları 
olmak üzere katledilen insanlarımızın anısına 16 Ağustos 2013 tarihinde dört 
koldan başlayarak 5 gün süren ve 20 Ağustos 2013 tarihinde Ankara'ya ulaşan 
“İnsanca Yaşam, Güvenceli Gelecek, Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Türkiye 
İçin Yürüyoruz" şiarlı yürüyüşün kollarıyla ilgili olarak KESK tarafından 
gönderilen yazı ve yürüyüş kollarının listesi şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 
Yürüyüş kollarına sendikamız adına Genel Örgütlenme Sekreterimiz, Genel 
Mali Sekreterimiz, Genel Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz, Genel 
Kadın Sekreterimiz katılmışlardır. Mehmet Ayvalıtaş-Ali İsmail Korkmaz ile 
Bedran-Orhan Encü-Abdullah Cömert yürüyüş kollarına polis güçleri tarafından 
saldırı olmuştur. Yürüyüş kollarının Ankara’ya ulaşmasından sonra Çalışma 
Bakanlığı önünden Güvenpark’a yapılmak istenen yürüyüşe çok sert bir polis 
saldırısı gerçekleşmiştir. Bu saldırılarda yaralanan arkadaşlarımız olmuştur. 
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14 Ağustos Eylemleri• : AKP ve Memur Sen arasında yapılan kirli pazarlıkla 
ortaya çıkan TİS sonucunu kabul etmediğimizi ifade etmek için bütün illerde 
yapılan 14 Ağustos eylemleriyle ilgili olarak KESK tarafından gönderilen yazı 
şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 

Gezi Direnişi• : Kamuoyunda belli bir duyarlılık oluşturmuş “Gezi Direnişi” 
taleplerine emekçilerin de sahip çıkması açısından işyerlerinden, illerde yapılan 
forumlara katılım göstermesinin sağlanması ve sağlık ve sosyal hizmet alanındaki 
piyasalaştırma - ticarileştirme, sosyal hizmetin tasfiyesi uygulamalarının forum 
konuları arasında yer almasının sağlanmasıyla ilgili olarak hazırladığımız yazı, 
şube/temsilciliklere gönderilmiştir.

Tuzluçayır Eylemleri• : Tuzluçayır’da yaşam anlayışlarına ve kültürlerine 
müdahale edilerek yıllarca var olan asimilasyon ve inkar politikalarının devamı 
olan cami-cemevi projesine karşı demokratik tepki gösteren Alevilere destek 
amaçlı 9 Eylül’de yapılan basın açıklaması ve yürüyüşe katılım sağlandı. 

ODTÜ Eylemleri• : ODTÜ’de bulunan ağaçlık alanın bir kısmının yok edilerek 
yerine otoyol yapılmasına karşı 100. Yıl Mahallesi sakinlerinin ve ODTÜ 
öğrencilerinin yaptıkları eylemlere yoğun saldırılar gerçekleşti. Saldırıları 
protesto etmek ve otoyol yapımının durdurulması için 9 Eylül tarihinde YKM 
önünde yapılan eyleme katılım sağlandı. 

1 Eylül Eylem-Etkinlikleri• : Türkiye'de, Ortadoğu'da ve dünyada barışa en 
çok ihtiyaç duyulan bir döneme denk gelen 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 
yapılacak eylem-etkinliklere en güçlü şekilde katılımın sağlanması için KESK 
tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere gönderilmiştir. Ayrıca Hatay’da 
yapılan 1 Eylül mitingine sendikamız ve KESK adına Genel Başkanımız Çetin 
Erdolu katılmıştır. Ankara’da yapılan eyleme ise MYK üyelerimiz katılmıştır. 01 
Eylül Dünya Barış günü nedeniyle Diyarbakır da düzenlenen mitinge katılım 
sağlanmıştır. Bedriye YORGUN 12 Eylül Eylem-Etkinlikleri: 12 Eylül 1980 
tarihinde yapılan faşist darbenin devamında Türkiye genelinde sol, sosyalist, 
yurtsever ve demokrat çevrelere uygulanan anti demokratik yöntemler hala 
devam etmektedir. Bu kapsamda Ankara Yüksel Caddesi ve Güven Park’ta 
yapılan eylemlere katılım sağlanmıştır. 

Sağlık Emekçilerine Yönelik Şiddete Karşı Faks Eylemi: • Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hemşire Rabia Ünal'a yönelik şiddet konusunda 
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hastane yetkilileri tarafından hiçbir girişimde bulunulmaması ve hastane 
yönetiminin çalışanına sahip çıkmamasına karşı Diyarbakır Şubemiz tarafından 
hazırlanan protesto faks metni şube/temsilciliklere gönderilerek, Dicle 
Üniversitesi Hastaneler Başhekimliği’ne gönderilmesi istenmiştir.

30 Ağustos Emperyalist Savaşa Hayır Eylemleri• : Ortadoğu'da emperyalist 
savaşa hayır demek ve Türkiye'nin savaş üssü haline getirilmesine izin vermemek 
için KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından “Suriye'ye Emperyalist Saldırıya 
Hayır" şiarıyla, 30 Ağustos tarihinde tüm illerde yapılan eylemlerle ilgili KESK 
tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere gönderilmiş ve katılım gösterilmesi 
istenmiştir. 

Protesto Faksı• : Tüm Bel Sen İstanbul 3 nolu Şube Başkanı Hasan Güzel’in, 
KESK’in "İş güvencemize ve Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin 5 Haziran’da 
Grevdeyiz" çağrılı özel sayısını işyeri olan Ümraniye Belediyesinde dağıttığı 
içinkınama cezası aylması ve soruşturmaya uğraması nedeniyle Tüm Bel-Sen 
tarafından hazırlanan ve Belediye Başkanını göreve çağıran faks metni şube/
temsilciliklere iletilmiş ve soruşturmanın geri çekilmesi için İstanbul/Ümraniye 
Belediye Başkanlığı'na gönderilmesi istenmiştir. 

2 Temmuz Anması• : 2 Temmuz Sivas katliamının Sivas’da yapılan anma 
eylemine Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hasan Kaldık katılmıştır. 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki merkez laboratuarın taşınmak istenmesi • 
nedeniyle 25 Temmuz 2013 tarihinde yapılan eyleme katılım sağlandı. 

Gazi Üniversitesine bağlı Gölbaşı’nda bulunan psikiyatri kliniğinin kapatılması • 
nedeniyle 30 Temmuz 2013 tarihinde oraya gidilerek, çalışanlarla ve hastalarla 
görüşmeler yapıldı. 

 Görüşmeler: • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı müsteşarı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı ile 
görüşme yapılarak, işyerlerinde yaşanılan sorunlar, sendika üye ve yöneticilerimize 
yönelik baskılar görüşülerek, taleplerimiz iletilmiştir.

Asim-Sen Örgütlenmesi• : Konfederasyonumuzun kurucu sendikalarından biri 
olan ve 2001 yılında kapatılan Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanları 
Sendikası (ASİM-SEN),  uzun süredir devam eden hukuki mücadele sonucunda 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
281

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

yeniden kurulmuştur. Tüm örgütümüzün sendikal mücadeleye kaldığı yerden 
devam eden ASİM-SEN’in örgütlenme çalışmalarına katkı sağlaması, Türkiye 
genelinde Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında 
çalışan sivil ‘memurların’ örgütlenmesi konusunda gerekli desteği ve dayanışmayı 
sunması için şube/temsilciliklere yazı gönderilmiştir.

Genel Kurul Takvimi• : 2014 yılında gerçekleşecek olan 8. Olağan Genel 
Kurulumuz ile ilgili olarak hazırlanan yazı şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 
Genel kurul delege sayılarının 2013 Kasım aidatları üzerinden belirleneceği 
hatırlatılarak, delegelik sayılarının netleşmesi için şube/temsilciliklerimizin 
Ağustos ve Eylül 2013 üye aidat kesinti listelerini işyerlerinden temin edip üyeleri 
ile karşılaştırma yapmaları istenmiştir. Ayrıca tayini çıkan üyelerin ilgili illere ve 
genel merkeze bildirilmesinin kongre sürecinde üye kayıplarını engelleyeceğinin 
altı çizilmiştir. Sendikamız üyesi olsa dahi Kasım 2013 aidat kesinti listelerinde 
kesintisi yapılamamış olanların delege olma hakları bulunmadığı, bu nedenle 
üye aidat kesintilerinin netleşmesi için şimdiden çalışma yapılmasının önemli 
olduğu belirtilmiştir. 

Tezkere Karşıtı Eylemler• : Suriye konusunda, TSK'nın yabancı ülkelere 
gönderilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin tezkerenin süresinin 4 Ekim 2013 
tarihinde sona ermesiyle, emperyalizmin Ortadoğu’daki saldırgan politikalarının 
taşeronluğunu üstlenen AKP Hükümeti'nin Suriye tezkeresini Meclis'e 
sunmasına karşı halkların kardeşliğini savunmak için 4 Ekim tarihine kadar olan 
süreçte tüm illerde emek ve meslek örgütleri, siyasal oluşumlar, demokratik kitle 
örgütleri ve tüm savaş karşıtlarıyla mümkün olan en geniş birliktelik sağlanarak 
eylem ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi için KESK tarafından gönderilen yazı, 
şube-temsilciliklere gönderilmiştir.

KESK Genel Meclisi• : Konfederasyonumuzun çalışmalarını değerlendirmek ve 
önümüzdeki süreci planlamak üzere 7 Ekim 2013 Pazartesi günü yapılacak olan 
KESK Genel Meclisi’nin gündemi KESK Genel Meclis üyelerinin bulunduğu 
şube/temsilciliklere iletilmiştir. 

Örgütlenme Çalışmaları• : K. Maraş, Malatya, Muğla, Bingöl,Erzurum, Kars, 
Iğdır ve Kayseri illerinde çalışmalar yapılmıştır. 
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3- Baskı, Şiddet, Sürgün ve Demokrasi Mücadelesi: 

Gözaltına Alınan ve Tutuklanan Üye ve Yöneticilerimiz: 

AKP iktidarının genelde tüm emek ve demokrasi güçlerine, özelde ise 
konfederasyonumuza yönelik baskılarının parçası olarak gözaltına alınan ve 
tutuklanan üyelerimizin mahkeme süreçleri devam etmektedir. 

Gözaltı ve Tutuklamalara Karşı Yapılan Eylem ve Etkinlikler

a) 19 Şubat 2013 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan G. Antep, Mersin, Hatay 
ve Adana illerindeki arkadaşlarımızın duruşması 3 Temmuz tarihinde Adana’da 
yapıldı. Duruşmaya MYK üyelerimiz katıldı. 

b)  19 Şubat 2013 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan Ankara’daki KESK’liler 
31 Temmuz’da serbest bırakıldı. Davaya katılan MYK üyelerimiz, Sincan 
Hapishanesi’nden tahliye olan arkadaşlarımızı karşıladı.

c)  Yine 19 Şubat 2013 tarihinde Malatya’da gözaltına alınarak tutuklanan 
Malatya’daki arkadaşlarımızın 26 Ağustos 2013 ve 24 Eylül 2013 tarihlerindeki 
duruşmalarına katılım sağlandı. 

d)  19 Şubat tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan üyelerimizin 11 Eylül 2013 
tarihinde yapılan Bursa duruşmasına MYK üyelerimiz katıldı. 

e)  KESK’Lİ tutuklular serbest bırakılsın talebiyle yer ve saati Şubeler Platformlarımız 
tarafından belirlenmek üzere 19 Eylül 2013 Perşembe günü tüm illerde yürüyüş 
ve basın açıklamaları gerçekleştirilmesini isteyen KESK’in ilgili yazısı şube/
temsilciliklere gönderilerek, gerekli duyarlılığın gösterilmesi istenmiştir. 
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AKINSOFT ÜYE PROGRAMI KULLANMA YETKİSİ 
VERİLEN Ş/T

 
ŞUBELER TEMSİLCİLİKLER

ELAZIĞ BİNGÖL

ADIYAMAN KÜTAHYA

ZONGULDAK YALOVA

AYDIN AMASYA

HAKKARİ TOKAT

AĞRI ERZİNCAN

BİTLİS ARTVİN

SİİRT AFYON

MUŞ NİĞDE

ŞIRNAK SİNOP

MARDİN BARTIN

DENİZLİ GİRESUN

ÇORUM IĞDIR

ÇANAKKALE OSMANİYE

ORDU KARS

TRABZON DÜZCE

YALOVA
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ÜYE KİMLİK KARTI GÖNDERİLEN Ş/T

ŞUBELER TEMSİLCİLİKLER
ADIYAMAN BİNGÖL
DERSİM DÜZCE
ELAZIĞ GİRESUN
HATAY SİNOP
İST. ŞİŞLİ KİLİS
MALATYA OSMANİYE
SİİRT ERZİNCAN
SİVAS KIRIKKALE
Ş.URFA
VAN
KONYA
BOLU
MERSİN
DİYARBAKIR
MANİSA
BURSA
ESKİŞEHİR
MUĞLA
MUŞ
ZONGULDAK
ŞIRNAK
İST. AKSARAY
ORDU
ANKARA
BİTLİS
BURSA
ESKİŞEHİR
İST. ANADOLU
MARDİN
ADANA
AĞRI
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08 EKİM 2013-04 MART 2014

KESK Genel Meclisinin 07 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirdiği 7. Olağan • 
Toplantısının sonuç bildirgesi şube/temsilciliklere gönderildi. 

Kamu Hastane Birlikleri (KHB) yöneticilerinin çalıştığı illerde 2 Kasım 2013 • 
tarihinde bir yılını dolduracağı süreçte, sağlık çalışanları olarak, KHB’lerine 
birinci yılında kendi değerlendirmemizi yaparak her bir KHB’ne karne verme 
eylemiyle ilgili olarak şube/temsilciliklere yazı gönderilmiştir. 

Örgütümüzün genel kurul sürecine girmesiyle birlikte genel kurul takvimi, genel • 
kurul sürecinde ve sonrasında yapılacak işlemler ile ilgili yazı-formlar şube/
temsilciliklere belirli aralıklarla gönderilerek, bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca 
Örgütlenme ve Genel Kurul Seçim Yönetmeliği de gönderilmiştir. 

KESK tarafından gönderilen Çalışma Programı-Eylem/Etkinlik takvimi şube/• 
temsilciliklere gönderilmiştir. 

AKP’nin kadın emeği ve bedeni üzerinde tahakküm kurarak muhafazakârlığı • 
toplumsal yaşamın tüm alanlarına nüfuz ettirme çabasının güncel göstergelerinden 
biri olan “kızlı-erkekli aynı evde kalıyorlar” cinsiyetçi söylemi ve evlerin 
denetlenmesi girişimine karşı 11 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan basın 
açıklamalarında faydalanılmak üzere KESK tarafından hazırlanan metin şube/
temsilciliklere gönderilmiştir. 

Düzenleme kurulunda yer aldığımız ve 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da • 
yapılacak olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4.Ulusal Kongresi’ne sendikamızın 
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Merkezi Komisyon üyeleri, İstanbul “İşçi Sağlığı 
Güvenliği Meclisi’ndeki” sendikamızın katılımcıları, şube/temsilciliklerimizden 
“İşyeri Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” konusunda çalışma yapan veya bu çalışma 
içinde yer alacak birer yönetici ya da üyemizin katılması için gerekli çalışmanın 
yapılması için şube/temsilciliklere yazı gönderilmiştir. 

KESK’li tutuklular serbest bırakılsın” talebiyle gerçekleştirilecek olan eylem • 
etkinliklerle ilişkin olarak KESK tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere 
gönderilmiştir. 

19 Aralık Grevi ile il gezileri programına ilişkin olarak KESK tarafından • 
gönderilen yazı şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 
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İstanbul Aile Hekimliği Derneği tarafından 04 Aralık 2013 tarihinde İstanbul • 
genelinde yapılacak iş bırakma eylemine Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan 
üyelerimizin katılmaları için gerekli duyuru ve desteğin sağlanması için İstanbul 
şubelerimize yazı gönderilmiştir. 

Aile Hekimleri Derneklerinin,  Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının iş • 
yüklerinin arttırılması, nöbet uygulamasının getirilmesi, yeni yönetmelik taslağına 
tepki göstermek amacıyla 4 Aralık 2013 günü tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek 
olan iş bırakma eylemine destek sunulması için şube/temsilciliklere yazı 
gönderilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı hastanelerde görev yapan taşeron • 
işçilerden 51’inin Devrimci Sağlık İş sendikasına üye olmaları nedeni ile iş 
akitlerinin feshedilerek işten atılmaları sonucunda Hacettepe Üniversitesi’nde 
direniş çadırı kurarak eylemlerine devam eden işçilerle dayanışmak için hazırlanan 
protesto faks metninin Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesi için 
şube/temsilciliklere ve KESK’e yazı gönderilmiştir. 

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan Sağlık Torba Yasasına karşı, • 
sendikamızın sağlık alanındaki diğer emek ve meslek örgütleri ile yaptığı 
toplantıda aldığı, tüm şube / temsilciliklerimizin 5 Aralık 2013 Perşembe günü 
hastane bahçelerinde ya da uygun bulacakları merkezi yerlerde ortak basın 
açıklamaları yapılması kararı şube/temsilciliklere iletilmiştir. 

28 Aralık 2011 akşamı gerçekleştirilen Roboski Katliamının ikinci yılı nedeniyle • 
katliamı protesto etmek ve sorumluların açığa çıkarılarak yargılanmalarını 
istemek amacıyla 28 Aralık 2013 Cumartesi günü tüm illerde, KESK-DİSK-
TMMOB-TTB olarak yürüyüş ve kitlesel basın açıklamaları yapılması için KESK 
tarafından gönderilen yazı şube/temsilciliklere iletilmiştir. 

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan üyelerimize dair sendika • 
aidat kesintisinin fazla olması durumunun düzeltilmesi için Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu Başkanlığına yazı yazılmış, şube/temsilciliklere de bilgi verilmiştir. 

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB öncülüğünde 11 Ocak 2014 tarihinde “bozuk • 
düzende sağlam çark olmaz” şiarıyla yapılacak özgürlük, barış, demokrasi, adalet 
ve emek mitingine güçlü ve kitlesel katılım sağlanması için şube/temsilciliklere 
yazı gönderilmiştir. 
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Sendikamız MYK eski üyesi, Ankara Şube üyemiz ve işyeri temsilcimiz Erkan • 
Sümer’in Hacettepe Üniversitesinde işlerine son verilen taşeron işçilerin 
direnişini desteklediği için sürgüne maruz kalmasına karşı hazırlanan protesto 
faks metninin 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilmesi için şube/temsilciliklere, • 
sağlık örgütlerine ve KESK’e yazı gönderilmiştir. 

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeni ile yaşanan insanlık dramına Türkiye sınır • 
kapılarının kapalı olması da sorunu daha da derinleştirmektedir. Orda yaşayan 
halkın özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki engeller 
nedeniyle yaşanan kızamık ve çocuk felci salgınları ülkemizin sınır illeri başta 
olmak üzere tümünü tehdit etmektedir. Bu amaçla 19 Ocak 2014 tarihinde 
Gaziantep İslahiye’de sınır kapısının açılması için düzenlenecek olan mitinge 
katılım sağlanması için G. Antep ve yakın illerde bulunan şube/temsilciliklerimize 
yazı gönderilmiştir. Mitinge MYK düzeyinde de katılım sağlanmıştır. 

Aralarında SES, TTB, Dev Sağlık İş, THD, TDB, TMRT Der, TÜMRAD Der • 
gibi örgütlerin olduğu sağlık emek grubu ile 12 Şubat 2014 tarihinde yapılan 
toplantıda, uzun süreli olarak önerdiğimiz ortak mücadele programının Şubat-
Mart 2014 ayağı olan eylem programının hayata geçirilmesinde sağlanan 
ortaklaşmayla ilgili olarak şube/temsilciliklere bilgi verilmiştir. 

Sağlıkta dönüşümün yol açtığı tahribatlara karşı DİSK/Emekli Sen’in 19 Şubat • 
2014 tarihinde bütün illerde gerçekleştireceği eylem etkinliklerle ilgili yazı şube/
temsilciliklere gönderilmiştir. 

Radyoloji çalışanlarının; çalışma koşullarının iyileştirilmesini, meslek tanımının • 
yapılmasını, mesleki alanda lisans eğitiminin verilmesini ve ehliyetsiz kişilerin 
bu mesleği yapmaması yönündeki taleplerinin karşılanması için başlattığı imza 
kampanyasına WEB sitemiz üzerinden destek verilmesi için şube/temsilciliklere 
yazı yazılmıştır. 

21 Şubat anadili gününde, başta anadilinde sağlık hizmeti talepli olmak üzere • 
işyerleri önünde eylem etkinliklerin yapılması için şube/temsilciliklere yazı 
gönderilmiştir. 
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Şube/temsilciliklere yazı yazılarak, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi • 
ve Katip Çelebi Üniversitesi asistan hekimlerinin 19 Şubat 2014 tarihinden 
beri ekonomik, özlük haklar ve angarya çalışmaya karşı süresiz başlattığı 
greve destek olmak amacıyla; başta TTB olmak üzere bu güne kadar birlikte 
mücadele yürüttüğümüz işkolumuzdaki örgütlerle hızlıca bir araya gelip işyerleri 
önünde (eğitim araştırma ve üniversite hastaneleri başta olmak üzere) kitlesel 
basın açıklamaları, beyaz yürüyüşler ve yerelde ortak yapılabilecek etkinlerin 
örgütlenmesi konusunda şube/temsilciliklerimizin acilen çalışma yürütmesinin 
faydalı olacağı belirtilmiştir. 

Kamuoyunda “Dershaneler Kanunu” olarak bilinen, kamu kaynaklarını özel • 
okullara aktarmayı amaçlayan ve 100 bin eğitim yöneticisini görevden alacak 
olan “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a karşı Eğitim Sen’in 26 
Şubat 2014 tarihinde Türk Eğitim Sen ile ortak aldığı 1 günlük grev kararına 
destek verilmesi ve aynı gün yapılacak alan eylemlerine katılım sağlanması için 
şube/temsilciliklere yazı gönderilmiştir. 

Öğrenci Komisyonu 06.03.2014 tarihinde genel merkezimizde toplandı. Yapılan • 
toplantıda, mezun olan komisyon üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi için 
çalışma yapılmasına karar verildi. 

Gezi direnişi sırasında polis tarafından kafasından gaz fişeğiyle vurulan ve 269 • 
gün komada kalan Berkin Elvan’ın 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetmesi 
üzerine KESK tarafından yapılan çağrı üzerine bütün illerde alanlara çıkıldı. Polis 
tarafından öldürülen Berkin Elvan’ın cenaze törenine katılım sağlanması için 
KESK tarafından gönderilen yazı İstanbul Şubelerine iletilerek katılım çağrısı 
yapıldı. 

Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle beraber aldığımız karar uyarınca, • 
tüm sağlık çalışanlarının iş, ücret ve gelecek güvencesi ile iş yeri güvenliği için, 
nitelikli bir sağlık hizmeti sunumu için, halkın sağlığını korumayı önceleyen bir 
sağlık sistemi için; 14 Mart 2014 tarihinde acil hizmetler ve yatan hastalar dışında 
hizmet vermeyerek greve gidilmiştir. Grevle ilgili olarak şube/temsilciliklerle 
yapılan yazışmalar sonucunda greve katılım sağlanmıştır. 

Genel kurul süreci nedeni ile büyük ölçüde değişen şube/temsilcilik yönetimlerinin • 
sendikal işleyiş hakkında bilgilendirilmesi için 15-16 Mart 2014 tarihlerinde 
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Ankara’da yapılan yönetici eğitimine öncelikli olarak şube/temsilcilik sekreterleri, 
mali sekreterler ile örgütlenme sekreterleri katıldı. Eğitimde özellikle mali ve 
örgütlenme konularında bilgilendirme yapıldı. 

İşyerinden kesintisi yapılan üyelerimizin aidat kesinti listeleri sendikamız genel • 
merkezine gönderilmektedir. Gelen tevkifat listelerinin genel merkez tarafından 
incelenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla şube ve temsilciliklerimiz tarafından 
aylık düzenli olarak üye takibi ve kesintilerinin olup olmadığı hakkında çalışma 
yapması doğru olacaktır. Bu nedenle tevkifat listelerinin şube/temsilciliklere 
gönderilmesi için genel merkezimiz tarafından işyerlerine yazı yazılmıştır. 

KESK VE BAĞLI SENDİKALAR ÜYE SAYILARI

SENDİKANIN ADI ÜYE SAYISI

EĞİTİM SEN 123.513

SES 39.220

TÜM BEL SEN 30.512

BES 20.967

KÜLTÜR SANAT SEN 4.312

YAPI YOL SEN 3.700

TARIM ORKAM SEN 3.469

ESM 3.231

HABER SEN 3.159

BTS 2.726

DİVES 650

TOPLAM 235.459
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UBE/TEMSİLCİLİKLER 2014

NO ŞUBE MERKEZİ İL TEMSİLCİLİĞİ İL İLÇELER

1. ADANA  OSMANİYE -

2. ADIYAMAN    

3. AĞRI ARDAHAN, KARS IĞDIR, -

4. ANKARA - - -

5. ANTALYA BURDUR, ISPARTA  ALANYA

6. AYDIN - - SÖKE, NAZİLLİ

7. BALIKESİR - - BANDIRMA, 
EDREMİT

8. BATMAN - - -

9. BİTLİS    

10. BOLU SAKARYA, DÜZCE   

11. BURSA YALOVA - İNEGÖL

12. ÇANAKKALE - - -

13. ÇORUM TOKAT, AMASYA ÇANKIRI, 
YOZGAT 
KIRIKKALE

 

14. DENİZLİ    

15. DİYARBAKIR - - ERGANİ, SİLVAN

16. EDİRNE TEKİRDAĞ - -

17. ELAZIĞ BİNGÖL   

18. ESKİŞEHİR KÜTAHYA BİLECİK -

19. GAZİANTEP K.MARAŞ KİLİS -

20. HATAY   İSKEND ERUN

21. HAKKARİ  - YÜKSEKOVA

22. MERSİN -  SİLİFKE, TARSUS

23. İST-AKSARAY - - -

24. İST-ANADOLU - - -
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25. İST-BAKIRKÖY - - -

26. İST-ŞİŞLİ - - -

27. İZMİR - -  

28. KARABÜK BARTIN, SİNOP KASTAMONU -

29. KAYSERİ NİĞDE - -

30. KONYA NEVŞEHİR, 
KIRŞEHİR, AFYON

AKSARAY, 
KARAMAN

 

31. KIRKLARELİ - - -

32. KOCAELİ    

33. MALATYA  - -

34. MANİSA UŞAK   

35. MARDİN - - KIZILTEPE, 
NUSAYBİN

36. MUĞLA  - FETHİYE

37. MUŞ  - -

38. ORDU GİRESUN -  

39. SAMSUN  - ÇARŞAMBA

40. SİVAS - - -

41. SİİRT    

42. ŞANLIURFA  - SİVEREK, 
VİRANŞEHİR

43. ŞIRNAK   CİZRE, SİLOPİ, 
İDİL 

44. TRABZON ARTVİN, ERZURUM, 
RİZE

GÜMÜŞHANE, 
BAYBURT

-

45. DERSİM ERZİNCAN - -

46. VAN  -  

47. ZONGULDAK  -  
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2012 YILI YETKİSİ ÜYE SAYILARI

İL SB KHK HALK S. AİLE VE 
SOS. P. ÜNV. ADLİ 

TIP G. TOPLAM

ADANA 61 431 155 33 401 11 1.092

ADIYAMAN 75 269 60 13 11  428

AFYON 3 48 13 0 3  67

AĞRI 22 188 63 8 0  281

AMASYA 0 98 18 11 0  127

ANKARA 30 1.117 115 306 2.221  3.789

ANTALYA 23 358 88 49 282  800

ARTVİN 5 54 21 1 0  81

AYDIN 9 205 57 48 68  387

BALIKESİR 22 293 73 43 0  431

BİLECİK 0 7 0 1 0  8

BİNGÖL 20 111 28 3 0  162

BİTLİS 32 264 59 4 0  359

BOLU 16 95 25 1 41  178

BURDUR 0 9 6 4 0  19

BURSA 19 494 154 44 373  1.084

ÇANAKKALE 6 99 48 31 0  184

ÇANKIRI 0 1 0 1 0  2

ÇORUM 4 97 19 11 0  131

DENİZLİ 4 146 22 34 293 3 502

DİYARBAKIR 205 1.670 578 105 551 5 3.114

EDİRNE 4 114 34 33 118  303
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ELAZIĞ 9 185 13 10 37  254

ERZİNCAN 2 45 11 9 0  67

ERZURUM 2 54 4 0 0  60

ESKİŞEHİR 10 152 37 29 248  476

GAZİANTEP 10 248 85 20 67  430

GİRESUN 5 86 11 8 0  110

GÜMÜŞHANE 0 1 0 0 0  1

HAKKARİ 103 378 128 7 0  616

HATAY 41 396 108 44 57 2 648

ISPARTA 1 13 14 32 5  65

MERSİN 72 471 96 60 326  1.025

İSTANBUL 81 3.744 425 164 2.228  6.642

İZMİR 79 2.505 265 95 1.177  4.121

KARS 0 30 3 4 8  45

KASTAMONU 0 8 0 6 0  14

KAYSERİ 7 151 56 14 29  257

KIRKLARELİ 2 153 32 22 0  209

KIRŞEHİR 1 19 5 13 0  38

KOCAELİ 17 246 68 27 205  563

KONYA 3 112 10 18 14 4 161

KÜTAHYA 2 29 11 2 0  44

MALATYA 32 518 138 34 365 14 1.101

MANİSA 10 307 83 7 58  465

K.MARAŞ 2 32 15 7 6  62
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MARDİN 44 567 136 6 0  753

MUĞLA 98 578 91 15 237 1 1.020

MUŞ 68 273 71 14 0  426

NEVŞEHİR 1 18 18 3 0  40

NİĞDE 6 68 25 3 0  102

ORDU 1 171 41 9 3  225

RİZE 11 51 10 0 0  72

SAKARYA 1 76 12 6 0  95

SAMSUN 7 336 75 49 189  656

SİİRT 60 252 95 9 0  416

SİNOP 6 76 27 5 0  114

SİVAS 1 73 20 3 246  343

TEKİRDAĞ 1 50 21 8 5  85

TOKAT 6 104 28 14 1  153

TRABZON 27 97 43 7 28  202

TUNCELİ 58 254 216 44 0  572

ŞANLIURFA 66 449 148 19 94  776

UŞAK 1 40 25 7 0  73

VAN 127 753 213 18 164  1.275

YOZGAT 0 2 0 0 0  2

ZONGULDAK 4 364 26 10 73  477

AKSARAY 0 5 1 2 0  8

BAYBURT 0 0 0 0 0  0

KARAMAN 0 8 7 1 0  16
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KIRIKKALE 0 12 0 4 0  16

BATMAN 159 677 201 21 1  1.059

ŞIRNAK 44 390 163 5 0  602

BARTIN 2 54 8 19 0  83

ARDAHAN 5 55 41 2 0  103

IĞDIR 0 12 5 0 0  17

YALOVA 2 92 22 18 0  134

KARABÜK 0 86 7 5 0  98

KİLİS 0 24 3 1 0  28

OSMANİYE 3 20 15 0 0  38

DÜZCE 13 30 10 2 90  145

TOPLAM 1.873 22.168 5.078 1.745 10.323 40 41.227

TOPLAM ÜYE 41.227

HUDUT VE 
SAH. 5

ADLİ TIP 34

GENEL 
TOPLAM 41.266
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2013 YILI YETKİSİ ÜYE SAYILARI

İL SB KHK
HALK 

S.
AİLE VE 

SOS. P.
ÜNV.

ADLİ 
TIP

HUD. VE 
SAH.

G. 
TOPLAM

ADANA 31 441 171 30 456 13  1.142

ADIYAMAN 14 278 117 14 29   452

AFYON 5 32 14 0 4   55

AĞRI 15 195 66 11    287

AMASYA 1 105 15 8    129

ANKARA 29 897 118 280 1.979   3.303

ANTALYA 24 328 94 55 240   741

ARTVİN 3 49 21 0    73

AYDIN 13 213 62 49 74   411

BALIKESİR 17 255 79 34 3   388

BİLECİK 0 6 0 3    9

BİNGÖL 20 105 28 2    155

BİTLİS 33 231 56 3    323

BOLU 14 91 22 3 45   175

BURDUR 0 11 7 4    22

BURSA 32 427 165 38 400   1.062

ÇANAKKALE 3 78 43 28 24   176

ÇANKIRI 0 1 0 0    1

ÇORUM 4 88 24 10    126

DENİZLİ 3 139 25 28 239 3  437

DİYARBAKIR 239 1.909 587 116 497 6  3.354

EDİRNE 5 97 31 17 96   246
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ELAZIĞ 3 165 22 11 29   230

ERZİNCAN 2 49 30 5    86

ERZURUM 1 48 2 1 0   52

ESKİŞEHİR 5 127 40 27 215   414

GAZİANTEP 14 249 99 15 61   438

GİRESUN 4 75 10 7    96

GÜMÜŞHANE 0 1 0 0    1

HAKKARİ 98 382 154 9    643

HATAY 15 431 146 42 85 2  721

ISPARTA 0 14 13 34 4   65

MERSİN 25 457 69 59 299   909

İST. ANADOLU 30 1.038 135 64 153   1.420

İST. AKSARAY 13 418 67 22 1.892   2.412

İST. BAKIRKÖY 40 911 191 34 0 36  1.212

İST. ŞİŞLİ 9 1.045 77 71 1  5 1.208

İZMİR 87 2.464 231 88 1.070   3.940

KARS 0 29 2 2 3   36

KASTAMONU 1 7 0 5  1  14

KAYSERİ 6 127 54 15 28   230

KIRKLARELİ 2 116 28 25    171

KIRŞEHİR 1 23 4 13    41

KOCAELİ 12 228 67 24 181   512

KONYA 1 79 12 15 14 2  123

KÜTAHYA 1 22 9 2    34

MALATYA 26 498 134 30 337 10  1.035
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MANİSA 12 282 80 7 26   407

K.MARAŞ 0 31 11 4 7   53

MARDİN 47 533 179 17    776

MUĞLA 18 449 159 17 2 1  646

MUŞ 40 275 127 7    449

NEVŞEHİR 1 16 19 1    37

NİĞDE 10 69 21 3    103

ORDU 0 153 38 7 3   201

RİZE 8 49 13 2 1   73

SAKARYA 0 55 14 9    78

SAMSUN 8 276 71 48 175   578

SİİRT 39 275 105 13    432

SİNOP 4 71 28 5    108

SİVAS 0 67 19 2 232   320

TEKİRDAĞ 1 44 20 6 4   75

TOKAT 2 90 26 12 5   135

TRABZON 25 87 49 8 62 2  233

TUNCELİ 71 284 240 42    637

ŞANLIURFA 45 471 244 19 87   866

UŞAK 1 30 17 7    55

VAN 132 752 204 23 199   1.310

YOZGAT 0 5 0 1    6

ZONGULDAK 7 296 25 12 72   412

AKSARAY 0 6 0 2    8

BAYBURT 0 1 0 0    1
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KARAMAN 1 8 5 2    16

KIRIKKALE 1 11 10 3 26   51

BATMAN 137 699 263 25 2   1.126

ŞIRNAK 48 458 201 4    711

BARTIN 2 41 8 17    68

ARDAHAN 5 28 38 4    75

IĞDIR 0 4 1 0    5

YALOVA 1 78 21 19    119

KARABÜK 0 59 16 3    78

KİLİS 0 26 4 2    32

OSMANİYE 1 24 15 0    40

DÜZCE 5 34 17 0 104   160

TOPLAM 1.573 21.116 5.649 1.706 9.465 76 5 39.590
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GENEL KURULLAR VE DELEGE DAĞILIMI

Ş/T

2011 GENEL 
KURUL

2014 GENEL KURUL

ÜYE 
SAYISI

DELEGE 
SAYISI

 ÜYE S. NET D.
ÜYE 

FARKI
DELEGE
 FARKI

ADANA-OSMANİYE 1256 16 1213 15 -43 -1

ADIYAMAN 295 4 435 5 140 1

AFYON 73 1 47 1 -26 0

AĞRI-IĞDIR 448 6 306 4 -142 -2

AMASYA 95 1 122 1 27 0

ANKARA 3747 47 3231 40 -516 -7

ANTALYA 896 11 754 9 -142 -2

ARDAHAN 122 2 70 1 -52 -1

ARTVİN 72 1 84 1 12 0

AYDIN 365 5 435 5 70 0

BALIKESİR 438 6 373 5 -65 -1

BARTIN 98 1 70 1 -28 0

BATMAN 737 9 1094 14 357 5

BİNGÖL 138 2 240 3 102 1

BİTLİS 344 4 386 5 42 1

BOLU 245 3 215 3 -30 0

BURDUR 16 0 17 0 1 0

BURSA 1139 14 947 12 -192 -2

ÇANAKKALE 242 3 178 2 -64 -1
ÇORUM-ÇANKIRI-
YOZGAT-KIRIKKALE 124 2 186 2 62 0

DENİZLİ 417 5 417 5 0 0

DİYARBAKIR 2940 37 3339 42 399 5

DÜZCE 152 2 154 2 2 0
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EDİRNE 318 4 246 3 -72 -1

ELAZIĞ 227 3 234 3 7 0

ERZİNCAN 41 1 112 1 71 0

ERZURUM 40 1 55 1 15 0

ESKİŞEHİR-BİLECİK 552 7 431 5 -121 -2

GAZİANTEP-KİLİS 425 5 470 6 45 1

GİRESUN 85 1 96 1 11 0

HAKKARİ 513 6 639 8 126 2

HATAY 583 7 720 9 137 2

ISPARTA 64 1 59 1 -5 0

İST/AKSARAY 2173 27 2309 29 136 2

İST/ANADOLU 1621 20 1335 17 -286 -3

İST/BAKIRKÖY 1123 14 1189 15 66 1

İST/ŞİŞLİ 1282 16 1219 15 -63 -1

İZMİR 3873 48 3793 47 -80 -1

K.MARAŞ 59 1 55 1 -4 0
KARABÜK-
KASTAMONU 140 2 82 1 -58 -1

KARS 30 0 39 0 9 0

KAYSERİ 335 4 229 3 -106 -1

KIRKLARELİ 271 3 157 2 -114 -1

KIRŞEHİR 33 0 43 0 10 0

KOCAELİ 592 7 530 7 -62 0
KONYA-AKSARAY-
KARAMAN 175 2 130 2 -45 0

KÜTAHYA 53 1 30 0 -23 -1

MALATYA 1046 13 1027 13 -19 0

MANİSA 417 5 448 6 31 1

MARDİN 663 8 841 10 178 2
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MERSİN 1084 14 972 12 -112 -2

MUĞLA 852 11 633 8 -219 -3

MUŞ 342 4 450 6 108 2

NEVŞEHİR 36 0 31 0 -5 0

NİĞDE 78 1 110 1 32 0

ORDU 244 3 208 3 -36 0

RİZE 44 1 71 1 27 0

SAKARYA 103 1 65 1 -38 0

SAMSUN 733 9 627 8 -106 -1

SİİRT 237 3 410 5 173 2

SİNOP 103 1 104 1 1 0

SİVAS 351 4 315 4 -36 0

ŞANLIURFA 763 10 834 10 71 0

ŞIRNAK 302 4 671 8 369 4

TEKİRDAĞ 94 1 70 1 -24 0

TOKAT 118 1 116 1 -2 0
TRABZON-
GÜMÜŞHANE
BAYBURT 139 2 226 3 87 1

DERSİM 410 5 654 8 244 3

UŞAK 77 1 57 1 -20 0

VAN 1158 15 1263 16 105 1

YALOVA 136 2 115 1 -21 -1

ZONGULDAK 478 6 387 5 -91 -1

TOPLAM 39015 488 39220 488 205 0

ANAHTAR SAYI: 80,368
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SES 8. OLAĞAN GENEL KURUL ŞUBE ÜYE SAYILARI

Ş/T ÜYE S. 

ADANA 1.171

ADIYAMAN 435

AFYON 47

AĞRI 287

AMASYA 122

ANKARA 3.231

ANTALYA 754

ARTVİN 84

AYDIN 435

BALIKESİR 373

BİLECİK 9

BİNGÖL 240

BİTLİS 386

BOLU 215

BURDUR 17

BURSA 947

ÇANAKKALE 178

ÇANKIRI 3

ÇORUM 133

DENİZLİ 417

DİYARBAKIR 3.339

EDİRNE 246

ELAZIĞ 234

ERZİNCAN 112

ERZURUM 55

ESKİŞEHİR 422

GAZİANTEP 449

GİRESUN 96

GÜMÜŞHANE  

HAKKARİ 639

HATAY 720

ISPARTA 59

MERSİN 972

İST/ANADOLU 1.335

İST/AKSARAY 2.309

İST/BAKIRKÖY 1.189

İST/ŞİŞLİ 1.219

İZMİR 3.793

KARS 39

KASTAMONU 1

KAYSERİ 229

KIRKLARELİ 157

KIRŞEHİR 43

KOCAELİ 530

KONYA 108
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KÜTAHYA 30

MALATYA 1.027

MANİSA 448

K.MARAŞ 55

MARDİN 841

MUĞLA 633

MUŞ 450

NEVŞEHİR 31

NİĞDE 110

ORDU 208

RİZE 71

SAKARYA 65

SAMSUN 627

SİİRT 410

SİNOP 104

SİVAS 315

TEKİRDAĞ 70

TOKAT 116

TRABZON 226

TUNCELİ 654

ŞANLIURFA 834

UŞAK 57

VAN 1.263

YOZGAT 0

ZONGULDAK 387

AKSARAY 5

BAYBURT 0

KARAMAN 17

KIRIKKALE 50

BATMAN 1.094

ŞIRNAK 671

BARTIN 70

ARDAHAN 70

IĞDIR 19

YALOVA 115

KARABÜK 81

KİLİS 21

OSMANİYE 42

DÜZCE 154

TOPLAM 39.220



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
310

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Y
IL

LA
R

A
 G

Ö
R

E 
D

A
Ğ

IL
IM

İL

2005
YETKİ

2005
G. KURUL

2006 
YETKİ

2007
 YETKİ

2008
G. KURUL

2008
YETKİ

2009
YETKİ

2010
 YETKİ

2011 
G. KURUL

2011 
YETKİ

2012
YETKİ

2013 
YETKİ

2014
 G. KURUL

A
D

A
N

A
13

88
15

29
12

61
12

65
13

51
12

60
11

72
11

38
12

17
12

14
10

92
11

42
1.

17
1

A
D

IY
A

M
A

N
22

6
19

8
22

5
24

2
22

9
25

0
25

4
26

0
29

5
35

1
42

8
45

2
43

5

A
FY

O
N

11
1

11
2

10
4

10
3

10
0

87
86

91
73

69
67

55
47

A
Ğ

R
I

24
6

28
2

29
0

33
2

33
1

35
4

44
5

40
4

44
2

47
7

28
1

28
7

28
7

A
M

A
SY

A
12

3
14

0
11

2
11

4
10

5
10

1
97

92
95

11
1

12
7

12
9

12
2

A
N

K
A

R
A

29
20

31
40

27
05

27
27

29
26

33
26

40
60

39
13

37
47

42
09

37
89

33
03

3.
23

1

A
N

T
A

LY
A

 
11

87
13

02
10

04
97

6
11

53
11

42
10

59
91

8
89

6
86

0
80

0
74

1
75

4

A
R

T
V
İN

13
3

14
8

11
0

10
3

91
10

4
84

69
72

84
81

73
84

A
Y

D
IN

43
3

48
0

47
4

39
5

37
0

36
2

32
6

34
9

36
5

36
0

38
7

41
1

43
5

BA
LI

K
ES
İR

59
0

64
2

55
3

53
6

52
6

49
9

45
8

41
3

43
8

45
4

43
1

38
8

37
3

Bİ
LE

C
İK

17
28

17
20

0
14

11
11

10
13

8
9

9

Bİ
N

G
Ö

L
11

8
11

3
90

10
3

11
9

13
3

12
4

12
5

13
8

15
0

16
2

15
5

24
0

Bİ
T

Lİ
S

43
3

40
9

26
3

27
5

39
2

42
0

34
5

38
9

34
4

35
7

35
9

32
3

38
6

BO
LU

16
6

17
7

19
2

18
8

21
4

21
4

22
9

22
2

24
5

22
3

17
8

17
5

21
5

BU
R

D
U

R
28

74
25

47
48

48
33

22
16

19
19

22
17

BU
R

SA
11

85
12

85
10

33
10

43
10

45
11

45
11

13
10

76
11

39
10

81
10

84
10

62
94

7

Ç
A

N
A

K
K

A
LE

30
5

34
7

31
8

36
1

37
6

36
1

31
8

29
5

24
2

22
3

18
4

17
6

17
8

Ç
A

N
K

IR
I

2
8

1
3

0
7

0
3

3
3

2
1

3



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
311

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Ç
O

R
U

M
17

6
21

4
14

2
14

3
16

2
18

1
12

1
94

99
11

1
13

1
12

6
13

3

D
EN
İZ

Lİ
22

6
26

0
19

4
23

6
25

2
22

2
32

3
40

0
41

7
48

0
50

2
43

7
41

7

D
İY

A
R

BA
K

IR
22

42
21

93
21

03
23

96
26

96
27

83
28

16
29

00
29

40
31

25
31

14
33

54
3.

33
9

ED
İR

N
E

35
3

34
0

33
3

33
0

31
3

29
0

33
5

32
7

31
8

31
8

30
3

24
6

24
6

EL
A

ZI
Ğ

19
8

21
9

18
3

19
4

21
7

20
5

22
8

22
9

22
7

24
5

25
4

23
0

23
4

ER
Zİ

N
C

A
N

78
98

59
52

51
53

41
37

41
46

67
86

11
2

ER
ZU

R
U

M
22

34
10

23
15

12
7

9
40

37
60

52
55

ES
K
İŞ

EH
İR

62
5

66
5

52
3

51
5

52
8

53
3

61
9

54
2

54
2

49
2

47
6

41
4

42
2

G
A

Zİ
A

N
T

EP
42

2
43

0
38

8
42

9
39

7
41

4
39

3
39

4
41

5
39

4
43

0
43

8
44

9

G
İR

ES
U

N
20

8
23

6
17

2
14

4
14

3
12

4
11

1
92

85
10

4
11

0
96

96

G
Ü

M
Ü
ŞH

A
N

E
0

3
0

0
0

0
1

2
2

3
1

1
0

H
A

K
K

A
R
İ

43
0

50
3

42
5

41
5

40
4

41
6

52
7

51
4

51
3

59
0

61
6

64
3

63
9

H
A

T
A

Y
44

1
43

8
41

2
46

4
51

8
51

1
56

7
55

8
58

3
60

7
64

8
72

1
72

0

IS
PA

R
T

A
93

86
64

70
71

64
73

65
64

64
65

65
59

M
ER

Sİ
N

10
68

10
87

94
7

93
4

11
30

10
96

10
90

10
75

10
70

11
35

10
25

90
9

97
2

İS
T

/A
N

A
D

O
LU

60
65

17
63

16
38

17
14

17
31

17
92

17
43

18
28

16
21

1.
68

5

6.
64

2

1.
42

0
1.

33
5

İS
T

/A
K

SA
R

A
Y

23
50

20
17

17
17

17
46

17
89

20
84

21
48

21
73

2.
40

1
2.

41
2

2.
30

9

İS
T

/B
A

K
IR

K
Ö

Y
92

2
81

1
78

8
77

7
86

1
97

3
91

3
11

23
1.

19
5

1.
21

2
1.

18
9

İS
T

/Ş
İŞ

Lİ
13

33
10

90
11

19
12

13
13

16
14

23
13

02
12

82
1.

36
4

1.
20

8
1.

21
9

İZ
M
İR

42
46

43
97

36
61

37
52

36
15

36
23

41
15

40
18

38
73

41
79

41
21

39
40

3.
79

3

K
A

R
S

81
10

6
60

47
48

53
47

41
30

38
45

36
39

K
A

ST
A

M
O

N
U

6
18

16
19

0
6

8
10

14
12

14
14

1

K
A

Y
SE

R
İ

29
7

27
1

27
0

31
6

32
4

34
1

32
1

26
7

33
5

32
6

25
7

23
0

22
9



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
312

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

K
IR

K
LA

R
EL
İ

42
0

44
4

38
6

38
6

40
3

34
5

30
6

26
6

27
1

25
0

20
9

17
1

15
7

K
IR
ŞE

H
İR

95
12

3
63

68
63

51
42

38
33

33
38

41
43

K
O

C
A

EL
İ

10
25

10
70

83
2

77
0

79
2

83
6

77
6

65
1

59
2

61
3

56
3

51
2

53
0

K
O

N
Y

A
22

2
21

7
23

1
21

2
20

4
17

3
17

9
16

3
17

0
18

5
16

1
12

3
10

8

K
Ü

T
A

H
Y

A
11

7
11

9
86

99
11

4
10

1
73

61
53

43
44

34
30

M
A

LA
T

Y
A

76
8

86
3

75
5

83
4

92
0

87
9

10
04

10
64

10
46

10
82

11
01

10
35

1.
02

7

M
A

N
İS

A
52

6
52

2
48

3
45

8
47

0
46

7
45

7
38

5
41

7
48

0
46

5
40

7
44

8

K
.M

A
R

A
Ş

90
88

80
10

3
91

82
77

60
59

55
62

53
55

M
A

R
D
İN

48
3

50
2

52
4

56
3

52
8

55
5

64
0

65
6

66
3

67
0

75
3

77
6

84
1

M
U
Ğ

LA
 

10
31

10
22

98
9

11
77

10
96

11
84

11
09

94
3

85
2

88
8

10
20

64
6

63
3

M
U
Ş

22
3

24
8

25
6

21
3

19
3

21
0

29
3

32
3

34
2

40
3

42
6

44
9

45
0

N
EV
ŞE

H
İR

97
90

80
70

60
49

48
37

36
48

40
37

31

N
İĞ

D
E

95
12

4
74

76
75

89
79

78
78

87
10

2
10

3
11

0

O
R

D
U

35
6

37
9

30
2

27
1

26
8

24
8

23
0

19
6

24
4

22
0

22
5

20
1

20
8

R
İZ

E
14

6
15

1
18

2
16

6
15

8
13

6
89

63
44

62
72

73
71

SA
K

A
R

Y
A

13
0

12
3

11
6

12
5

12
5

12
6

12
0

11
4

10
3

10
3

95
78

65

SA
M

SU
N

11
04

11
12

10
14

10
12

94
8

10
04

85
4

75
4

73
3

75
2

65
6

57
8

62
7

Sİ
İR

T
27

3
36

2
20

4
15

9
17

5
23

5
31

7
25

1
23

7
29

5
41

6
43

2
41

0

Sİ
N

O
P

16
4

18
5

14
7

14
1

13
1

14
7

12
0

11
0

10
3

12
0

11
4

10
8

10
4

Sİ
V

A
S

47
4

50
0

43
3

44
6

42
9

51
7

41
7

36
6

35
1

38
3

34
3

32
0

31
5

T
EK
İR

D
A
Ğ

13
9

15
9

12
2

12
0

10
9

97
85

83
94

82
85

75
70

T
O

K
A

T
17

9
19

3
17

8
16

1
16

1
15

5
13

7
11

6
11

8
14

8
15

3
13

5
11

6

T
R

A
BZ

O
N

32
2

41
9

23
4

22
8

19
0

17
2

17
2

14
5

13
7

18
8

20
2

23
3

22
6



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
313

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

T
U

N
C

EL
İ

39
4

40
3

37
4

35
9

33
9

36
7

37
7

38
5

41
0

48
2

57
2

63
7

65
4

ŞA
N

LI
U

R
FA

69
4

75
8

67
9

62
8

68
0

73
6

73
5

75
0

76
3

78
2

77
6

86
6

83
4

U
ŞA

K
20

0
28

2
17

3
15

6
11

7
11

2
97

72
77

88
73

55
57

V
A

N
59

9
59

4
55

9
59

4
73

2
81

7
99

9
10

80
11

58
11

72
12

75
13

10
1.

26
3

Y
O

ZG
A

T
1

10
1

4
0

5
3

5
5

3
2

6
0

ZO
N

G
U

LD
A

K
 

73
7

89
1

67
4

61
8

57
8

62
3

54
6

50
1

47
8

50
4

47
7

41
2

38
7

A
K

SA
R

A
Y

4
20

3
4

0
5

7
6

5
5

8
8

5

BA
Y

BU
R

T
0

0
0

0
0

0
1

2
0

0
0

1
0

K
A

R
A

M
A

N
28

41
21

20
0

15
12

13
14

17
16

16
17

K
IR

IK
K

A
LE

1
30

4
11

0
12

10
18

17
31

16
51

50

BA
T

M
A

N
47

3
48

7
42

5
48

9
60

2
62

2
85

2
77

9
73

7
90

9
10

59
11

26
1.

09
4

ŞI
R

N
A

K
22

2
19

6
27

5
31

2
19

8
29

3
28

5
32

9
30

2
44

2
60

2
71

1
67

1

BA
R

T
IN

21
3

24
8

15
4

12
3

11
8

11
0

97
95

98
90

83
68

70

A
R

D
A

H
A

N
12

4
10

9
12

7
13

6
12

1
12

5
13

7
14

0
12

2
12

3
10

3
75

70

IĞ
D

IR
11

55
9

11
0

18
13

10
6

11
17

5
19

Y
A

LO
V

A
13

7
11

6
11

7
11

5
11

6
11

8
11

3
11

8
13

6
18

4
13

4
11

9
11

5

K
A

R
A

BÜ
K

14
8

16
0

12
8

11
9

11
6

12
1

10
2

12
1

12
6

11
9

98
78

81

K
İL
İS

12
12

9
7

0
9

8
10

10
18

28
32

21

O
SM

A
N
İY

E
20

18
20

26
0

18
17

17
39

32
38

40
42

D
Ü

ZC
E

11
6

11
0

47
85

81
10

7
19

3
15

4
15

2
15

0
14

5
16

0
15

4

T
O

PL
A

M
 

39
.5

01
41

.9
35

35
.6

46
36

.3
25

37
.2

28
38

.6
03

40
.2

40
38

.7
16

39
.0

15
41

.5
22

41
.2

27
39

.5
90

39
.2

20



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
314

KADIN ÇALIŞMALARI

GENEL MERKEZ KADIN ÇALIŞMALARIMIZ

Türkiye’nin nispi olarak en fazla kadın üyeye sahip olan ve karar alma 
mekanizmalarında kadınların en yüksek oranda temsil edildiği sendikamız SES, 
kadın mücadelesinin kazanımları bakımından kuşkusuz sendikal hareketin önemli 
bir kalesidir. Ebetteki örgütümüz, mücadeleye başladığımız ilk günden bugüne 
dek kadın mücadele tarihi mirasını sahiplenmiş, buradan özeleştirel bir yaklaşımla 
önemli dersler çıkarmıştır.  Oldukça zorlu ve sancılı bir süreçten geçerek ağır bedeller 
ödeyerek önemli mesafeler kat etmiştir. Önümüzdeki süreçte cinsiyet ayrımcılığına 
karşı; eşitlik ve özgürlük temelinde edilen nispi kazanımları korumak ve ilerletmek, 
dirençli ve kararlı mücadelemizi sürdürmekle mümkün olacaktır.  

Kadının eşitlik ve özgürlük mücadelesi, kendi kimliğiyle, kendi rengiyle yani 
özgün olmak zorundadır. Burjuva siyasal partilerinin erkek genel başkanlarını ve 
adaylarını iktidara taşımak için kadın emeğini sömürmek üzere kurdukları “hanım 
ve kadın kolları” çalışmaları bu anlamda oldukça çarpıcıdır. Geçmişte kısmen de 
olsa sendikalarımızda var olan “kadın komisyonlarının” genel üye sayısını artırmaya 
yönelik bir araç olarak görülmesi algısının bugün yok edilmiş olması sevindiricidir. 
Nitekim son Genel Kurulumuzda alınan karar gereği bağımsız kadın sekreterliğinin 
oluşturulması ve bağımsız çalışmaların yapılması bile, sendikamızda kadın 
mücadelesinin ete kemiğe ve kimliğe bürünmesinde önemli katkıları olmuştur. 
Bunu görmek gerekmektedir. Daha fazla baskı ve sömürüye uğrayan, erkek egemen 
iktidarlarca kuluçka makinesi olarak görülen, çocuk, hasta, yaşlı bakımı ve ev 
işlerini ekstradan yüklenen, savaşlarda en fazla mağdur edilen, işyerinde mobbing 
uygulamaların potansiyel hedef kitlesi olan kadınların, emek ve özgürlük mücadelesini 
yürütürken toplumsal cinsiyetçiliğe karşı da cepheden mücadele yürütmeleri, kendi 
özgün kimliklerini öne çıkarmaları doğru olandır.  

Genel Merkez Kadın Sekreterliği olarak sistemin baskılarından kaynaklı olarak bazı 
çalışmalarımızın eksik kaldığını, sekteye uğradığını ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra 
kurumsallaşmada, geleceği planlamada ve kolektif çalışmanın hayata geçirilmesinde 
yaşadığımız eksikliklerin de önümüzdeki süreçte aşılması gereken sorunlar olarak 
orta yerde durduğunu belirtmek gerekir. 

Önümüzdeki süreçte; sendikalarımızı kadın bakış açısıyla yeniden dizayn etmek 
durumundayız. Örgütlülüğümüze yönelik amansız saldırıların geliştirildiği günümüzde emek 
alanındaki tüm kadınların örgütlenmesi temel görevlerimiz olarak önümüzde duruyor. 
Geçtiğimiz dönem oluşturduğumuz kadın sekterliklerimizi kurumsallaştırarak, 
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gerek merkez gerekse de şube ve temsilciliklerde etkin, güçlü ve daha demokratik 
bir işleyişe kavuşmak için karar alma süreçlerinin her aşamasında bulunmak, işyeri kadın 
meclislerinin oluşturularak, işlevselleştirilip karar organı haline getirilmesi, kadın 
birimlerinin oluşturulması, çalışmaların planlı, programlı ve kolektif bir ruhla 
yapılması, mücadelenin takvim günlerine endeksli olmasından çıkartılarak dönemsel 
olarak programlanması, sistematize edilerek süreklileştirilmesi, kadına yönelik şiddet 
ve hak ihlallerinde örgütsel refleksimizin geliştirilmesi, toplumsal barışın tesisinde 
rolümüze denk bir pratik, “SES’li Kadınlar Dergisi”nin 6’şar aylık periyotlarla 
çıkartılması gibi görev ve sorumluluklarımız bulunmaktadır. 

Merkez Kadın Sekreterliğimizin, 7. Olağan Genel Kurulumuzun yapıldığı22-23-
24 Nisan 2011 tarihinden, Mart 2014’e kadar olan süreçte gerçekleştirmiş olduğu 
faaliyetleri içermektedir.

(1.MTK) KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI

(30 NİSAN 2011 – 01 HAZİRAN 2011)

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolunun;14.05.2011 tarihinde Denizli 
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Kınıklı Kampüsü’nde düzenlediği 
“Sağlıkta Kadın Emeği”sempozyumuna genel merkez düzeyinde katılım sağlanmıştır. 
Ankara, İstanbul(şişli), Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli şubelerimizden 
toplam 25 kişinin katılım gösterdiği sempozyumda;

“ Kadın Emeği Tarihsel Gelişimi ve Bugünü; Sağlıkta Kadın Emeği için İp Uçları”,

“Dünyada ve Türkiye’de Dünden Bugüne Sağlıkta Kadın Emeğinin Durumu”,

“Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının Kadın Sağlık Çalışanlarının Çalışma Biçimlerine 
Etkisi”,

“Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının Üreme Sağlığına Etkisi” konularına katılım 
sağlanmış ve Forum tartışmalarının devamında SES’ üyesi katılımcılarla toplantı 
yapılmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

AKP hükümeti; TBMM’den almış olduğu KHK çıkarma yetkisine dayanarak, “Kadın 
ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı”nı kaldırarak yerine “Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı” ihdasına ilişkin yürüttüğü; bu yolla Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
316

KADIN ÇALIŞMALARI

bünyesindeki kadın ve erkek eşitliğini sağlamakla görevli tek Genel Müdürlük 
olan Kadından Sorumlu Genel Müdürlük de bu yapının altında konuşlandırılmak 
istenmektedir. Mevcut yapının yetersiz bulduğumuz çalışmalarının yapılabilmesi 
için eksikliklerinin giderilmesi KSGM’nin yapısının güçlendirilmesi, icracı bir 
eşitlik bakanlığının kurulması gerekirdi. Başta kadın olmak üzere birçok açıdan 
gerisinde olduğumuz ülkelerde bu yapılanmalar ve benzer bakanlıkların olduğu 
bilinmektedir. 

Kadınların mücadelesi sonucunda oluşturulmuş her iki kurumunda aile ya da 
sosyal yardım merkezli politikaların içine çekilmesi kabul edilebilir değildir. Kadına 
ilişkin düzenlemelerin yapılması, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin sağlanması için 
yıllardır emek veren, kendi içinde büyük bir birikimi barındıran kadın örgütlerinin 
dahi görüşleri alınmadan böyle bir Bakanlık oluşturulması girişimine dur demek 
gerekmektedir.

Bu konuya ilişkin bütünlüklü bir çalışma yürütmek üzere Konfederasyonumuza 
bütünlüklü eylem-etkinlik örgütlemesi talebinde bulunulmuştur.

Tutsak Kadın Üye ve Yöneticilerimiz

Cezaevinde bulunan eski Ankara Şube yöneticimiz Seher Tümer ziyaret edilmiş, 
tutuklu bulunan eski Urfa şube yöneticimiz Aynur Özak Şahin’in 09. 06. 2011 
tarihinde Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen 2. duruşmasına ilişkin çalışma yürütülmüş, 
cezaevinde bulunan diğer kadın arkadaşlar ziyaret edilmiştir.

2. (MTK) KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI

(01 HAZİRAN 2011 – 15 KASIM 2011)

Konfederasyonumuzun almış olduğu kararlar hayata geçirilmiş, Konfederasyonumuz 
organizesinde bağlı sendikaların kadın sekreterleriyle toplantılar yapılmış, 
dışımızdaki kadın örgütlerin katılımıyla Eğitim Sen genel merkezinde bir buluşma 
gerçekleştirilmiştir. 

Genel kurulda alınan kararla oluşturulan bağımsız Kadın Sekreterliğinin 
izdüşümlerinin şubelerde oluşturulmasına görev dağılımı ve yetkilendirmenin 
yapılmasına, ilişkin kararın gereğinin (Antep, Bitlis, Çorum, Hatay, İstanbul 
Anadolu, Kayseri, Ordu ve Trabzon) bazı şubelerde yapılmadığı, görev dağılımı 
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yapılan şubelerden Sivas ve Antalya şube kadın sekreterinin erkek olduğu, görev 
dağılımı yapılmayan/bildirmeyen şubelerin MTK’na kadar tamamlamasına ilişkin 
yazı yazılmıştır.

Dönem içerisinde SES Kadın Meclisimiz, ilk toplantısını 16 Temmuz 2011, 
ikincisini 16 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleştirmiş, KESK Kadın Sekreterimiz 
Canan Çalağan’ın da katıldığı toplantıların sonuçlarını KESK Kadın Meclisi’ ne 
sunmuştur.

Ayrıca; 28-29 Ocak 2012, 16-17 Mart 2012 ve 5-6 Ekim 2013 tarihlerinde olmak 
üzere üç kez bir araya gelen KESK Kadın Meclis toplantılarına beklenen düzeyde 
olmamakla birlikte katılım sağlanmıştır.

16 Temmuz 2011 tarihinde Eğitim Sen Genel Merkezi’nde Şube/Temsilcilik 
kadın sekreterleri ve Şube/Temsilciliklerimiz tarafından görevlendirilen kadın 
arkadaşlarımızla yapılan toplantıya Adana, Afyon, Ankara, Aydın, Bolu, Denizli, 
Diyarbakır, Hatay, İst/Şişli, İskenderun, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, 
Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van ilerimiz katılmıştır. Diğer 
Şube/Temsilciliklerimiz mazeret bildirerek katılmamışlardır.

Yapılan toplantıda; öncelikle kadın sekreterliklerinin rolünün ve misyonunun 
cinsiyet ayrımcılığının her alandaki yansımalarının açığa çıkarılması, cinsiyet 
eşitsizliğinden kaynaklanan sorunların bütün emekçileri ilgilendirdiği bilinci ile 
kadın sekreterliklerinin ve komisyonların bu eşitsizlikler karşısındaki rolünü nasıl 
oynayabilecekleri, sorunlar karşısında gücünü nasıl seferber edebileceği, örgütlenme 
ve sendikal haklarımıza yapılan saldırıları durdurmak, herkese eşit, ulaşılabilir, 
nitelikli, ücretsiz ve anadilinde sağlık hakkı, emekçileri kapitalizmin krizinden ve 
şerrinden korumak, sendikalarımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini hâkim kılmak için 
örgütlü ve kararlı mücadeleye devam edilmesi tartışılarak başta Konfederasyonumuz 
KESK, üyesi olduğumuz Uluslararasısendikalardaki kadın oluşumlar ve diğer kadın 
örgütleri ile birlikte mücadele başta olmak üzere; kurumsallaşma ve örgütlenmeye, 
eğitime, basın yayına ve genel konulara ilişkin kısa, orta ve uzun vadede 
gerçekleştirilmek üzere bir dizi kararlar alındı. 

Genelde KESK’li özelde SES’li; başta kadınlar olmak üzere tutuklulara ilişkin 
sistematik ve bütünlüklü bir mücadele programının dışımızdaki ulusal ve uluslararası 
örgütlerle birlikte yürütülmesi kararı gereği; Urfa Şubemizin Yönetim Kurulu 
üyeliğini sürdürürken tutuklanan 3 yaşındaki oğlu ile birlikte Urfa Cezaevi’nde 
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bulunan Aynur Özak Şahin’in 22 Eylül Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davasına yakın illerdeki KESK ve SES üyelerinin, uzak illerdeki kadın 
sekreterlerinin, kadın çalışmalarından sorumlu arkadaşların ve dost örgütlerin 
katılımının sağlanması için çalışma yürütülmüştür.Mahkeme öncesinde; genel 
merkezden ve uluslararası örgütlerden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet 
Bakanına mektup gönderilmiş, imza kampanyasının örgütlenmesi kararı, avukatlar 
ve tutuklu yöneticimizle görüşülerek, görüşleri doğrultusunda mahkeme sonrasına 
ertelenmiş, tahliye edildiğinden gerçekleştirilmemiştir. 

Ankara Sincan F tipi Cezaevinde bulunan eski Ankara şube yöneticimiz Seher 
Tümer, Diyarbakır kapalı kadın cezaevinde bulunan eski MYK üyemiz Olcay 
Kanlıbaş, öğrencilik yıllarında katıldıkları basın açıklamaları nedeniyle haklarında 
açılan davanın Yargıtay’da kesinleşmesi sonucu Ekim 2010 tarihinden buyana 
İstanbul/Bakırköy Kapalı Kadın ve Çocuk Cezaevinde çocuğu ile birlikte tutuklu 
bulunan üyemiz Serpil Arslan Düzgün ve kızı ile birlikte tutuklu bulunan Eğitim-
Sen üyesi Nazire Ayata Civelek ziyaret edilmiş, arkadaşlarımızın durumlarına ilişkin 
çeşitli basın yayın organlarıyla bilgi paylaşımında bulunulmuş, köşe yazarlarının 
gündemleştirmeleri sağlanmıştır.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki tecavüz davasına genel merkezin katılımı sağlanarak, 
davaya müdahil olunması konusunda başvuru yapılmış ancak mahkeme tarafından 
başvurumuz reddedilmiştir. 

Siirt’te bir yıl önce Gazi İlköğretim Okulu’nda aralarında okul müdür yardımcısının 
da bulunduğu, yaşları 13 ila 70 arasında değişen, 100’e yakın kişi tarafından cinsel 
istismara uğrayan iki kız çocuğunun görülen mahkemesine katılım sağlanmış, 
mahkeme ertelenmiştir. Mahkemeye katılan diğer kadın örgütleriyle yapılan toplantı 
sonucunda konuya ilişkin duyarlılık kararı alınmıştır.

Düzce ilinde öldürülen H.A.’nın iki duruşmasında genel merkezimiz adına Düzce 
Şubemiz gözlemci olarak katılmış, yakınlarına dayanışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

SES 1. KADIN MECLİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ

16 Temmuz 2011 tarihinde Eğitim Sen Genel Merkezi’nde Genel Kadın 
Sekreterimiz, Şube/Temsilcilik kadın sekreterleri ve Şube/Temsilciliklerimiz 
tarafından görevlendirilen kadın arkadaşlarımızla yapılan toplantıya; Adana, Afyon, 
Ankara, Aydın, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Hatay, İst/Şişli, İskenderun, Karabük, 
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Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Ş.Urfa, Şırnak, Trabzon, 
Van ilerimiz katılmıştır.Siirt, Düzce, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Tokat Şube/
Temsilciliklerimiz mazeret bildirerek katılmamışlardır.

Yoğun bir emeğin ve ihtiyacın ürünü olarak oluşturduğumuz bağımsız kadın 
sekreterliğinin ilk toplantısını heyecanla gerçekleştirdik.

Yaşamın bütün alanında erkek egemen sistemin kurumsallaştığı, eril zihniyetin 
kendini yeniden ürettiği, kadınları birey olarak görmeyen, aile merkezli; Kadın 
ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın, kaldırılarak yerine kadın ve erkeklerin 
toplumsal rollerini dahada pekiştiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ikame 
edildiği,

Her üç kadından birinin aile üyelerinin şiddetine maruz kaldığı, her gün 3 kadının 
öldürüldüğü, cinsiyetçi bir eğitim sisteminin olduğu, özel ve kamu sektöründe 
kreşlerin kapatıldığı, sendika üyesi oldukları için işten atıldığı, ırkçı ve ayrımcı 
davranılan göçmen ev işçisi kadınlar, 12 Şubat 2011 tarihinde Meclisten geçen 
emekçilerin ve başta kadınların torbalanarak nefessiz bıraktığı yasa, özelleştirmeler, 
taşeronlaştırmalar, kuralsız güvencesiz, esnek çalışma, SSGSS yasası ve “Sağlıkta 
Dönüşüm” olduğu tespit edilmiştir.

Bütün bunların temel kaynağı erkek egemen zihniyet ve kapitalist sistemdir. 
Tarihsel süreçler ataerkil zihniyetin kendini ekonomik, sosyal, siyasal vb. açılardan 
kurumlaştırdığı süreçler olmuştur. Kadın sistemin tabanına yerleştirilerek 
toplumsal yapılanma inşa edilmiş, aile içerisinde kadınla başlayan köleleştirme 
süreci bir toplumsal sisteme dönüşmüştür. Bu kapsamlı inşa karşısında kadın, 
durumu kabullenmemiş, doğal toplumun özgür yaşam geleneğine bağlılığını, her 
toplumsal isyanın önemli bir parçası olarak göstermiştir. Bundan dolayıdır ki, kadını 
köleleştirerek kendi sistemini örmeyi hedefleyen erkek egemen sistem, tek tanrılı 
dinlere kadar kadını bir bütün olarak kuşatmayı başaramamıştır. Yaşamı tüketen 
kapitalist toplum ataerkil sistemin zirvesi olmuştur. Hiç bir uygar toplum, kapitalizm 
kadar kendi yaşam kültürünü toplumun her kesimine yedirmeyi başaramamış ve 
toplumun her kesimini gönüllü bir dişlisi haline getirememiş, kadın cinselliği bir 
obje olarak ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, sportif bütün alanlarda kapitalizmde 
olduğu kadar etkili kullanılmamıştır.

Kadın bedeni reklam sektöründe, sanat dünyasında, kadın ve uyuşturucu ticaretinde 
kullanılmakta, günümüzde fuhuş, devletler düzeyinde iş sektörü olarak yasallaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Savaş ve baskı sarmalında yoksullukla beraber; kadın ve çocuklara 
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yönelik şiddet her geçen gün daha fazla sıradanlaşmakta, inkâr 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, Allianoi 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 öngörülmesi, sendikaların, partilerin kapatılması, emek, özgürlük ve 
barış adına söz söyleyen sendikacı, siyasetçi, belediye başkanlarının tutuklulukları 
tecavüz kültürünün bir parçası olup; cinsiyetçi, erkek egemen ve sınıfsal sömürü 
üçlüsü üzerine kurulmuş olan mevcut sistemin sonucudur.

Kadına iş imkânı özgürlüğün en somut örneği gibi sunulmakta, evdeki işçiliği 
ve emeği hiçe sayılmaktadır. Dışarıdaki iş sahasında ise bir erkeğe göre daha 
dezavantajlıdır ve emeğinin karşılığını asla alamamaktadır. Kapitalist sistem erkeği 
bu yönüyle bir kez sömürüyorsa kadını iki kez sömürmektedir. Kadının görünmeyen 
emeği kriz dönemlerinde emniyet supabı; ideolojik olarak da toplumsal denetim 
işlevi görmektedir. 

Geçmişte siyasi arenaya sokulmayan kadın şimdi devlet politikalarını en iyi uygulayan 
bir kesim olarak sembolik pozisyonlarda siyasette aktifleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Kadın özgürlüğü ve özgün kimliği temelinde bir katılım yok denecek kadar azdır. 
Kadın rengi, anlayışıyla siyaset yapmak, demokratik siyaset anlayışının gelişimini 
sağlamak yerine, göreceli özgürlük yaklaşımına kanarak, egemen siyasetin kendini 
kurumlaştırmasında rol oynamaktadır.

Sorun kadınla başlasa da artık toplumun yediden yetmişe her kesimini etkisine 
alan bir durum mevcuttur. Kadından başlayarak toplumun her bireyi farklı yol ve 
yöntemlerle kapitalist sisteme ve onun egemenlik mekanizmalarına mahkûm kılınmış 
ve esir alınmıştır. Geçmişin tarihsel, toplumsal bilinci ve geleceğe ilişkin hedef ve 
umutlar yerine anı yaşama yegâne yaşam felsefesi olarak özümsettirilmiştir. Birey 
özgürlüğü adına toplumsal değer yargıları ve ahlakı ayaklar altına alınmış, sistem bir 
kesimi açlıkla terbiye ederek ucuz iş gücü olarak kendisine bağlarken, bir kesimi ise 
sınırsız maddi çeşitliliklere boğarak manevi bir tükenişi yaratmaktadır. 

Dünyada ve Türkiye’de emek piyasası sektörler itibariyle analiz edildiğinde 
kadınların emek piyasasında karşılaştıkları her türlü ayrımcılığın, emek yoğun ve 
kadınların erkeklere göre daha fazla istihdam edildiği alanlar olduğu; sağlık alanının 
bunlardan biri olması nedeniyle örgütlenme ve mücadele açısından önemine vurgu 
yapılmıştır.
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Sağlık hizmetleri içinde temel sağlık hizmetleri kapsamında olan koruyucu sağlık 
(Artık sistem, piyasalaşma süreciyle koruyucu hizmetleri önemsememektedir.) 
ve tedavi hizmetinin yoğunlukta olduğu hastane hizmetlerinde kadınlar ezici 
çoğunluktadır. Bu alan aynı zamanda mesleki cinsiyet ayrımcılığı ve ayrışma 
açısından da tipik örnekler içermektedir Böylece evin içinde ve dışındaki kadın 
emeğine atfedilen özelliklere göre işlerin kadın işi ve erkek işi olarak ayrışması, bu 
ayrışmanın tarihsel olarak ve günlük pratiklerle yeniden üretilmiş ve yapılandırılmış 
olmasının kadınların eğitim düzeyi yükselse, nitelikli olsa ve sayısal olarak artsa da, 
işe alımlarda, meslek seçmede ve yükselmelerde ayrımcılık düzeyinin değişmeden 
kaldığı, çalışanların yarısından fazlasının kadın olduğu sağlık özelinde irdelenmeye 
muhtaçtır.

Genel makroekonomik olguların emek piyasasında yarattığı koşullar, güvencesizlik, 
düşük gelir ve örgütsüzlük bağlamında kadın-erkek tüm çalışanları olumsuz 
etkilemiştir. Ancak, özellikle kadın emeğinin işgücü piyasasındaki konumu, 
özellikleri ve kullanım biçimi ucuz işgücü arayışında olan sermaye için önemli bir 
potansiyel olmuştur.

Tarihsel olarak kadınların yoğunlukta olduğu ve giderek feminize bir alan olan 
sağlık, neoliberal politikaların paralelinde özelleştirme sürecini yaşamaktadır. 2003 
yılından itibaren uygulamaya giren sağlıkta dönüşüm programının özelleştirmeyi 
hızlandırdığı özel sağlık sektöründe çalışan sayısının kamuya nazaran daha hızlı 
arttığı görülmektedir. Dönüşümün tamamlanmasıyla çoğunluğu kadın olan on 
binlerce kamu sağlık emekçisinin devlet memuru statüsünden çıkması ve “Sağlık 
Piyasası”nda istihdam edilmesi anlamına gelmektedir.

Günümüzde sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının alt üst olduğu, güvencesizleştiği, 
esnek çalışmanın yaygınlaştığı, taşeron işçisi olduğu, emeğinin değersizleştiği 
çalışma arkadaşlarıyla rekabete zorlandığı bir ortam oluşmuş, diğer yandan kadın 
emeğinin evde olduğu gibi çalışma yaşamında da görünmez olduğu, hafife alındığı, 
harcanan duygusal emeğin ise hiç görülmediği bir ortamda; kadın işleri daha da 
değersizleşmekte, ücretler düşmekte, sigortasız çalışma yaygınlaşmaktadır.

Sendikamız SES sadece dar anlamda ücret sendikacılığı yapmamakta, emekçilerin 
hak ve eşitlik mücadelesini, daha geniş bir haklar ve özgürlükler yaklaşımı içinde 
ele almaktadır. Sendikal geleneğimiz, eşitsizlik ve egemenlik ilişkilerinin birbirinden 
beslendiği gerçeğini göz önünde bulundurarak, toplumsal eşitsizliklerin tümüne karşı 
olma üzerinde şekillenmiştir. Cinsiyet eşitsizliğine ve kadınlara yönelik her türlü 
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ayrımcılığa karşı olmak da, sendikal mücadelemize yön veren temel ilkelerdendir. 
Bu ilkenin kâğıt üzerinde kalmaması için cinsiyet eşitliği perspektifinin sendikal 
mücadelenin her alanına dâhil edilmesi gerekir.

Sendikamızda artık bağımsız kadın sekreterliği bulunmaktadır. Cinsiyet eşitsizliği 
sorunu ile kadın sekreterliğinin ilgileneceği ve bunun yeterli olduğu düşünülebilir. 
Ancak, cinsiyete dayalı ayrımcılık, sadece kadınların değil tüm toplumun sorunudur 
ve bu eşitsizlikten bütün emekçiler olumsuz etkilenmektedir. Başta sınıfa dayalı 
eşitsizlikler olmak üzere diğer bütün toplumsal eşitsizlikler cinsiyete dayalı eşitsizlikten 
beslenmektedir ve cinsiyet eşitsizliği hesaba katılmadan tam olarak çözümlenmeleri 
mümkün değildir. Öte yandan kadınların maruz kaldıkları eşitsizlik ve ayrımcılık da, 
diğer eşitsizlikler göz ardı edildiğinde tam olarak anlaşılamaz. Dolayısıyla cinsiyet 
eşitsizliği sorunu sadece kadın sekreterliğinin alanına hapsedilemez; cinsiyet 
eşitliği perspektifi sendikal mücadelenin, sorunların saptanmasından, örgütlenme 
stratejilerinden hedeflerin belirlenmesi ve eylem etkinliklerin oluşturulmasına 
değin her aşamasının ayrılmaz bir unsuru haline getirilmelidir. Güçlü ve sonuç alıcı 
bir sendikal mücadelenin en önemli koşullarından birisi toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifine sahip olmaktır.

SES, tüzüksel düzeyde olmamakla birlikte kuruluşundan itibaren toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği konusunda duyarlılık taşımış ancak kadın üye oranının yüksekliğine rağmen, 
sendika yönetimlerinde halen üyelikleri oranında temsil edilememektedirler.

Kamu emekçilerinin örgütlü olduğu sendika konfederasyonlarında kadın 
yönetici dağılımına baktığımızda, KESK, TÜRK KAMU SEN VE MEMUR SEN 
Konfederasyonlarının toplam 21 olan Yönetim Kurulunda bulunan tek kadının 
konfederasyonumuz KESK’te olduğu ve kadın sekreterliğini yürüttüğü,

Konfederasyonlara bağlı sendika yönetiminde kadın yönetici dağılımına baktığımızda; 
KESK’e bağlı sendika genel merkez yönetimlerinde toplam 80 yöneticinin 12’si yani 
%15’ i kadın, Türk Kamu Sen’ e bağlı sendika yönetimlerinde toplam 70 yönetim 
kurulu üyesinin 3’ü yani %4.2’ si kadın, Memur Sen’ e bağlı sendika yönetimlerinde 
toplam 80 yönetim kurulu üyesinin ise sadece 2’si yani % 2,5. kadın.

Sendikamız 2011 yılı mayıs ayı yetki sürecindeki Kadın Üye sayımız 24.148 Erkek 
Üye sayımız ise 17.066.Genel Merkez de 7 yöneticinin 3’ü kadın. 

Sendikamız 44 Şube, 28 Temsilciliğinde bulunan 440 yöneticinin, 144 tanesi 
kadın.
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Kadın yönetici dağılımı ise şöyle; 
Ş/ BAŞKANI  14  ÖRGÜTLENME SEK.    19

Ş/T SEKRETER 27   EĞ. BASIN YAYIN SOSYAL İLİŞKİLER 22 

MALİ SEKRETER  16  HUKUK VE TİS    22 

KADIN SEK  24

Şube/Temsilciliklerimizin 2’sinde (Afyon, Bitlis ve Erzurum) kadın yöneticimiz yok. 
Şubelerimizden 3’ünde ise kadın sekreteri erkek (Antalya, Manisa ve Sivas). 

7. olağan genel kurulumuzla sendikamızın başta kadın sekreterliği ve kota olmak 
üzere, son tüzük değişikliği ve karar önergelerine bakıldığında belli ölçüde toplumsal 
cinsiyet eşitliği politikası uygulama iradesinde olduğunu söyleyebiliriz. Alınan 
kararların hayata geçirilmesi kadın sekreterliklerince sınırlı kalmaması, sendikanın 
bütün organlarınca üstlenilmesi, önümüzdeki dönem değerlendirme yapma açısından 
önemli veriler sunacaktır. 

Sonuç olarak; Dünün acımasız sömürü koşullarına karşı 129 dokuma işçisi kadın 
direnirken, fabrikada çıkartılan yangında can verdi. Bugün bir asır sonra, kazanılmış 
hakların kapitalizmin vahşiliğinde birer birer gasp edildiği süreci yaşamaktayız.

Önemsememiz ve görmemiz gereken; en bağımsız olduğunu söyleyen toplumsal 
sorunlarla mücadele eden kesimlerin, sivil toplum örgütlerinin, sistemin sınırlarını 
aşamamasıdır. Emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesi yürütenler açısından önemle 
sorgulanması gereken iktidar düzenini ne kadar aşıyor olduğudur. Dolayısı ile sistem 
dışı bakış açısı sağlanmadığı, kavramlara doğru anlamlar yüklenmediği sürece doğru 
ve etkili mücadelelerin gelişmesini beklemek gerçekçi olmamaktadır.

Mücadelemizi yürütürken; Çabamız her kesimden daha fazla, daha cesur ve 
hassas olmak durumundadır. Ancak hassasiyet adına toplumsal tabuların üzerine 
gitmemek, bu alanları kapitalizmin hizmetine açık hale getirmek anlamına gelir.

Doğru, planlı ve sistematik bir mücadele ile özgürlük iddiası olan bizlerin bu 
ideolojinin ortamımızda yaşamsallaşması önceliği ile mücadelede yer alan bireyler 
olarak içinden geldiğimiz kapitalist toplumun kişilik ve yaşam tarzımıza yansıyan 
yanlarını iyi çözümleyerek ve bunlarla mücadele ederek özgür kadın kimliğine 
ulaşmak önem taşımaktadır. Süreci tersine çevirmek için kadınların örgütlenmesi 
ve etkili bir muhalefet haline gelmeleri için sendikamız yaşamsal önemdedir.  
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Bu yüzden; öncelikle kadın sekreterliklerinin rolünün ve misyonunun cinsiyet 
ayrımcılığının her alanındaki yansımalarının açığa çıkarılması, Cinsiyet 
eşitsizliğinden kaynaklanan sorunların bütün emekçileri ilgilendirdiği bilinci ile 
kadın sekreterliklerinin ve komisyonların bu eşitsizlikler karşısındaki rolünü nasıl 
oynayabilecekleri, sorunlar karşısında gücümüzü nasıl seferber edebileceğimiz 
saptanmalıdır.  Örgütlenme ve sendikal haklarımıza yapılan saldırıları durdurmak, 
herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz ve anadilinde sağlık hakkı, emekçileri 
kapitalizmin krizinden ve şerrinden korumak, sendikalarımızda toplumsal 
cinsiyet eşitliğini hâkim kılmak için örgütlü ve kararlı mücadeleye devam etmek 
gerekmektedir.     

Genel merkezimiz kadın sekreterliğimizin gerçekleştirmiş olduğu ilk kadın 
sekreterliği toplantısında alınan kararlarımız;

Kurumsallaşma ve örgütlenmeye ilişkin;

Gecikmişte olsa kurulan, bağımsız kadın sekreterliklerinin şubelerde biran önce • 
tamamlanması,

İl ve ilçe temsilciliklerinde; temsilcilik sekreterliği koordinesinde kadın • 
komisyonlarının kurulması,

Genel kurul’ un oy birliği ile kabul edilen 24 no’lu karar önergesi doğrultusunda; • 
yılda iki kez kadın sekreterleri toplantısını planlaması ve katılımın önündeki 
engelleri kaldıracak tedbirlerin alınması,

Planlanan bu toplantılara; kurumsallaşmaya vesile olması, çalışmalara işlerlik • 
kazandırılabilmesi, güçlü, etkin kararlaşmaların yaşanabilmesi ve hayata 
geçirilebilmesi için; iş yerlerinden başlayarak görüş ve önerilerin alınarak katılım 
sağlanması,

Dönemsel olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlaştırılarak toplantılar • 
öncesinde Genel Merkez’e ulaştırılması,

Yapılan tartışma, alınan görüş ve öneriler sonucunda hazırlanacak sonuç • 
bildirgesinin örgütle ve ihtiyaç duyulması halinde kamuoyu ile paylaşılması,

Genel merkez, genel kadın sekreterliği bünyesinde ihtiyaca göre belirlenecek • 
sayıda bir kadın meclisi oluşturulması,



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
325

KADIN ÇALIŞMALARI

Sendikamızın tüzüğünde bulunan ilke ve amaçlar çerçevesinde yerellerde bulunan • 
kadın platformlarına katılım sağlanması. Olmayan yerlerde oluşturulması için 
çaba harcanması,

Yapılacak her türlü çalışmanın, başta kadın örgütlenmesi olmak üzere örgütün 
büyümesini ve nitel dönüşümünü esas alması hedeflenmiştir.

Eğitime Çalışmalarına İlişkin;

Genel merkez düzeyinde kadın eğitimci kadrosunun oluşturulması için eğitim • 
programı planlanması ve uygulanması,

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve kadın örgütlülüğüne katkı sağlayacak • 
bölgesel düzeyde “Kadın Örgüt Okulları”nın planlanması,

Genel ve yerel düzeyde gerçekleştirilecek bütün eğitim programlarında • 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” konusuna yer verilmesi. Ayrıca iletişim, 
kadın mücadele tarihi, kadının evrensel hukuk normlarından doğan haklarına 
ve çalışma yaşamındaki mevzuatlara, ilişkin konulara yer verilmesi. Eğitimlere 
kadınların yanı sıra erkeklerin de katılımının sağlanması.

Basın Yayına İlişkin;

Sendika Dergisinde kadın sayfasının oluşturulması,• 

Süreli bir SES Kadın yayın organının çıkarılmasının hedeflenmesi. Bu yayın • 
organında çok dilliliğin esas alınması,

Dönemsel ihtiyaçları karşılayacak yayınların çıkarılması. • 

Genel Konulara İlişkin;

Kadının mücadele tarihinde imzasını taşıyan 25 Kasım ve 8 Mart gibi tarihlerinin • 
günlerle sınırlandırılmadan tarihsel değerlerine ve ideolojik karakterine denk 
kutlanması,

24/365 gün ücretsiz kreş hakkı, emzirme odası 24 ay ücretli doğum izni,• 

Mobbing, cinsel taciz ve şiddet konusunda araştırmalar yapılarak, açığa çıkan • 
sonuçlar üzerinden eylem ve etkinlik programı geliştirilmesi,
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Kamu bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin arttırılması konusunda kamuoyu • 
oluşturmak,

Sağlık çalışanlarının sağlığına ilişkin riskler konusunda farkındalık yaratmak, • 
radyasyonlu, riskli birimlerde ve gece nöbetlerinde gebelerin muaf tutulması için 
çalışma yürütmek,

Gece çalışma saatlerine ilişkin ücret talebinde bulunmak,• 

Son 7 yılda % 1400 oranında artan Kadın cinayetleri başta olmak üzere kadına • 
yönelik her türlü şiddete karşı duyarlılık geliştirilmesi,

Kadınların meslek hastalıklarının tespit edilerek yıpranma payı talebinde • 
bulunulması,

Kadın toplantılarının farklı illerde yapılması,• 

Kadın ve Eşitlik Bakanlığının kurulması için mücadele yürütülmesi,• 

Yapılacak çalışmalar için uzman desteğinin alınması,• 

2009 Mart ayında TTB ve SES olarak birlikte düzenlediğimiz “Anadil ve Sağlık” • 
konulu sempozyumun açığa çıkardığı sonuçlar; Sağlık hizmetlerine erişimin 
önündeki engellerden biri olan; öncelikli olarak anne ve çocuk sağlığını tehdit 
eden, sağlık iş kolunda hizmet veren sağlık emekçilerinin dil boyutuyla yaşadıkları 
sorunlar ve bunların çözüm önerileri, evrensel değerler, hukuk normları, 
akademik çalışmalar ve ülke deneyimleri ışığında, vazgeçilmez insan haklarından 
olan anadilde sağlık hizmetlerinin verilmesine ilişkin çalışma yürütülmesi,

Genelde KESK’li özelde SES’li; başta kadın olmak üzere tutuklulara ilişkin • 
sistematik ve bütünlüklü bir mücadele programının dışımızdaki ulusal ve 
uluslararası örgütlerle birlikte yürütülmesi,

Başta üyelerimiz olmak üzere mevcut uygulamalardan kaynaklı, toplumsal • 
bir sorun haline dönüşmüş, tutukluların sağlık hakkına yönelik duyarlılık 
geliştirilmesi,

Urfa Şubemizin Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürürken tutuklanan halen 3 • 
yaşındaki oğlu ile birlikte Urfa Cezaevi’nde bulunan Aynur Özak Şahin’ in 
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20 Eylül Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davasına yakın 
illerdeki KESK ve SES üyelerinin, uzak illerdeki kadın sekreterlerinin, kadın 
çalışmalarından sorumlu arkadaşların ve dost örgütlerin katılımını sağlamak, 

Mahkeme öncesinde; genel merkezden ve uluslararası örgütlerden • 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanına mektup gönderilmesi, bir imza 
kampanyasının örgütlenmesi. 

SES 1. Kadın Meclisi Sonuç Bildirgesinde yer alan kararlaşmalar kısa orta ve uzun 
vadede yapılacaklar olarak planlanmış; ağırlıklı olarak hayata geçirilmiş olmakla 
birlikte; bir kısmı bizim dışımızda gelişen nedenlerden, bir kısmıda, liberalizmin 
bireylerin kök hücrelerine kadar sirayet etmesiyle gelişen bireyci yaklaşımları 
aşamama, yeterince kolektifleşememe, günü kurtarma, planlamaların yetersizliği vb. 
nedenlerle gerçekleştirilememiştir. 

AKP hükümetinin kadına ilişkin düzenlemeler yapılırken, “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği”nin sağlanması için yıllardır emek veren, kendi içinde büyük bir birikimi 
barındıran kadın örgütlerinin dahi görüşleri alınmadan TBMM’den almış olduğu 
KHK çıkarma yetkisine dayanarak “Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı”nı 
kaldırarak yerine “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”nın oluşturulması 
girişimine dur demek adına konuya ilişkin bütünlüklü bir çalışmayürütmek üzere 
Konfederasyonumuz ve kadın örgütleriyle birlikte eylem-etkinlikler gerçekleştirilmiş. 
Türkiye’de kadına yönelik artan şiddet ve cinayetler dâhil kadına yönelik yönelimlere 
refleks gösterilmiş, bakanlık yapısında yapılan değişiklikte dâhil olmak üzere 
nedenlerin eril bakış açısından kaynaklandığı gündemleştirilerek eleştirilmiştir.

Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e Van Depreminden sonra 
yapılacak çalışmalara ilişkin sendikamızın taleplerini içeren yazı yazılmıştır.
Sendikamız, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depreminin 
yarattığı deneyimler doğrultusunda öncelikli önerilerimizi paylaşmak ve deneyimler 
ışığında kurumun yapacağı çalışmalarda işbirliği önermiştir.

Van Depreminin üçüncü gününde, sendikamız ve TTB heyetlerinin yerinde yaptığı 
incelemeler, hazırlanan raporlar, basın ve kamuoyuna yansıyanlardan yola çıkılarak 
bakanlığın yürüttüğü çalışmalardaki aksaklıklar aksaklıkların olduğu, hizmet verilen 
alanın önemine vurgu yapılmıştır.

Deprem bölgesinde bakım ve korunmaya muhtaç çocuk, genç, engelli, yaşlı ve kadın 
tespitinin yapılması, bu kişilerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması ve acil 
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durumlarda gerekli sosyal hizmet modelinin uygulanması, temel ihtiyaçların tespit 
edilip sağlanması ve buna paralel olarak yapılacak alan ve mesleki çalışmaların 
işlevselliğini arttırabilmek adına toplum organizasyonunun sağlanması, gönüllü kişi 
ve kuruluşların, demokratik kitle örgütlerinin ortak çalışmasının örgütlenmesinde 
sosyal hizmetlerin öncelikli görevleri arasında olduğu belirtilmiştir.

Devletin kurumlarında bile koruma altında bulunan kadınların can güvenliğinin 
yeterince sağlanmadığı bilinirken, depremin yarattığı hasar nedeniyle öncelikli 
olarak korunma ve bakıma muhtaç kadınların tespit edilmesi, kadın “sığınma” 
evlerinde kalan kadınlarla birlikte can güvenliklerinin sağlanması, gerekli sosyal 
hizmet çalışmalarının yapılması ve kadınlara yönelik psikolojik destek programlarının 
acilen uygulanması da taleplerimiz arasında yer almıştır.

Sendikamızın faaliyetlerin organize edilmesi sürecinde kısa, orta ve uzun erimli 
hedefler doğrultusunda üyeleriyle birlikte gerçekleştirilecek çalışmalarda yer alma 
isteği bildirilerek, konu ile ilgili rapor kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Emekçilerin çalışma koşullarına ve sosyal güvenlik haklarına yönelik olumsuz 
düzenlemelerin hızla yaşama geçirildiği kısmi süreli çalışma, evde çalışma vb. esnek 
üretimin tüm bileşenlerinin yasal düzenleme altına alındığı, taşeronlaşmanın hızla 
yaygınlaştırıldığı, kıdem tazminatlarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, işçi sağlığı 
ve güvenliği alanında hizmetlerin, eğitimlerin bile piyasalaştırıldığı bir süreçte artı 
değer sömürüsü çalışanların sağlık ve güvenlikleri üzerinden daha fazla hissedilir 
olmuştur. Siyasal iktidarlar iş cinayetlerine seyirci kalmış, meslek hastalıklarını kayıt 
altına almakta bile aciz davranmıştır.

Çalışma yaşamının çekilmez hale getirildiği bu dönemde,çalışma yaşamının 
sorunlarına ışık tutacağını umduğumuz Konfederasyonumuz KESK’ adına 
düzenleme kurulunda yer aldığımız DİSK, TMMOB ve TTB’nin 2-3-4 Aralık 2011 
tarihlerinde Ankara da gerçekleştirdiği “İşçi Sağlığı ve Güvenliği” kongresinin 
konu başlıklarından biri “Çalışma Yaşamında Kadın”olarak belirlenmiş, Kadınların 
çalışma yaşamında kadın olmaları nedeniyle karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek, 
cinsiyetçi yaklaşımları değiştirmek, güvencesiz kadın emeği konusunda farkındalık 
yaratmak, kadınlara yönelik, koruyucu önlemleri içeren politikaların üretilmesi 
ve örgütlü kadın mücadelesine katkı sağlanması, birikimlerin ortaklaştırılması ve 
çalışma yaşamına emekten, çalışanlardan yana katkılar sunulması hedeflenmiştir.
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Kasım günü TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından 2-3-4 Aralık 2011 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”ne 
yönelik olarak “Basın Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı” düzenlenmiştir. Ankara 
TTB Merkez Konseyi binasında gerçekleştirilen çalıştaya;Bir Gün Gazetesi köşe 
yazarı/akademisyen Doğan Tılıç, Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Sultan Özer, 
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Bulut ve 
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Genel Sekreteri Celal Çevirgen konuşmacı 
olarak katılmıştır.

Van’da 9 Kasım’da meydana gelen ikinci depremde yaşamını yitiren basın 
emekçileri Cem Emir ve Sabahattin Yılmaz’ın anısıyla bütünleşen kongre; TTB 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu ve Tanık ile İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 
Düzenleme Kurulu adına Dr. Celal Emiroğlu’nun açış konuşmalarıyla başladı. 
Açılış konuşmalarında 2-3-4 Aralık 2011 tarihlerinde düzenlenecek İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Kongresi’nin gerekçesi, amaç ve hedeflerine yönelik bilgi verilerek işçi 
sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yapıldı.

Celal Çevirgen, haber kameramanları ve foto-muhabirlerinin çalışma koşullarının 
zorluklarını ve risklerini içeren görsel bir sunum yaptı. Çevirgen, kameramanlar ve 
foto-muhabirlerinin sürekli sağlık sorunları yaşadıklarını vurguladı.

Doğan Tılıç, örgütsüzlüğün gazetecilerin sağlık sorunlarına nasıl etki edebileceğini 
anlattı. Basın emekçilerinin sendikalaşması gerektiğinin altını çizen Doğan Tılıç, 
Türkiye’de gazetecilerin sendikadan uzak kaldığına ve örgütlenme sorunları olduğuna 
işaret etti. Tılıç, gazetecilerin yoğun stres ortamında çalıştıklarını belirterek, bunun 
gazetecilerde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını kaydetti.

Sultan Özer, gazeteciliğin “ağır işkolu” sayılması gereken mesleklerden olduğunu, 
gazetecilerin mesleklerine sınıf perspektifinden bakmadığına değinen Özer, değişen 
sahiplik yapısının da idari ve siyasi baskıları etkilediğini belirtti. Özer, ağır koşullarda 
görev yapan gazetecilerin canlarının da tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, 
bunun son örneğinin de Van depreminde Cem Emir ve Sabahattin Yılmaz’ın 
yaşamlarını kaybetmesiyle yaşandığını söyledi.

Gökhan Bulut da, gazetecilerin sağlık sorunlarıyla ilgili bir çalışma bulunmadığını, 
gazetecilerin yaşadıkları sorunların çözümünün örgütlenmekten ve birlikte hareket 
etmekten geçtiğini vurguladı. 
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Kongrenin ikinci bölümü; mazereti nedeniyle ilk bölüme katılamayan Türkiye 
Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi’nin de gelmesiyle devam etti. İkinci 
bölümde, konuşmacılar, çalıştay katılımcıları ve düzenleme kurulu üyeleri ile birlikte 
ortak değerlendirmesi ile önümüzdeki dönemde “Basın Çalışanlarının Sağlığı” 
konusunda yapılabilecekler ele alındı.

KESK adına düzenleme kurulunda sendikamız Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun’un 
yer aldığı “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nde“Sağlık İçin Mücadele, Mücadele 
İçin Sağlık” sloganı öne çıktı. Üç gün süren kongrede; “Güvencesizlik, Esnekleşme ve 
Sağlık”,“Taşeronlaşmanın Örgütlenme ve İşçi Sağlığına Etkileri”, “Çalışma Yaşamında 
Kadın”, “İşçinin Bilme Hakkı ve Sağlıklı Emek”, “Kapitalist Üretim Sürecinde Hegemonya 
ve Karşı Hegemonya Mücadelesi” başlıklı oturumlar düzenlendi. Kongrenin en coşkulu 
bölümlerinden biri olan “Çalışma Yaşamında Kadın” konulu, başkanlığını TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Berna Vatan’ın yaptığı oturumda; Ankara Üniversitesi SBF 
Çalışma Ekonomisi Bölümünden Gülay Toksöz “Kadın İstihdamında Türkiye’de 
Durum ve Ne Yapmalı?”19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 
Melda Yaman Öztürk, “Yeni Esnek Çalışma Sürecinde Kadın ve Ne Yapmalı?”, 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Gamze Yücesan Özdemir, “Ev Eksenli 
Çalışan Kadınlar”Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü’nden Meltem 
Çiçeklioğlu“Çalışma Yaşamında Kadın Sağlığı, Sorunları ve Ne Yapmalı?”Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Handan Çağlayan “Bölge, Göç Kadın 
ve Ne Yapmalı?” veDİSK’ten Zeynep Ekin Çağlar sunum yaptılar.KESK adına 
SES Genel Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, “Kadın ve Sendikalar”başlığında 
sendikalardaki kadın politikalarına, mücadele tarihi, geleneği, direnişi, temsiliyeti, 
sorunları, toplumsal cinsiyet yaklaşımları, sorunların çözümü konusunda yapılması 
gerekenler ve KESK’li tutuklulara ilişkin sunum yaptı. Ayrıca “Çalışma Yaşamında 
Direnen Kadınlar” başlıklı forumda Dev Sağlık-İş‘ten Güllü Hanoğlu, Tek Gıda-İş‘ten 
Songül Aydın ve KESK Genel Meclisi Üyesi Meryem Çağ deneyimlerini anlattılar. 
Kadınların; çalışma yaşamını, örgütlenmeyi, direnişi ve mücadeleyi tartıştığı çalıştay 
Kardeş Türküler’ den Feryal Öney’in “Kadın Ağzı Türküler” dinletisiyle son buldu.

Kadınlar; çalışma yaşamını, örgütlenmeyi, direnişi ve mücadeleyi tartıştı.

3 Aralık öğleden sonra yapılan Kongrenin en coşkulu oturumlarından biri olan 
kadın oturumunda öne çıkan, vurgusu yapılan konulara gelince; 

Gülay Toksöz; “Kadın İstihdamında Türkiye’de Durum ve Ne Yapmalı?”sorusuna 
cevap aradığı konuşmasında, Türkiye’deki istihdam politikalarına değinerek, esnek 
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istihdam politikalarının kadınlara dayatıldığının üzerini çizdi. Toksöz, “Kadın 
istihdamını artırmanın temel yolu olarak esnekliğin var edildiğini görüyoruz. Esnek çalışma 
biçimleri yasal düzenleme kapsamına alınsa bile, esas itibariyle işgücü piyasasının en düşük 
ücret ve vasıfsız işleri için geçerli olan ve kadınlar için öngörülmesi durumunda, esas olarak 
kadınları bu işlere mahkûm eden işler olmak durumunda kalacaklar. Dolayısıyla, kadınlar 
için bizim savunmamız gereken esas olarak tam zamanlı, sosyal güvenlik kapsamında ve 
örgütlenme hakkının bulunduğu işlerin kadınlar açısından yaygınlaştırılması olmalıdır” 
dedi.

Melda Yaman Öztürk;“Yeni Esnek Çalışma Sürecinde Kadın ve Ne Yapmalı?” 
sorusuna, “Kadınlar sermaye için ucuz, itaatkâr bir işgücü sunuyorlar. Yani esnek üretim 
için ideal işgücü kadınlar. İş Yasasında ve Torba Yasada kadınlar için ideal iş olarak esnek 
istihdam savunuluyor. Şimdi, peki neden sermaye ısrarla esnek üretim diyor? Çünkü 
esnek üretim bu da benim İŞKUR’da yapılan bir uzmanlık tezinden aldığım tanımdır; 
yani muhalif bir tanım değil aslında. Sermayenin ya da işverenin onların diliyle emek 
süreçlerinde istihdamda ücretlendirmede çalışma saatlerinde, çalışma yerinde egemen 
olması demek. Yani, istediği kadar işçiyi, istediği zaman, istediği müddetçe, istediği parayla 
çalıştıracak demektir” dedi. 

Gamze Yücesan Özdemir;“Ev Eksenli Çalışan Kadınlar” konulu sunumunda, 
“Evde çalışan kadınların üzerinde muhafazakâr, liberal bir emek rejimi kuruluyor. Neden 
liberal? Gayet liberal, çünkü evi ve kadını piyasaya fırlatıp atıyor. Ucuz emek olarak atıyor, 
güvencesiz çalışma olarak atıyor ve düzenleyici, yapılandırıcı hiçbir mekanizmaya izin 
vermiyor. Muhafazakâr diyorum, niye muhafazakâr? Yine kadını eve hapsediyor, sosyal 
yaşamdan çekiyor. Çalışma hayatına çıkar diye, eve hapsediyor. Çalışan kadın olarak 
göstermemeye çalışıyor. Bu anlamda gayet muhafazakâr… Deneyimlerden biliyoruz, 
koca izni ya da evdeki eşin ya da erkek büyük çocukların izni anlamında çalışma izni 
anlamında otorite yine erkeğe bir şekilde devrediyor. Muhafazakâr, çünkü yeniden üretim 
faaliyetlerini kadının bir yandan üretecek, bir yandan çocuğa bakacak, evi temizleyecek, 
yaşlıya bakacak. Bunları da kadının sırtında bırakıyor, bu anlamda da muhafazakâr” 
olduğunu belirtti.

Meltem Çiçeklioğlu;“Çalışma Yaşamında Kadın Sağlığı, Sorunları ve Ne Yapmalı?” 
da; “Güvencesiz çalışma, esnek çalışma, iş üzerindeki kontrolün az olması gibi, şimdiye 
kadar tüm sayılan kadın çalışmasıyla ilgili sorunların sağlığı olumsuz etkilediğini ve özellikle 
beklenen yaşam süresini azalttığı görülmektedir” dedi. 
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Handan Çağlayan;“Bölge, Göç Kadın ve Ne Yapmalı?” konusunda sunum yaptı. 
Çağlayan,göçün etkilerive bölgeselfarklılıklarüzerindedurdu.

SES Kadın Sekreteri BedriyeYorgun;“Kadın ve Sendikalar” bölümünde 
KESK’in kadınçalışmaları hakkında bilgi vererek kadınların sendikalardaki düşük 
temsiliyetine ve eşitsizliğe karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.Sendikalarda 
cinsiyetayrımcılığına karşı duyarlılık oluşturulması,

Kampanyalar yapılması, toplu iş sözleşmelerine insiyeteşitliğininyansıtılması, 
kadınların örgütlenmesi için özelkampanyalar yapılması ve bütçe ayrılması, 
sendikalarda kadın organlarınoluşturulması ve kadınlarıneşit düzeyde temsil 
edilmesi içinönlem alınması gerektiğini belirterek KESK üyesi tutsakkadınlara, 
çalışmayaşamında ki koşullardan kaynaklıişcinayetlerine dikkat çekti.

DİSK‘ten Zeynep Ekin Çağlar; “Kadın ve Sendikalar” konulu sunumunda DİSK’
invegenelolaraksendikalarınkadınpolitikalarınadeğindi. Çağlar, “İşçi kadınlar olarak 
hem kendi içimizde, hem örgüt içinde çok mücadele ediyoruz. Örgüt dışında çok mücadele 
ediyoruz. Sadece üyemiz olan kadınlarla değil, emek piyasasında bulunan kadınlar değil, 
ama aynı zamanda evin içinde kalan kadınlar için de mücadele ediyoruz. Bunun bedellerini 
de ödüyoruz. Yeri geldiği zaman, eşinizden ya da erkek arkadaşımızdan her türlü şiddeti 
görebiliyoruz. Ama bizler görüyoruz ki, bu tür süreçler küçük, eminim adımlarla aşılabilir” 
dedi. 

Ayrıca "Çalışma Yaşamında Direnen Kadınlar"başlıklı forumda Dev Sağlık-İş‘ten Güllü 
Hanoğlu, Tek Gıda-İş‘ten Songül Aydın ve KESK Genel Meclisi Üyesi Meryem Çağ 
deneyimlerini anlattılar.

24 Eylül 2011 tarihindeDiyarbakır da MSF (Mezopotamya Sosyal Formu) 
çerçevesinde; İngilizce, Türkçe ve Kürtçe çevirilerin yapıldığı dil çadırında,Rıfat 
ÖZTÜRK’ünmoderatörlüğünü yaptığı, Mahmut Neşite Yörük, Mülkiye Birtane, 
Sadık Varli’nın katıldığı “DıJıyana Cıvakî De Hışmendıya Zıman” konulu “JiBo 
Dahatuya Zimanê Zikmakî Rista Dayikê”, “Di Bikaranîna Zıman De RistaSazîû 
Dezgehên Civakê” alt başlıklarıyla gerçekleşen panele Genel Merkezimiz adına 
SES Kadın Sekreteri Bedriye YORGUN katılmış, anadilin yaşam üzerindeki önemi, 
anadilde sağlık hakkı, sağlık emekçilerinin sağlık hizmeti sunarken, Türkçe dışındaki 
dilleri konuşan hastaların ve yaşadıkları sorunlarla ve pratik yaşamdan örneklerle 
bir sunum gerçekleştirdi. 
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Panelde aşağıdaki görüşler öne çıkmıştır.

1.  Eğitimde anadilinin kullanılması en temel ve evrensel haktır. Birleşmiş milletler 
çocuk hakları sözleşmesinin 30. maddesine göre çocukların kendi anadillerinde 
eğitim görme hakkı temel bir hak olarak kabul edilmiş ve garanti altına alınmıştır. 
Fakat Türkiye Devleti insani olan bu maddeye çekince koymuş ve Türk olan 
çocuklar dışında milyonlarcaKürt ve diğer halkların çocuklarının bu hakkını yok 
saymış ve bu haktan faydalanmasını engellemiştir. Bu hakkın yok sayılması dilsel 
soykırım anlamına gelmektedir. Kürt çocukları ve diğer halkların çocukları da 
Türk çocukları gibi eğitimde anadilinin kullanılması hakkından faydalanmalıdır. 
Devletin dil ve kültürel alanda uyguladığı tekçi politikalar kabul edilemez. 
Kendisini demokratik olarak tanımlayan bir devlet, dil alanında ve kültürel 
alanda hukuksal altyapısını düzenlemelidir.

2.  Bu nedenle yeni yapılacak anayasada başta eğitimde anadilinin kullanılması hakkı 
olmak üzere, tüm yurttaşların hak ve özgürlükleri yeni anayasada korunmalı ve 
bu anayasa Türkiye’de yaşayan halklar ve milletler için toplumsal bir sözleşme 
olmalıdır.

3.  Devletin eğitimde anadilinin kullanılması üzerine uyguladığı asimilasyoncu, 
yasaklayıcı ve engelleyici uygulamalar her sabah Türk olmayan çocuklara da 
zorla okutulan ırkçı “Andımız” en kısa sürede yürürlükten kaldırılmalıdır.

4.  Birçok ülkede çok dilli ve çok kültürlü politikalar uygulanmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye de bu ülkelerin görüş ve deneyimlerini içeren kanunlarını kendine örnek 
olarak almalı, çok kültürlü ve çok dilli politikaları ilerleterek dil ve kültürel 
özgürlüklerin sağlanmasıyla kalıcı bir barışı sağlamalıdır.

5.  Tüm diler için ana okuldan üniversiteye kadar kendi anadillerinde eğitim görme 
hakkı uygulanmalı ve bu hakkın kamusal alanda kullanılması kanunlarla garanti 
altına alınmalıdır.Türkçeye sağlanan imkân ve hukuksal haklar ya Kürtçe ve 
diğer dillere de sağlanmalı ya da eğitimin yerel yönetimlerce verilmesine ilişkin 
anayasal düzenleme yapılması.

09 Haziran 2011tarihinde, Diyarbakır ilinde Eğitim Sen Genel Merkezi’nin 
soruşturma ve görevden almalara ilişkin eylemine katılım sağlandı. Aynı ilde Urfa 
eski şube yöneticimiz Aynur Özak Şahin’in mahkemesine ve konuyla ilgili basın 
açıklaması ile basın toplantısına katılım sağlandı.
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07 Temmuz 2011tarihinde, Genel Merkezimiz adına Genel Başkan Çetin Erdolu 
ve Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun 6. dönem Trabzon Şube başkanımız M. Güven’in 
taziyesine katılmış, daha sonraşubede kadın toplantısı gerçekleştirilmiştir.

19 Temmuz 2011 tarihinde,BES üyesi Necla Yıldız’ın duruşması öncesinde adliye 
önünde yapılan basın açıklamasına ve mahkemesine katılım sağlandı.

20 Temmuz 2011 tarihinde, Sincan F Tipi Cezaevinde bulunan Ankara Şube 
yöneticimiz Seher Tümer ziyaret edildi. 

Ağustos 2011tarihinde, Diyarbakır Kapalı Kadın Cezaevinde bulunan eski MYK 
üyemiz Olcay Kanlıbaş ziyaret edildi. 

Ağustos 2011tarihindeKESK Eski Genel Sekreteri Sevil Erol’un mezarı başında 
yapılan anma etkinliğinekatılım sağlandı. 

09 Ağustos 2011 tarihindeUrfa Kapalı Kadın Cezaevinde bulunan Eski Şanlıurfa 
Şube yöneticimiz Aynur Özak Şahinziyaret edildi. 

17 Eylül 2011 tarihinde,Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda gerçekleştirilen “ 
Kadınlar Barış İçin Yürüyor.” etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

21 Eylül 2011 tarihinde,Siirt’te yüze yakın kişi tarafından cinsel istismara uğrayan 
iki kız çocuğunun mahkemesine katılım sağlanmıştır.

22 Eylül 2011 tarihinde,tutuklu yargılananUrfa eski şube yöneticimiz Aynur Özak 
Şahin’in mahkemesine Genel Başkan Çetin Erdolu ve Kadın Sekreteri Bedriye 
Yorgun tarafından katılım sağlandı. Bir yıl önce sunulan deliller ve dinlenmesi 
istenen tanıklar dinlendikten sonra tahliyesine karar verildi. Aynı gün KESK’in 
4688 sayılı yasada yapılmak istenen değişikliğe ilişkin tutumu hakkında ve KESK, 
DİSK, TMMOB, TTB’nin 8 Ekim’de ortaklaşa düzenleyeceği “İnsanca Yaşam, Eşit, 
Özgür Demokratik Türkiye” mitingi kapsamında çalışma yürütülmüş, toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. 

23 Eylül 2011tarihinde,KESK’in 4688 sayılı yasada yapılmak istenen değişikliğe 
ilişkin bilgilendirme, tutumumuzu ve KESK, DİSK, TMMOB, TTB’nin 8 Ekim’de 
ortaklaşa düzenleyeceği “İnsanca Yaşam, Eşit, Özgür Demokratik Türkiye” mitinginin 
örgütlenmesi kapsamında çalışma yürütülmüş, işyeri ziyaretleri ve toplantılar 
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gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ulusalyayın yapan Denge TV’de Eğitim Sen şube başkanı 
ve ESM MYK üyesi ile birlikte konuya ilişkin programa katılım sağlanmıştır.

14 Ekim 2011tarihinde,bıçaklanarak öldürülen BES Ankara iş yeri temsilcisi Necla 
Yıldız’ın Ankara Adliyesindeki davasına katılım sağlandı.

22 Ekim 2011tarihinde, Urfa’da 28 Eylül 2011 tarihinde barış çadırı ziyaret 
edildiği gerekçesiyle yapılan operasyonda 18 kişinin gözaltına alınmasının ardından 
11 kişinin serbest bırakılarak 4Eğitim Sen üyesi ileUrfaSES Disiplin Kurulu üyesi 
Hikmet Evin’in tutuklanması, tutuklanan ve tahliye edilen eğitim emekçilerinin 
herhangi bir soruşturma başlatılmadan açığa alınarak sürgün edilmeleri konularında 
durum değerlendirmesi yapmak üzereEğitim Sen Yürütme Kurulu ile birlikte Urfa 
SES ve Eğitim Sen Şube yöneticileri ile birlikte toplantı yapıldı. 

10-11 Kasım 2011 tarihinde,Şanlıurfa’da tutuklu bulunan yönetici ve üyelerimizin 
aileleri ziyaret edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Şanlıurfa Şubemiz Disiplin Kurulu 
Üyemiz Hikmet Evin ve Urfa Eğitim Sen Şube Başkanı Halit Şahin savcılık izni ile 
cezaevinde ziyaret edildi. 

24-25 Kasım 2011tarihinde,“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” 
sebebiyle Sakarya caddesinde “Artık Yeter” İsimli fotoğraf sergisi açıldı.

17 Aralık 2011tarihindeUrfa mitingine katılım sağlandı.

21 Aralık 2011günü gerçekleştirilen greve katılım sağlandı.

26 Aralık 2011tarihinde, Diyarbakır’da SES eski MYK üyesi Olcay Kanlıbaş’ın da 
yargılandığı KCK davasına katılım sağlandı.

Dönem boyunca KESK Kadın Sekreterliği tarafından düzenlenen çeşitli toplantılara 
SES adına katılım sağlandı.

Dönem boyunca Kadın Platformu tarafından gerçekleştirilen çeşitli toplantılara 
katılım sağlandı.
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3. (MTK) KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI

(01 HAZİRAN 2011 – 15 KASIM 2011)

Onur üyemiz Ayşenur Şimşek’i katledilişinin 17. Yılında,24 Ocak 2012 Salı günü 
anma etkinliği yapıldı.

Kocaeli ŞubeçalışanımızBelkız Cesur Şahin yakalandığı kanser hastalığına yenik 
düşerek yaşamını yitirdi. Kendisini yıldızlara uğurladık.

7. Olağan Genel Kurulumuzun, sendikamızın başta bağımsız kadın sekreterliği ve 
kota uygulaması olmak üzere, tüzük değişikliği ve karar önergelerine bakıldığında, 
belli ölçüde toplumsal cinsiyet eşitliği politikası uygulama iradesinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu iradenin kâğıt üzerinde kalmaması için cinsiyet eşitliği perspektifinin 
sendikal mücadelenin her alanına; sorunların saptanması, örgütlenme, eğitim 
stratejilerinde öncelikli hedeflerin belirlenmesi ve eylem etkinliklerin oluşturulmasına 
değin kararlaşmaların her aşamasına dâhil edilmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Kararları, Şube Temsilcilik Kadın Sekreterleri, Merkez Yürütme 
Kurulu, KESK ve Genel Merkez Kadın Sekreterliğinin sendikamızın ilke ve amaçları 
doğrultusunda oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirilmesi, alınan 
kararların kadın sekreterliklerince sınırlı kalmaması, sendikanın bütün organlarınca 
üstlenilmesi, doğru, planlı, sistematik, örgütlü ve kararlı bir mücadeleyle aynı 
zamanda kolektif akıl ve emekle mümkün olacaktır. Hukuk, Örgütlenme, Eğitim, 
Basın Yayın, Kurumsallaşma, Güncel ve Genel Konulara ilişkin; sorunlar karşısında 
birikimlerimizi açığa çıkarmak, gücümüzü seferber edebilmek, rol ve misyonumuzu 
yerine getirebilmek adına; tüzüğümüz ve Kadın Sekreterleri toplantısında alınan 
kararlar doğrultusunda Genel Merkezde oluşturulacak “kadın dairesi/meclisi” inde 
belirtilen konularda uzun soluklu, özverili çalışma yürütebilecek Şube/Temsilcilik 
yürütmesinde bulunan kadın arkadaşlarımızın öznel koşullarını değerlendirerek 
isimlerini 31 Ocak 2012 tarihine kadar Genel Merkezimize bildirmeleri istenmiş 
ancak üç şubemizden geri dönüş olmuştur.

28-29 Ocak 2012 tarihlerinde yapılan KESK Kadın Meclisi Toplantısına 11 
şube katılım göstermiş, 2 şubemiz hava muhalefeti nedeniyle katılamamış, kadın 
sorununun bu denli gündem oluşturduğu bir süreçte daha hassas davranılması 
gerektiği açıktır.
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Yine kurumsallaşmaya ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, dönemsel olarak 
gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlaştırılarak toplantı öncesi gönderilmesi biryana 
MTK’lara gelindiğinde dahi öznel bir değerlendirme yapılmadığı, sadece illerde 
yapılan eylem etkinliklerin WEB sitesinde yer alması talepli bildirildiği gözlenmiştir. 
Kadın Sekreterliği görev dağılımına ilişkin bilgilendirme, yazışma düzeyinde olmasa 
da yeni tamamlanmıştır. Temsilciliklerde Komisyon oluşturulup oluşturulmadığı 
bilgisi genel merkezde mevcut değildir. 

Sendikamızkadın ve erkeküye dağılımına baktığımızda; üyelerimizin %58’nin 
kadın olduğu, toplam 47 Şube Yürütmesindeki Sekreterliklerdeki Kadın dağılımına 
baktığımızda;Şube Başkanı: 7, Şube Sekreteri: 15, Mali Sekreter: 6, Örgütlenme 
Sekreteri: 9, Eğitim-Basın-Yayın ve Sosyal İş. Sekreteri: 9, Hukuk- TİS Sekreteri: 11, 
Kadın Sekreteri: 45’tir. Toplam kadın yönetici sayısı 156’dır. BitlisŞube Yürütmesinde 
kadın olmadığından ve yürütmedeki bir arkadaşımızın cezaevinde olması nedeniyle 
Kadın Sekreterliği görevi erkek Şube Sekreteri tarafından yürütülmekte,Antalya 
şubemizde Şube Sekreteri kadın olmakla birlikte kadın sekreterimiz erkektir.

25 Temsilcilik Yürütmesindeki sekreterliklerin kadın dağılımına baktığımızda; 
Temsilcilik Başkanı: 5, Temsilcilik Sekreteri: 10, Mali Sekreter: 9, Örgütlenme 
Sekreteri: 9, Eğitim-Basın-Yayın Sosyal İşl. Sekreteri: 13 olmak üzere toplam 46 
kadın yöneticimiz mevcuttur. Başka bir ifade ile toplam 125 yürütme üyesinin 46’sı 
kadındır.

Genel Kurul kararlarımız doğrultusunda yapılan eğitimlerde,“Toplumsal Cinsiyet” 
konusu eğitim programlarına dâhil edilerek şubelerimizin, yönetici, temsilci ve 
aktivistlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde sunum gerçekleştirilmiştir.

%60’a yakın üyesinin kadın olduğu sendikamızın Genel Kadın Sekreterliği; 16 
Temmuz 2011’ de Şube ve Temsilcilik Kadın Sekreterlerinin katılımıyla gerçekleşen 
toplantısında kısa, orta ve uzun vadede yapılmak üzere; süreli bir Ses Kadın 
Dergisininçıkarılması vemobbing’e ilişkin çalışma yürütülmesi kararı doğrultusunda; 
8 Mart öncesine denk gelecek şekilde kadın dergisi çıkarmak üzere çalışmalarını 
başlatmış dergideki ilk dosyanın konusunu “mobbing” olarak belirlemiştir.

Sağlık ve sosyal alandaki bilim insanlarının katıldığı “Mobbing: Nasıl Ele alınmalı-
Nasıl Mücadele Etmeli?” temalı çalıştay 30 Ocak 2012 günü gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye Yorgun ile Antropolog Doç. 
Dr. Sibel Özbudun’un yaptığı oturumlarda katılımcıların kısa sunumlarına ve 
değerlendirmelerine yer verilmiştir.
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Çalıştayda; mobbing kavramı ile ilgili literatür, mobbingin kavram olarak ortaya çıkış 
süreci, çalışma yaşamına ve koşullarına, çalışanların sağlığına etkileri ve hukuksal 
durum ile ilgili bilgiler paylaşılarak, mobbing kavramının bireyselleştirilmesine 
yönelik girişimlerden farklı olarak toplumsal gerçeklik ile mobbingin tartışılmış, bu 
da çalıştayı özgün kılmıştır.

Çalıştayda, artan mobbing davranışlarındaki arka plan aydınlatılmaya çalışılmış, 
patriyarkal kapitalizm, kapitalizmin yeniden yapılanmasının çalışma yaşamına 
yansımaları, otoriter yapı, vb. toplumsal gerçeklik ile birlikte mobbing kavramının 
ilişkisi irdelenmiştir. Yine hukuki zemin ve bireysel girişimlerle daraltılan mücadelenin, 
toplumsal, meşru mücadele perspektifine nasıl evriltileceği, bütünlüklü mücadele ile 
nasıl birleştirileceği, demokratik kitle örgütlerinin ve sendikaların rolleri sorularına 
yanıt aranmaya çalışılmıştır. Genel Kadın Sekreterliğimiz; üniversitelerde ders konusu 
haline gelen, adına enstitüler kurulan, mecliste komisyon oluşturulup başbakanlıkça 
genelge yayınlanan, mücadele için dernekler kurulan, gündemleştirilip yaygınlaşan 
konunun sağlık çalışanları tarafından sıklıkla dile getirilmesine daha geniş bir 
perspektifle yanıt arama çabasında olmuştur. Mobbing olgusunun kapitalist sistem 
tarafından hayatın her alanında kullanılan bir baskı aracı olduğu, özellikle toplumsal 
cinsiyet rolleri üzerinden geliştiği, mobbingin tarihsel, kültürel, iktidar, emek süreci 
ve kolektif irade ve mücadeleyi boşa çıkarmadaki bağını gören bir yerden doğru 
zeminde ele alınması gerektiği, bireysel ve münferit bir duruma indirgenmesinin 
bir yanılsama olduğundan yola çıkarak gerçek gündem ve mobbing arasında 
bağlantı kurmaya, mobbing tartışmasında netleşmeye katkı sağlayacak çalışmalara 
vurgu yapılmıştır.Çalıştaya; mobbing literatürünün derlenmesi, sağlık emekçileri 
ve mobbing konusunda Pamukkale Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğretim 
Görevlisi ve üyemiz GülbanuZencir”, “Kültürel yapı, bir iktidar (yeniden) üretme 
aracı olarak Mobbing”,Doç. Dr. Sibel Özbudun” “ Emek Rejimleri/Emeğin Denetimi 
Açısından Mobbing”, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Gamze 
Yücesan Özdemir, “Mobbing Nasıl Ele Alınmalı”, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fuat Ercan, BDP Milletvekili TBMM 
Mobbing komisyon üyesi Sebahat TUNCEL,Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Burhanettin Kaya “MobbingRuh Sağlığı”, “ Hukuksal Boyutu ile Ülke Örnekleri, 
Ülkemizdeki Yasal Durum, Dava Örnekleri”Sendika Hukuk Bürosu avukatlarımız Av. 
Öztürk Türkdoğan ve Av. Zeynep Ceren Boztoprak, Mobbingle Mücadele Derneği 
Başkanı Hüseyin Gün birer sunum yapmışlardır.

KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen, Haber Sen, 
SES Genel Merkezi yöneticileri ve SES Ankara Şubesi Kadın sekreterlerinin 
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katıldığı çalışma, katılımcıların mücadele konusunda görüşlerinin tartışılması ile 
tamamlanmıştır. Çalıştayda yapılan konuşmaların ayrıntılı metinleri ve yürütülen 
tartışmalar, “Patriyarkal Kapitalizm” konusunda hava koşullarından dolayı çalıştaya 
katılımayan 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden Melda 
Yaman Öztürk’ün konuya ilişkin yazısı “SES Kadın Dergisi” nin ilk sayısında 
“mobbing” dosyası ile sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve kamuoyu ile paylaşılacağı 
bilgisi ile çalıştay bitirilmiştir.

Bundan yıllar önce 25 Kasım’ da Dominik Cumhuriyeti’nde bir uçurumun dibinde 
3 kadın cesedi bulundu. Tecavüz edilerek katledilen bu kadınlar, ülkelerindeki 
diktatörlüğe karşı, özgürlük mücadelesi yürüten Mirabel Kardeşlerdi.Bu vahşetin 
üzerinden yarım yüz yıl geçti. Çok şey değişti, gelişti. Fakat kadına yönelik politikalar 
dünyanın neresinde olursa olsun değişmedi.Şiddet hiç bitmedi. Kadınların acıları, 
haykırışları, çığlıkları hiç dinmedi. Tam aksine erkek egemen zihniyet, kurduğu 
devletçi sistemle kadının emeğini, bedenini ve kimliğini sömürmeye devam etti. Baş 
kaldıran,  bu düzeni reddeden kadınlar ise en insanlık dışı yöntemlerle susturulmaya, 
itaat etmeye zorlandı.

Ülkemizde kadın hak ve özgürlüklerine ilişkin politikalar gerilerken; tehdit, şiddet, 
baskı, sürgün, gözaltı ve cinayetler katlanarak artmıştır. Mevcut iktidar, kadınlara 
yönelik “kırım”olarak nitelenen bu politikaları durdurmak yerine meşrulaştırmaya 
çalışmaktadır. Eril kapitalist zihniyet; polisi, yargısı ve yasası ile görülmemiş 
elbirliği halinde kadına yönelik şiddeti ve kıyımı daha da derinleştirmiştir. Bütün 
bu uygulamalara sendikamızın ve kadınların sessiz kalması mümkün değildi. Bu 
çerçevede;

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” 
nedeniyle gerek KESK Kadın Sekreterliği, Genel Kadın Sekreterliğimiz ile bağlı Şube/
Temsilcilik Kadın Sekreterliklerimizce, gerekse de oluşturulan kadın platformları 
ile birlikte özneleylem etkinlikler düzenlendi. 22-23 Kasım 2011 günlerinde illerde 
basın açıklamaları yapıldı. 24 Kasım 2011’de illerde ve 25 Kasım 2011’de Ankara 
Yüksel Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne Kadın MYK üyelerimizin de katılımıyla 
meşaleli yürüyüşler gerçekleştirildi. Tutuklu kadın üyelerimize dayanışma amacıyla 
kart gönderildi, Siirt Şubemizce “Kadınlar Şiddete, Baskıya, Eşitsizliğe Karşı Çıkıyor. 
Susmuyor. Kadın Katillerini, Tecavüzcüleri Korumaya Devam Eden Erkek Egemen 
Zihniyete Baş Kaldırıyor.”şiarıylabölge mitingi gerçekleştirildi. Benzer etkinlikler 
bazı şubelerimizce de yapılmıştır.AydınŞubemiz; öldürülen, şiddet gören kadınlara 
adadığı“SES’li Kadınlar Ormanı”nın ilk fidanlarını dikti. DiyarbakırŞubemiz 
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kadınların yaşadığı trajediyi, hayatının baharında kefenlenen kadınları, kefen giyerek 
protesto etti. Manisa Şubemiz resim sergisi açtı. Ankara,Sivas, Mardin ve Muğla 
şubelerimiz ise “kadın”temalı paneller düzenledi.

Nitelikli sağlık hizmeti alamayan hasta ve hasta yakınları;sisteme yöneltmesi gereken 
eleştirisini, öfkesini ve şiddetini sağlık emekçilerine yöneltmektedir. Muğla, Manisa, 
İzmir ve Diyarbakır illerinde yaşananlar karşısında bu illerdeki Şubelerimiz kitlesel 
basın açıklamaları gerçekleştirdi.

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde görev yapan Dr. 
RodiSarıpolat adlı kadın hekim arkadaşımız, uzmanlık alanında tuttuğu 24 saatlik 
nöbetinin son dakikalarında yatırdığı bir hastanın yakınları tarafından şiddete maruz 
kaldı. Genel Kadın Sekreterimiz ile Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır’da sendika üyemiz Olcay Kanlıbaş’ındaaralarında bulunduğu KCK adı 
altında yürütülen ana davanın 30’ uncu duruşmasına katılım sağlandı.

Sincan F Tipi Cezaevinde bulunan Ankara Şube Yöneticimiz Seher Tümer ziyaret 
edildi.

9 Haziran 2010 tarihinde Pertek Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören ve yurtta kalan 
S.A. adlı kız öğrencinin, M.B. adlı öğretmeni tarafından cinsel tacize uğradığı 
iddiasının duyulması üzerine; Dersim KESK Şubeler Platformu, 10 Haziran ve 1 
Temmuz 2010 tarihlerinde kitlesel basın açıklamaları yaparak olayı protesto etmiştir. 
Protesto eylemlerine Pertek Halkı, KESK Şubeler Platformu, kamu emekçileri, 70. 
Yıl Cumhuriyet Hastanesi işyeri temsilcimiz Şemsiye Engin, üyelerimiz Nursen Berk 
Okçu ve Gürsel Kurt katılmıştır. Eylemin ardından Pertek İlçe Kaymakamlığınca 
adli ve idari soruşturma başlatmış, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarından müfettiş 
talebinde bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı müfettişi, 11 sağlık emekçisinin ifadesini 
almıştır. Daha sonra üç sağlık emekçisini Teftiş Kurulu raporu gerekçe gösterilerek 
Nursen Berk OkçuAksaray, Şemsiye Engin Yozgat veGürsele Kurt Gümüşhane illerine 
sürgün edilmiştir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmada 40 
kişinin ifadesi alınmış, takipsizlik kararı verilmiştir. 28 Kasım 2011’de Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Şahin’le görüşülmemesi üzerine müsteşar ile görüşülerek 
basın açıklamasına katıldıkları için üyelerimizin Sağlık Bakanlığı tarafından 
cezalandırılıp sürgün edildikleri, Bakanlığın ilgili bürokratlarıyla Genel Merkezimizin 
yaptığı görüşmelerin sonuç vermediğini, kadın üyelerimizin sürgün kararlarının geri 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
341

KADIN ÇALIŞMALARI

alınması konusunda Sağlık Bakanı nezdinde girişimde bulunulmasını talep ettik. 
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yazışmalar 
yapıldı.

11 Ocak 2012’de KESK Kadın Sekreterliğinin iş kolu kadın sekreterleriyle birlikte 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 4320 sayılı “Kadın ve Aile Bireylerinin 
Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı”nın içeriğine ilişkin eleştirileri konu 
alan basın toplantısına katılım sağlandı. 

4. (MT)K KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI
Kadın sekreterimiz Bedriye Yorgun’un13 Şubat’ta tutuklanmasından sonraki süreçte 
kadın çalışmalarımızın sorumluluğunu Hukuk ve TİS Sekreterimiz almış, faaliyetleri 
sürdürmeye çalışmıştır. Bu dönemde; hazırlığı tamamlanan “SES’li Kadınlar” 
dergimizin birinci sayısı Mart ayında basılmış ve örgüte gönderilmiştir. KESK Kadın 
Sekreterinin de tutuklanmasının ardından KESK kadın çalışmalarını Kadın Birimi 
üstlenmiş, Kadın MYK üyeleri ile Kadın Birimi bugüne kadar iki ortak toplantı 
yapmıştır. Sürecin değerlendirilmesi, yapılacak eylem etkinliklerin planlanması 
konularında KESK MYK’ya öneriler sunulmuştur.

Hemşireler ve Ebeler haftasına ilişkin afiş ve broşür çalışması, Basın Yayın Sekreteri 
ile koordineli olarak yapılmıştır.

16 Şubat’ta tutuklanan KESK’li 9 kadın arkadaşımızla ilgili olarak 10 Mart 2012 
tarihinde KESK’e sendikamızın baskı, sürgün, soruşturma ve tutuklamalara ilişkin 
mücadele programı önerilerimiz iletilmiştir.

Bu öneriler arasında, her ayın 13’ünde tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılması 
talebiyle Ankara’da Adalet Bakanlığı veya İLO önünde oturma eylemleri yapılması 
da vardı. 

Tutuklamaları protesto etmek içim illerde ise postanelere yürüyüşler yapılarak 
Adalet Bakanlığı’na faks çekilmesi eylemleri başlatılmıştır.

Tutuklu 9 KESK’li kadınla MYK olarak görüşme talebimiz Adalet Bakanlığınca iki 
defa reddedilmiştir. MYK üyelerimiz kendi aralarında görev dağımı yaparak arkadaş 
statüsünde tutuklu arkadaşlarla görüşmelerini yapmışlardır. Ayrıca tutuklamalara 
karşı programlı bir çalışma yürütülmeye çalışılmıştır.
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Tutuklu üyelerimiz için yapılan bazı etkinlikler;

14 Şubat 2012: Hacettepe Ünv. Hastanesi önünde gözaltı ve tutuklamalarla ilgili 
kitlesel basın açıklaması yapıldı.

15 Şubat 2012: Eğitim Sen Genel Merkezi’nde KESK’li kadınlar olarak gözaltılar 
ile ilgili basın toplantısı yapıldı.

26 Şubat 2012: KESK Kadın Birimi’nin kararı doğrultusunda kadın MYK üyeleri ve 
Diyarbakır kadın örgütleriyle birlikte 34 yurttaşımızın katledildiği Roboski (Uludere) 
köyüne gidildi. Etkinliğe MYK Üyemiz Zülfikar Kartal katılım sağladı.

27 Şubat 2012:KESK Genel Merkezi’nde tutuklanan 9 kadın arkadaşımızla ilgili 
basın toplantısı gerçekleştirildi.

29 Şubat 2012: KESK Kadın Birimi ile birlikte AKP Grup Başkanvekili ile 8 Mart’ın 
tatil olması ve KESK’li tutuklu kadınların serbest bırakılması talebiyle görüşme 
yapıldı. 

01 Mart 2012:CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve BDP milletvekilleri 
ile görüşme yapıldı.

06 Mart 2012: 9 KESK’li kadın arkadaşımızın tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi 
önünde basın açıklaması yapılarak balonlar uçuruldu.

06 Mart 2012: Eğitim Sen 2 No’lu Şubenin, Kadın sekreteri Güldane Eroğlu 
şahsında tutuklu KESK’li kadınlar için gerçekleştirdiği geceye katılım sağlandı.

13 Mart 2012: Adalet Bakanlığı önünde tutuklu bulunan KESK’lilerin serbest 
bırakılması için basın açıklaması yapılmıştır.

13 Nisan 2012: KESK’li tutukluların serbest bırakılması talebi ile KESK Ankara 
Şubeler Platformu’nun Yüksel Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne düzenlediği 
yürüyüşe katılım sağlandı.

03 Mayıs 2012:KESK’li tutuklu arkadaşlarımıza 1 Mayıs kartlarının atılması 
eylemine katılım sağlandı. 

08 Mayıs 2012: Eğitim Sen öncülüğünde gerçekleştirilen kadına karşı şiddetin 
protesto edildiği basın açıklamasına katılım sağlandı.

14 Mayıs 2012: KESK Ankara Şubeler Platformunun KESK’li kadın tutukluların 
serbest bırakılması için adalet Bakanlığı önünde düzenlediği yürüyüş ve basın 
açıklamasına katılım sağlandı.
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30 Mayıs 2012: Tutuklu 9 KESK’li kadın arkadaşımız için Sincan Cezaevi önünde 
oturma eylemi gerçekleştirildi.

09 Haziran 2012:“9 kadın için 9 Haziran’da alanlardayız.” şiarıyla Yüksel 
Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne yürüyüş ve sonrasında miting gerçekleştirildi. 
Eylem coşkulu ve kitlesel olmuştur.

5. (MTK) KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI

16 Şubat’ta tutuklanan KESK’li 9 kadın arkadaşımızla ilgili olarak 10 Mart 2012 
tarihinde KESK’e sendikamızın “Mücadele Programı”başlıklı öneriler iletilmiştir.

Bu öneriler arasında yer alan her ayın 13’ünde tutuklamalar bitinceye kadar 
Ankara’da Adalet Bakanlığı veya İLO önünde oturma eylemleri yapılması kararı 
gereğince;

KESK’e yapılan baskıların, yönetici ve üyelerimize uygulanan hukuksuzluğun 
son bulması ve KESK’li tutukluların derhal serbest bırakılması talebiyle; her ayın 
13’ünde gerçekleştirdiğimiz eylem ve etkinliklerin devamı olarak, 13 Temmuz 2012 
Cuma günü tüm yurttasaati ve yeri Şubeler Platformlarımız tarafından belirlenecek 
olan yürüyüşler, oturma eylemleri, basın açıklamaları gerçekleştirilmesi ve eylemlere 
kitlesel katılım sağlanması için Şube/Temsilciliklere yazı yazılmıştır. 

Ayrıca KESK’li kadın tutuklular için her ayın 13’ünde yapılan eylem ve etkinlikler 
25 Haziran operasyonuyla birleştirilerek devam etmiştir.

9 tutuklu kadın arkadaşımızın 4 Ekim 2012 tarihinde görülecek ilk duruşmalarına 
yönelikKESKbünyesinde bir dizi çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalara sendikamız 
adına MYK üyemiz Zülfikar Kartal Akçaykatılmıştır.

6. (MTK) KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI

13 Şubat 2012 ile 13 Aralık 2012 tarihleri arasındaki Sincan Kadın Kapalı Cezaevi 
tutukluluk sürecinden sonra bıraktığımız yerden devam eden çalışmalarımız, sürecin 
saldırılarına cevap niteliğinde olmamakla birlikte mütevazı bir çabayla devam 
etmiştir.

İlkini Mart 2012’ de çıkardığımız “SES’ li Kadınlar Dergisi”nin ikincisi sayısı Mayıs 
ayında çıkartılmıştır. 
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Genel Kurul kararları doğrultusunda, merkezi ve yerel eğitimlerde “Toplumsal 
Cinsiyet”konularına yer verilmiştir.

Meclis gündeminde olan “Üreme Sağlığı Hizmetleri Kanun Tasarısı” ile “Sosyal Hizmetler 
ve Sosyal Yardımlar Kanun Tasarısı” taslağındaki kadınlarla ilgili düzenlemeler takip 
edilmiştir.

09 Ocak 2012 tarihinde Siirt KESK Şubeler ve Kadın Platformu’nun öncülüğünde, 
Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Esin Güneş’in duruşmasından önce saat 
9.00’da Siirt Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına ve mahkemeye, yakın 
illerin KESK bütünlüğünde duyarlı olması ve katılım sağlanması için çalışma 
yürütülmüştür.

Amca çocukları tarafından tecavüze uğrayan ve ailesinin onayıyla katledilen kadın 
ile ilgili şubemizin de yer aldığı Diyarbakır Kadın Platformu tarafından yapılan basın 
açıklamasına katılım sağlanmıştır.

Onur üyemiz Ayşenur Şimşek’in katledilmesinin 18. yılında Ankara Şube ile birlikte 
mezarı başında anma etkinliği gerçekleştirildi.

Genel Merkez ve şube/ temsilciliklerden kadın arkadaşların katılımıyla MTK öncesi 
yapılması hedeflenen ancak yoğun çalışma takvimi nedeniyle Merkez Temsilciler 
Kurulunda yapılacak önermeler ve daha önce tarihi bildirilen KESK Kadın 
Meclisi toplantısı dikkate alınarak SES Kadın Meclisi toplantısı gerçekleştirilerek 
önümüzdeki dönem kısa, orta ve uzun dönem çalışmalarımız planlanmıştır.

KESK bütünlüğünde “8 Mart’ın Resmi Tatil İlan Edilmesi” talebi kapsamında 
KESK,DİSK, TMMOB ve TTB birlikteliğinde eylem etkinlikler ortaklaştırılarak 
yürütülmüştür. Ortaklaşılan programın yerel ayaklarının oluşturulması için gerekli 
yazışmalar yapılmıştır. 23 Ocak 2013 tarihinde TBMM önünde ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı önünde, taşeron sağlık işçilerinin sendika üyeliğinin kabul 
edilmemesiyle ilgili olarak yapacağı eylemle ilgili olarak Dev Sağlık-İş tarafından 
gönderilen yazı, KESK’e ve Ankara Şubemize gönderilerek gerekli desteğin sunulması 
istenmiştir.

28-29 Aralık 2012tarihinde, Roboski Katliamının yıl dönümünde KESK, 
DİSK, TMMOB ve TTB birlikteliğinde gerçekleştirilen eylem etkinliklere katılım 
sağlanmak üzere Genel Merkez adına Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kaldık ile 
birlikte Roboski’ye gidildi.
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30 Aralık 2012 tarihinde, amca çocukları tarafından tecavüze uğrayan ve ailesinin 
onayıyla katledilen Hatice ile ilgili şubemizinde yer aldığı Diyarbakır Kadın Platformu 
tarafından yapılan basın açıklamasına katılım sağlanmıştır.

30-31 Aralık 2012 tarihinde, 14 Nisan 2009 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan 
MYK eski üyemiz Olcay Kanlıbaş ziyaret edilmiş, tutuklu olarak yargılandığı 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasına katılım sağlanmıştır.

01 Ocak 2013 tarihinde,SES, Sağlık Meslek Örgütleri (TTB, T. Diş Hekimleri 
Birliği, T.Hemşireler Derneği, Tüm Rad. Der, TMRT) ile 5 Ocak 2013 Türkiye 
Büyük Sağlıkçılar Meclisi toplantısına ilişkin planlama yapmak üzere Genel Başkan 
ve Genel Örgütlenme Sekreteri ile birlikte yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır. 

05 Ocak 2013tarihindeTürkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi toplantısına katılım 
sağlanmıştır.

12 Ocak 2013 tarihinde YÖK Yasa Tasarısı ve ODTÜ özelinde cereyan eden 
akademiyi kişiliksizleştirme çabalarına karşı yapılan merkezi akademisyen yürüyüşü 
ve basın açıklamasına, ayrıca aynı gün Kürdi-Der’in uluslararası katılımlı çalışmalarını 
anlatan Kokteyl ve programa katılım sağlandı.

20 Ocak 2013 tarihinde, KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin çağrıcısı olduğu “ABD 
Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız’, ‘Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar 
Versin’, ‘Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır” şiarıyla Valiliğin Gaziantep’te 
yapılacak mitingi yasaklama kararını protesto amaçlı 1500 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirilen, yürüyüş ve basın açıklamasına Genel Başkan Çetin Erdolu ile 
birlikte katılım sağlanmıştır.    

21 Ocak 2013 tarihinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde sağlık emekçilerine yönelik yapılan saldırıyı kınamak amacıyla Sağlık 
Bakanlığı Önünde yapılan Basın açıklamasına katılım sağlandı.

23-24 Ocak 2013 tarihlerinde, TBMM önünde ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı önünde, taşeron sağlık işçisinin üyeliğinin kabul edilmemesiyle ilgili olarak 
Dev Sağlık-İş tarafından yapılan eyleme MYK olarak katılım sağlamıştır.

26-27 Ocak 2013tarihlerinde, Genel Merkezimiz adına Hasan Kaldık ve Bedriye 
Yorgun; Demokratik Toplum Kongresi, Bölge TTB, SES Şube ve Temsilciliklerinin 
birlikte Diyarbakır’da gerçekleştirdiği Sağlık Kongresine katılım sağlamıştır.
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29 Ocak 2013 tarihinde, Onur Üyemiz Ayşenur Şimşek katledilmesinin 18. Yılında 
Ankara Şube ile birlikte mezarı başında yapılan anmaya katılım sağlandı.

02-07 Şubat 2013tarihindeTürkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi toplantısında alınan 
karar gereğince planlanan, Gaziantep’te Urfa ve Kilis illerinin katılımıyla gerçekleşen 
“Bölge Sağlıkçılar Meclisi” toplantısına katılım sağlandı. Urfa Şube Yürütme 
Kurulu ile birlikte “İl Sağlıkçılar Meclisi” oluşturulmasına ve örgütlenmeye ilişkin 
çalışma yürütüldü.

09-10 Şubat 2013tarihinde, Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi’nde çalışan 38 
sağlık işçisinin işine son verildiği konu ile ilgili şubemiz ve Ergani Temsilciliğimizle 
toplantı yapılmıştır. Ayrıca 8 Mart öncesinde gerçekleştirilen kadın komisyonlarının 
toplantısına katılım sağlanmıştır. 

14 Şubat 2013tarihinde, ana muhalefet partisi tarafından 663 sayılı KHK’nin iptali 
için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştu. Anayasa Mahkemesi önünde SES, 
TTB, Türk Hemşireler Derneği, TMRT ve Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından 
basın açıklaması ve yapılan eyleme katılım sağlanmıştır.

18-19 Şubat 2013tarihinde,KESKil gezileri çerçevesinde gidilen Bursa ilinde, 
KESK Şubeleri Kadın Platformu ile 8 Mart gündemli yapılan toplantıda, genel 
bir değerlendirme yapılarak dönemin ihtiyacı olan Kadın çalışmalarının planlı, 
programlı, sistematik, farklılıkları gören, KESK olarak önemli örgütlü bir güç 
olmaktan kaynaklı yapay gündemlerin uzağında, diğer oluşumlarla birlikteliği esas 
alan bir eylemin gerekliliği tespitleri yapılmıştır. Yine örgütlü olduğumuz birçok 
ilde, eş zamanlı KESK’e yapılan operasyonlar çerçevesinde üyelerimize yönelik 
gözaltı baskı ve tutuklamalara ilişkin eylem etkinlik ve ziyaretler, yapılacak “Bölge 
Sağlıkçılar Meclisi” toplantısı ile ilgili sağlıkta örgütlü oda ve derneklerle görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir.

7. (MTK) KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI

2011 Genel Kurul kararı olan “Kadın Kurultayı” düzenlemesi ile ilgili olarak 27-28 
Haziran 2013 tarihinde yapılan 7. Dönem 7. MTK öncesi şube / temsilciliklere bilgi 
verilmiştir. MTK kadın katılımcıları ile 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan toplantıda, 
kurultay çalışması yerine Genel Merkez dahil 5 bölgede belirlenen konularda çalıştay 
yapılması, sonuçlarının birleştirilmesi konusu ortaklaştırılmıştır. 
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Genel Merkezimiz Kadın Sekreterliği, “Kadın Emeği ve Güvencesizlik” 
konusunda düzenleyeceği çalıştay hazırlıkları yapılmış, 29 Ekim tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğin sonuçları “SES’li Kadınlar” dergimizin 3. sayısının 
dosya konusunu oluşturacaktır.

İzmir Şubemiz çevre illeri de kapsayacak şekilde, 25 Kasım 2013 “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” öncesinde “Kadına Yönelik Her 
Türlü Şiddet” konusunda çalıştay düzenleyerek çalıştay sonuçları 25 Kasım için 
hazırlanacak, basılı materyalin konusunu oluşturacaktır. 

Diyarbakır Şubemiz çevre illerin katılımı ile “Sendikada Kadın, Toplumsal 
Muhalefette Kadın ve Mücadele” konusunda çalıştay düzenleyecektir. 

İstanbul şubelerimiz ortak olarak çevre illerinde katılımı ile “Savaş ve Barışta 
Kadın” konulu çalıştay düzenleyecektir. 

Ankara şubemiz çevre illerin de katılımı ile “Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında 
Kadın Olunca” konulu çalıştay düzenleyecektir. 

Yapılan çalıştayların sonuçları, KESK Kadın Çalıştayına sunulacaktır. Ayrıca SES 
Kadın Sekreterliğinin önümüzdeki dönem mücadele programına ilişkin yönelimlerini 
açığa çıkarması hedeflenmektedir.

Gezi direnişi boyunca ön saflarda yer alan kadınlara yönelik polis baskı, kötü 
muamele, gözaltı ve taciz girişimlerine karşı kadın örgütlerinin eylem etkinliklerine 
katılım sağlanmıştır.

8 MART ETKİNLİKLERİ

Kadının mücadele tarihinde imzasını taşıyan 8 Mart gibi tarihlerin günlerle 
sınırlandırılmadan tarihsel değerlerine ve ideolojik karakterine denk kutlanması için 
çaba sarf edilmiştir. Konfederasyonumuz Kadın Sekreterliği’nin 2013 yılının 8 Mart 
eylem ve etkinliklerine ilişkin oluşturduğu genel çerçeve ve yaklaşımı belirlenmiş. 
Bu kapsamda; İlkesel düzeyde ortak kararımız olan kadın eylemlerinin, planlanması, 
organizasyonu ve katılımı konusunda kadın katılımının esas alınmasını ve KESK’in 
yerellerde yapılan eylem ve etkinliklerde bütünleştirici rolünü her yıl olduğu gibi, 
bu yıl da hayata geçirme konusunda hassasiyet gösterilmesi önemsenmiştir. Genel 
merkezimiz ve bağlı şubelerimizin kendi bulundukları yerellerde yürütecekleri 
çalışmalarında bütünlük ve koordinasyon oluşturması açısından paylaşılmıştır.
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8 Mart’ta öne çıkan taleplerimiz, kadın gündemi açısından güncelliği ve yakıcılığı 
devam eden güvencesizlik, savaş ve şiddete karşı mücadele ekseninde olmuştur. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da yapılan 8 Mart eylem ve etkinliklerinde 
“8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi” talebi öne çıkarılmıştır. Bu hak kazanılıncaya 
kadar, 8 Mart günü hizmet üretiminden gelen gücün kullanılmasıyla talebimizin 
fiilen hayata geçirilmesi, mücadelenin sürekliliği ve taleplerimiz noktasındaki 
kararlılığımızı ifade etmesi açısından önemlidir.

“8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi” kampanyası başta olmak üzere, eylem ve 
etkinliklerde emek ve meslek örgütlerinden, siyasi partilerden ve bağımsız kadın 
örgütlerinden kadınlarla buluşarak ortak mücadeleyi güçlendirme, bunun yanında 
iş yerlerinde kadın üyelerle buluşma, taleplerimizi iş yerlerinden başlayarak 
gündemleştirme, iş kolu özgün taleplerini de ifade edecek tarzda çalışmalar 
planlayarak hayata geçirme konusunda tüm örgütümüz azami çabayı göstermiştir. 
Bu genel çerçevede hazırlanan 8 Mart afiş, dergi, bildiri vb. materyaller KESK ve 
SES Kadın Sekreterliği tarafından hazırlanarak örgüte gönderilmiştir.

Bilindiği gibi Ocak 2013 tarihinde, KTÜ’de çalışan 87 taşeron sağlık işçisinin işine 
son verilmişti. Sendikamız Trabzon Şubesi, taşeron sağlık işçilerinin başlatmış olduğu 
direnişi ilk gününden itibaren desteklemiştir. Direnişin başlangıcından bu yana 
işçiler üniversite bahçesinde çadırda kalmış ve zaman zaman saldırıya uğramışlardır. 
Genel Basın Yayın Sekreterimiz,direnişin ilk günlerinden çalışmalarda yer almıştı. 
Daha sonraki çalışmaların birçok aşamasında Genel Başkanımız Trabzon’a giderek 
direnişin içinde yer almıştır. Yine Genel Kadın Sekreterimizin içinde yer aldığı KESK 
ve bağlı sendikaların kadın sekreterleri, 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde Trabzon’a 
giderek işten atılan güvencesiz taşeron sağlık işçisi kadınlara destek olunmuştur. 

Yine KESK bütünlüğünde “8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi” talebi etrafında 
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB birlikteliğinde eylem etkinlikler ortaklaştırılarak 
yürütülmüş. Ortaklaşılan programın yerel ayaklarının oluşturulması için gerekli 
yazışmalar yapılmıştır. 

SES VE KESK KADIN MECLİSİ

16 Mart 2013 tarihinde,Genel Merkez ve şube/temsilciliklerden kadın arkadaşların 
katılımıyla “2. Kadın Sekreterleri Toplantısı” KESK Kadın Meclisi öncesinde 
Adıyaman, Ankara, Bursa, Bolu, Diyarbakır, İstanbul Bakırköy ve Şişli, Mersin, Van 
Şube kadın sekreterlerimiz ve temsilciliklerden kadın arkadaşlarımızın katılımı ile 16 
Mart 2013 tarihinde gerçekleştirdik. İlk olarak geçmiş sürecin değerlendirilmesinin 
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yapıldığı toplantımızda; “Sendikal ve Siyasal Sürecin Değerlendirilmesi”, “Mücadele 
Programına İlişkin Öneriler”, “KESK Kadın Meclisi Yönetmelik Taslağı”na ilişkin 
gündemlerin yanı sıra“Kreş hakkı mücadelesi”, “Kadın kurultayı”, “Kadın TİS 
talepleri”, “Uluslararası Çalıştaylar” da dâhil olmak üzere, bir dizi tartışmalar 
yürüttük. Yapılan tartışma, alınan görüş ve önerilerimizi KESK Kadın meclisine 
sunduk.

16-17 Mart 2013 tarihinde, Konfederasyonumuz (KESK) Kadın Meclisi II. Olağan 
Toplantısını, KESK Kadın Sekreteri, KESK Kadın Birimi üyeleri, KESK’e bağlı 
sendikaların merkez kadın sekreterleri ve ülkenin dört bir yanından gelen şube 
kadın sekreterlerinin katılımıyla, 16-17 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdi. 
Sendikamız SES Adıyaman, Ankara, Bursa, Bolu, Diyarbakır, İstanbul Bakırköy ve 
Şişli, Mersin, Şube kadın sekreterlerimiz ve temsilciliklerden kadın arkadaşlarımızla 
birlikte katıldığımız toplantı;

Emek ve kadın kurtuluş mücadelesinde yitirdiğimiz yoldaşlarımızı ve yakın zamanda 
kaybettiğimiz Sevgi Göğçe’yi anarak başladı. Cezaevlerinde bulunan 27’si kadın 
123 KESK’li tutsak yoldaşımızı selamlayarak sürdürülen toplantımızda bir dizi 
kararlaşmalar yaşanmış, sonuç bildirgesi örgüte gönderilmiştir.

Saldırıların her yönlü bu kadar yoğun olduğu bir süreçte; Türkiye’nin nispi olarak 
en fazla kadın üyeye sahip olma ve karar alma mekanizmalarında en yüksek 
oranda temsil edildikleri Konfederasyonumuz olan KESK ve bağlı sendikalarımız, 
kadın kazanımları bakımından sendikal hareketin en ileri öbeği olmakla birlikte, 
kuşkusuz cinsiyet ayrımcılığına karşı elde edilen kazanımları korumak ve ilerletmeye 
denk bilinç ve ısrarla bu çalışmalara gerek nicel, gerekse de nitel anlamda katılım 
sağlamamıştır. 

KREŞ HAKKI MÜCADELESİ

Bilindiği gibi nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, anadilinde bakım olanaklarının 
yaratılmaması, temelde çocukları ve tüm bakım yükümlülüklerini kadınların 
sorumluluğunda gören erkek egemen zihniyet ve uygulamaları nedeniyle, kadınları 
gerek çalışma yaşamına gerekse toplumsal yaşamın bütününe katılım konusunda 
olumsuz etkilemektedir. II. SES ve KESK Kadın Meclisi toplantısında da görüşüldüğü 
üzere, konfederasyon olarak yıllardır temel taleplerimizden olan kreş hakkı için 
mücadele yürütmekteyiz.
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2009 yılında başlattığımız “Ebeveynler İşe, Çocuklar Kreşe!” kampanyamızın 
talepleri güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda ortak talepler etrafında bir 
araya gelen “Kreş Haktır Platformu” içinde farklı sendikalardan, emek meslek 
örgütlerinden, LGBT ve kadın örgütlerinden kadınlarla birlikte; “Yaşamın her 
alanında eşitlik, bakım hizmetlerinde ortak sorumluluk!” ,“Bakım hizmetleri sadece 
kadınların değil erkeklerin de sorumluluğudur!”, “Çocukların yaşadığı her yerde, 
her çocuğa uygun kreş!” şiarlarıyla ortak bir kampanya başlattık.

Kampanyanın tüm illerde yaygınlaştırılması için Şubeler Platformumuz, ilde bulunan 
platform bileşenleri ile ivedilikle iletişim kurmalı, yerelde ortak çalışmalar yaparak 
kampanyayı güçlendirmek için öncülük etmeleri gerekmektedir.

Kampanya ile ilgili olarak ortak afiş ve broşürler şubelere gönderilmiştir. Kampanyaya 
ilişkin ortak imza metnine KESK’in ve SES’ in web sayfasından, “KESK Kreş Hakkı 
Mücadelesine Devam ediyor.” başlığından linki izleyerek (http://kesk.org.tr/content/
kesk-kre%C5%9F-hakk%C4%B1-m%C3%BCcadelesine-devam-ediyor) ya da 
Kreş Haktır Platformunun Sayfasından (http://www.kreshaktir.org/) ulaşılabilir. 
Kampanya kapsamında, alanımızla ilgili sağlıklı verilere ulaşabilmek açısından bir 
tarama yapmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Bu kapsamda her şubemiz kendi iş kolunda 
yer alan iş yerlerinde,

1) Halen aktif olan kaç kreş olduğu,

2) Kreşlerin kapasitesi, saatleri ve ücretlerinin durumu,

3) Daha evvel var iken hali hazırda kapatılan kreşlerin sayısı,

Mayıs ayı sonuna kadar genel merkezlerine bildirmeleri talep edilmiş, ancak şu ana 
kadar sadece Adana, Şanlıurfa, Tokat, Van şubelerimizden cevap alınabilmiştir. Bu 
nedenle çalışmaların bütünlüklü ve koordineli yürütülmesi için genel merkezler ve 
konfederasyon ile iletişim içinde hareket edilmesi istenmiştir. Kampanyamız devam 
etmekte olup hazırlanan ortak imza metnini yaygınlaştırmak ve olabildiğince yaygın 
duyurusunu yapmak önemlidir.

Hazırlanan ortak metin aşağıdadır:

“Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), çocuk bakımının tüm toplumun 
sorumluluğunda olduğuna dikkat çekerek, çocuk bakım hizmetlerinin kamu tarafından 
sunulması ve bakım yükünün kadından alınması talebini imzaya açtı. KESK olarak bu 
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talepleri paylaşıyor ve metnin altına imzamızı atıyoruz. Çocuk bakımı, tüm toplumun 
sorumluluğudur!

Kadınların ve erkeklerin toplumsal hayatın her alanında eşit haklarla yer alması için bakım 
hizmeti yükümlülüklerinin eşitlikçi bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Kadın hareketi olarak 
bu paylaşıma yönelik yasal ve kurumsal taleplerimizi uzun zamandır dile getiriyoruz. 
Çocuk bakım hizmetinin bir “hak” olması noktasından hareketle 14 ilde birçok kadın, 
kadın örgütü, sendika ve meslek örgütlerindeki kadın yapıları olarak çocuk bakımının nasıl 
olması ve kim(ler) tarafından karşılanması gerektiğini tartışmak üzere atölye çalışmaları 
yürüttük, tespit ve taleplerimizi belirledik.

Çocukların yetiştirilmesi sadece kadınların değil erkeklerin ce de tüm toplumun 
sorumluluğudur.

Bakım hizmetleri, özellikle çocuk bakımı, kamu tarafından sunulması gereken bir hizmet, 
bir sosyal haktır.

Çocuk bakımı hizmetinin kadınların sorumluluğunda görülmeyip kamu tarafından 
sunulması, kadınların sosyal hayata ve çalışma hayatına katılmalarının ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının bir aracıdır.

İş ve ev yaşamının uyumlaştırılması sadece kadınlar üzerinden tartışılmamalıdır.

Bu durum, sosyal devletin küçüldüğü bir süreçte, tüm bakım hizmetlerini ev içine 
devrederken, ev içindeki tüm yükün de toplumsal rolleri çerçevesinde kadınların sırtına 
yüklenmesini beraberinde getirmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bu noktada daha da artmaktadır ve dolayısıyla hem Anayasa’nın 
10. Maddesine, hem Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Miletler Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne ve hem de AB direktiflerine aykırıdır. Bu 
nedenlerle, kreşle (ve diğer bakım hizmetleriyle) ilgili düzenlemelerin, aşağıdaki noktaların 
dikkate alınarak yapılmasını talep ediyoruz:

Çocukların yaşadığı her yerde, her çocuğa uygun kreş!

Çocuk, yaşlı engelli ve hasta bakımı gibi bakım yükümlülükleri yalnızca kadınların değil, 
tüm toplumun paylaşması gereken bir sorumluluktur. Kaliteli ve ulaşılabilir bakım hizmetleri 
devlet tarafından sunulmalı ayrıca erkekler tarafından paylaşılmalıdır.
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Çocuk bakım ve eğitim hizmetleri tüm ebeveyn ve çocuklar için bir hak haline 
getirilmelidir.

Mahalle kreşleri, işyeri kreşleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kreşleri gibi birçok 
kreş modeli var olmalı, çocuklarını nasıl bir kreşe göndereceklerinin tercihi ebeveyne 
bırakılmalıdır.

Kreşler, kolay ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikle ve özellikle vardiyalı çalışanların çocukları için 
24 saat açık olmalıdır.

Bakım hizmeti veren kurumlarda hem kadın, hem erkek çalıştırılmalıdır. Çalışanlar, çocuk 
gelişimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi almış olmalı ve her türlü ayrımcılık pratiğinden 
ve söylemlerinden uzak durmalıdırlar.

Eğer ebeveyn dışarıda çalışıyorsa, çalışma düzeneğine (vardiya sistemi, part-time, vb.) 
uygun olarak ve çalışma biçimi gözetilmeden işyerinde çalışan herkes için emzirme odası ve 
bakım hizmeti olanağı sağlanmalıdır. İşyerlerinde emzirme odası ve çocuk bakım hizmeti 
verilmesi zorunluluğu kadın çalışan sayısı üzerinden değil, toplam çalışan sayısı üzerinden 
uygulanmalıdır. Özellikle ebeveynin evde ya da dışarıda tam gün çalıştığı bir düzende, kreş 
hizmeti vermenin yanı sıra, 4+4+4 sistemi nedeniyle yarım gün okula giden ilköğretim 
öğrencilerinin gün içinde ders çalışıp, sosyalleşebilecekleri merkezlerin oluşturulması 
gerekmektedir.

Kreşlerin denetim ilkelerinin belirlendiği yönerge çıkarılmalıdır ve kreş denetimleri 
ebeveynlerin de içinde bulunacağı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışan 
sosyolog ve uzmanlar ile STK’lardan oluşan bir kurul tarafından belli sürelerde yapılmalıdır. 
Kreşlerle ilgili yönetmelik ve esaslar net ve uluslararası standartlara uygun olmalı, var olan 
iktidara göre kreş politikaları şekillenmemelidir. Yerel yönetimlerin kreş açması için yerel 
yönetimler yasasında gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Kooperatiflerin kreş açabilmeleri 
için ilgili yasada değişiklik yapılmalıdır.”

30-31 Mart 2013tarihinde,Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Sorunlarını 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) tarafından 2012 yılında Hasırlı, Ben u 
Sen, Yeniköy ve Aziziye mahallerindeki çamaşır evlerinden yararlanan ve erken yaşta 
evlendirilmiş 300 kadınla yapılan anket çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar üzerine 
çalıştay düzenlenmiştir. Davet edildiğimiz 30-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen 
çalıştayın ilk gününde, yapılan anket çalışmasının sonuçları paylaşıldı. “Erken Yaşta 
Evliliklerin Sosyal ve Kültürel Açıdan Değerlendirmesi”, “Erken Yaşta Evliliklerin 
Kadın ve Çocuk Üzerinde Yarattığı Travma”, “Erken Evliliklerin Hukuki Boyutu 
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ve Uluslararası Sözleşmeler”, “Erken Evlilikler Cinsiyet Temelli Şiddet ve Aile İçi 
Şiddet” başlıkları altında da sunumlar yapıldı. Çalıştayın ikinci gününde ise “Erken 
evlilikler ve eğitim”, “Erken evlilikler ve sağlık”, “Erken evlilikler Kadın mı? Çocuk 
mu?”, “Erken Evliliklerin Sorunu ve Medya Sektörü”, “Yazılı ve Görsel Basında 
Erken Yaşta Evlilikler”, “Sinema ve Dizi Filmlerde Erken Yaşta Evlilikler” başlıkları 
altında atölyeler düzenlendi. Yapılan tartışmaların ardından sorunun çözümüne 
yönelik sonuç bildirgesi çıkarıldı. “SES’li Kadınlar” Dergimizin 2. Sayısında yer 
almaktadır.

ULUSLARARASI KADIN ÇALIŞMALARI

23-24 Mayıs 2013 tarihinde, Brüksel’de düzenlenen “Avrupa kamu sektörü 
ücretlerindeki cinsiyet farkını kapatmaya yardımcı olmak için işçi sendikalarının 
çözümlerinin desteklenmesi” konusunun tartışıldığı Kadın Haklan ve Cinsiyet 
Eşitliği Konferansına katılım sağladık. İngilizce, Fransızca, Almanca, İsveççe, Rusça, 
İspanyolca ve İtalyanca dillerde konuşulup dinlenebilenEPSU’dan Jakob Christine, 
Fıschbach - Pyttel Carola, Pand Richard, Salson Nadja, TiberiniLia’nın katıldığı 
yurtdışı yasağımızın kalkması nedeniyle aralarında olduğumuzdan memnuniyet 
duyduklarını ve KESK’i selamladıkları açılıştan sonra; Azerbaycan, Avusturya, 
Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finland, Fransa, Almanya, İtalya, 
Litvanya, Malta, Moldovya, Rusya, Türkiye’den KESK kadın sekreteri, uzmanı, BES 
ve Sendikamız kadın sekreterinin yanı sıra Hak - İş’e bağlı Hizmet İş’in de uzmanının 
katıldığı çalışmada eşit ücret ile ilgili Avrupa mevzuatının Ücretlere ilişkin kadınlar 
ve erkekler arasındaki doğrudan ayrımcılık ile mücadeleye katkıda bulunmuş olduğu, 
ancak kadın ve erkek tarafından yapılan eşit değerdeki iş için eşit ücretin ödenmesi 
karşısındaki engellerin inatla devam ettiği tespiti yapılmıştır.

Görüşmeler ve toplu sözleşmelerin eşit ücreti kapsaması için ve ayrıca kamu 
sektöründe cinsiyetler arası ücret farkı ile ilgili göreceli bilgi boşluğunu azaltmak 
için özel araştırma, bilinçlendirilme ve eğitim vasıtasıyla işveren kuruluşları ile 
işbirliği halinde daha fazla eylem gerektiği vurgusu katılımcı ülkelerin sendika 
temsilcilerince yapılmıştır. İş sınıflandırması ile ilgili genel anlamda erkek ve genel 
anlamda kadın işleri arasında giderek artan karşılaştırılabilirliğe yönelik çözümler 
bulma cinsiyetler arası ücret farkını kapatmaya yardımcı olacak işçi sendikaları 
çözümlerini desteklemekle eşit önemde olduğu belirtilmiştir. 

Politika oluşturmada cinsiyet eşitliğini öncelikli bir konu olarak açık ve kesin olarak 
belirtmiş ve 2009 yılındaki Kongrede kamu sektöründeki cinsiyetler arasındaki ücret 
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farkını kapatmaya yönelik çalışmalarla ilgili önceden varılmış mutabakatı yeniden 
teyit etmiştir.

24 Mayıs’ta ise EPSU Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Kurulunun düzenlemiş 
olduğu kamu sektöründe kadın istihdamında ekonomik krizin etkileri ve özellikle 
EPSU Kongresi hazırlıkları tartışıldı. Serbest vezin gündeminde söz alarak Türkiye 
deki, Kadından Aile “Kutsallığı’na” evrilen politikalardan, kuralsız, güvencesiz, 
çalışmadan, örgütlenme, düşünce, ifade özgürlüğündeki yasaklara, antidemokratik 
uygulamalardan ana dil yasağına, 1 Mayıs Taksim uygulamalarından, KESK’ li 
tutsaklara kadar geniş bir yelpazede Türkiye profili çizilmiş, mevcut durumun 
aşılması konusunun Sosyal Diyalogu, aşan Eş zamanlı fiili- meşru eylem hattının 
zaman kaybetmeden enternasyonal, bir anlayış, birliktelik ve mücadele vurgusu 
yapılmıştır. EPSU Kadın komitesine Almanya’nın VERDİ sendikasından Alexa 
WOLFSTADTER aday olarak seçilmiştir

Mart 2012’ de çıkardığımız “SES’li Kadınlar Dergisi”nin ikincisinin Mart – Nisan gibi 
çıkarılması hedeflenirken, beklemediğimiz bazı aksaklıklar nedeniyle Mayıs ayında 
tamamlandı. Sağlıkta Kadın Emeği, Kadından Aileye, Sosyal Hizmetlerden Sosyal 
Politikaya, Anayasa tartışmaları, Şiddet mağduru sağlık çalışanlara, yitirdiğimiz 
değerlere, Çocuk Gelinler, KESK’ li tutsakların Mektuplarına, 8 Mart ve kadın 
eksenli ve barış içerikli röportajlara, Kadın Kamu Emekçilerinin TİS Taleplerine, 
Kadın SES’li şiir, kitap ve filmlere, kısmi de olsa çok dilliliğe yer verilmiştir. 
Şubelerden eylem etkinliklerle ilgili haberler elimize ulaşmadığından yeterince yer 
verilememiştir.

Yine dönemsel ihtiyaçları karşılayacak yayınlar çıkarılmıştır. ( 8 Mart kadın yoldaşlara 
mektup ve kitap ayracı vb.)

17 Şubat 2013 tarihinde Adana ilinde yapılan Mersin, Osmaniye ve Niğde illerinin 
birlikteliğinde gerçekleşen “Bölge Sağlıkçılar Meclisi”ne katılım sağlanmıştır.

23 Şubat 2013tarihinde, Diyarbakır’ da “Dünya Ana Dil Günü” nedeniyle 
gerçekleştirilen mitinge ve 8 Mart gündemli kadın toplantılarına katılım 
sağlanmıştır.

 2 Mart 2013 tarihinde, Van’da yapılan “Bölge Sağlıkçılar Meclisi Toplantısı” Muş, 
Bitlis, Hakkâri ve Ağrı illeri ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
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03 Mart 2013 tarihinde,Hakkâri’de 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 
panele katılım sağlanmış, KESK Şubeleri Kadın Platformu ile kadın komisyonlarının 
işletilmesi yönlü toplantı yapılmış ve süreç takip edilmiştir.

05 Mart 2013 tarihinde,Van ilinde 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 
mitinge katılım sağlanmıştır.

06 Mart 2013 tarihindeSamsunDevrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel Merkezi’nin 
düzenlediği Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Samsun Tabip Odasından Cem Şahan, 
DİSK avukatı Uğur Aslan ve SES üyesi Psikolog Tümer Doğan’ın yer aldığı “Sağlıkta 
Dönüşüm: Halka ve Emekçilere ne getiriyor.” konulu panele Genel Merkezadına 
katılım sağlanmıştır.

07 Mart 2013: Konfederasyonumuza bağlı BTS Ankara Şube Kadın Sekreterliğinin 
8 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği panele katılım sağlandı.

08 Mart 2013: Ankara’da 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen mitinge 
katılım sağlanmıştır.

10-11 Mart 2013:  Diyarbakır’da gerçekleştirilen 8 Mart etkinliklerine ve 
üyelerimizin kadın temalı resim sergisine katılım sağlandı. 

19-21 Mart 2013: Diyarbakır’da gerçekleştirilen Newroz etkinliğine ve sosyal 
hizmet uzmanlarının İl Müdürlüğü önünde yapılan etkinliğe katılım sağlandı.

02-03-04 Nisan 2013 tarihlerin de, KESK’ in organize ettiği ancak son anda 
ertelediği programına şubemizin iş yerlerinde yaptığı bilgilendirme sonrasında 
katılım sağlanması talebiyle gidilmiş, Viranşehir ilçe temsilciliğimizin açılışı ve iş 
yeri ziyaretleri, Siverek ilçesi iş yeri ziyaretleri, Suruç ve Halfeti ilçelerinde çalışma 
yürütülmüştür.

13-14 Nisan 2013 tarihlerinde, 17 Nisan Grev öncesinde Grevi örgütleme 
amaçlı Van ve Hakkâri ilinde sağlık alanında örgütlü oda ve dernek temsilcileriyle 
görüşmeler gerçekleştirilmiş, TTB ve SES Şubemizin birlikteliğinde gerçekleştirilen 
Sağlıkçılar Meclisi bileşenlerinin katıldığı bilgilendirme amaçlı toplantıya katılınmış 
ayrıca kadın komisyonlarıyla bir araya gelinmiştir. 

18 Nisan 2013 tarihinde,13 Şubat 2012 KESK’li Kadınlara yapılan operasyon 
çerçevesinde yargılanan Kadın Sekreterimiz Bedriye Yorgun’unda aralarında 
bulunduğu mahkemeye katılım sağlanmış, mahkemede yurt dışı yasağı 
kaldırılmıştır.
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18-20 Nisan 2013: KESK İl gezileri çerçevesinde Diyarbakır’a gidilmiş, 1 
Mayıs çalışmaları yürütülmüş, demokratik kurumların, siyasi parti, HDK, oda, 
dernek ve sendikalarımızın yer aldığı 1 Mayıs gündemli kahvaltılı basın toplantısı 
düzenlenmiştir.

26-28 Nisan 2013 tarihlerinde aynı çalışmalar Bitlis ilinde de devam etmiştir.

Mart 2012’ de çıkardığımız (5000 adet), SES’li Kadınlar Dergisi’nin ikinci sayısının 
hazırlıklar tamamlanmak üzere olup kısa zamanda baskısı yapılacaktır. Şube ve 
temsilciliklerimizin yapmış oldukları etkinliklere yer verilebilmesi, varsa kadın 
üyelerimizin şiir, öykü, karikatür vb. çalışmalarını genel merkeze iletmesi konusunda 
duyarlı olmaları beklenmektedir. 

Web sitemizdeki kadın sayfasının düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir.

18-19-20 Haziran 2013:Bitlis Şubemizin hazırlamış olduğu planlama çerçevesinde 
örgütlenmeye ilişkin çalışma yürütüldü.

15-16-17 Haziran 2013: Van KESK Şubeleri Kadın Platformu’nun düzenlediği 
“Sendikal Mücadelede Kadın ve Toplumsal Cinsiyet” konulu eğitime katılım 
sağlanmıştır.

01 Temmuz 2013tarihinde,14 Nisan 2009 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan 
MYK eski üyemiz Olcay Kanlıbaş Diyarbakır E Tipi Cezaevinde ziyaret edilmiştir.

02-03-04 Temmuz 2013 tarihlerinde, 12 Şubat 2013’te gözaltına alınarak 
tutuklanan Konfederasyonumuza bağlı sendikaların ve sendika üyelerimizin Adana 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katılım sağlanmış, arkadaşlarımızın 
tutsaklıklarına son verilerek yargılanmalarının devamına karar verilmiştir.

08 Temmuz 2013 tarihinde, iki yıl boyunca uzman çavuşlar tarafından eve 
kapatılarak tecavüze uğrayan E. A. İle ilgili kamuoyu oluşturma ve protesto amaçlı 
Bingöl’ de yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katılım sağlandı.

01 Eylül 2013: Dünya Barış Günü nedeniyle Diyarbakır’da düzenlenen mitinge 
katılım sağlanmıştır.

02 Eylül 2013 tarihinde, 14 Nisan 2009 günü gözaltına alınarak tutuklanan MYK 
eski üyemiz Olcay Kanlıbaş Diyarbakır E Tipi Cezaevinde ziyaret edilmiştir.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Bağlar 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde 
temizlik işçisi olarak çalışan Şehmuz Yıldız, 21 Ağustos günü aynı sağlık ocağında 
çalışan 29 yaşındaki hemşire Özlem Görükmez’i öldürdükten sonra yine aynı 
gün 6’ıncı noter kâtibi 40 yaşındaki Özlem Akdağ’ı öldürerek intihar girişiminde 
bulundu. İki kadını katleden zanlı daha sonra öldü.

Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçesi Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde Ev 
Ekonomisi Teknikeri olarak çalışan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Nilüfer Türkoğlu, 
28 Ağustos 2013 tarihinde sabah işyerinin önüne geldiğinde terk edip boşanma 
davası açtığı eşi 39 yaşındaki Murat Türkoğlu tarafından pompalı tüfekle vuruldu. 
Ağır yaralanan Nilüfer Türkoğlu, ambulansla kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşamını yitirdi.

Genç kadının, yaklaşık 1 ay önce savcılığa suç duyurusunda bulunarak koruma talep 
ettiği belirtilirken, olaydan sonra otomobilinin plakalarını sökerek kaçmaya çalışan, 
özel bir sürücü kursunda eğitmen olarak çalışan Murat Türkoğlu polisin Mobese 
takibi sonucu yakalandı.

Devlet kadınları korumuyor. Eşinden boşanmak istediği için defalarca savcılıktan 
korunma talebinde bulunan kadınlar öldürülüyor. Suriye’yi işgal etme de bu 
kadar hevesli olan başbakan, kadın cinayetlerine adeta davetiye çıkarıyor. Kılını 
kıpırdatmıyor. Yine Rabia için timsah gözyaşı döken başbakan kendi ülkesinde 
yaşanan cinayetlerle ilgili her hangi bir açıklama dahi yapamıyor. En son ilimizde 
peş peşe yaşanan cinayetler biz kadınları kaygılandırıyor. Hemşire Özlem; görevi 
başındayken öldürüldü. Yine beş gün önce de KESK üyesi Nilüfer eşi tarafından 
pompalı silahla öldürüldü.

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Kadın Komisyonu üyelerinin, Tarım Orkam-
Sen üyesi Nilüfer Toprakoğlu’nun sabah işyerinin önüne geldiğinde Kayapınar 
Kaymakamlığı önünde eski eşi tarafından katledilmesini protesto etmek amacıyla 
“Rabia’ya Ağlayan Nilüfer’i Duymayan Başbakan’a İsyan Ediyoruz!”başlıklı 
Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı ve alkışlarla kadın katliamları 
kınandı.

18–30 Eylül 2013tarihlerinde, Suriye’ye ABD ve müttefiklerinin emperyalist 
yayılmacılığının önemli bir stratejik ayağı olan işbirlikçi bölge devletlerince de teşvik 
edilen askeri saldırının gündemde olduğu, Tüm dünyada yaşanan savaşlarda olduğu 
gibi iç savaşın en ağır bedelini kadın ve çocuklar ödemektedir.
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Genelde KESK ve özelde KESK’li kadınlar olarak savaşa karşı, hakların eşit ve özgür 
birlikteliğine, demokrasi ve onurlu bir barışa olan inancımızla, savaş koşullarında 
kadınların karşı karşıya kaldığı cinayet, taciz ve tecavüzlerde de açığa çıkan erkek 
şiddetini; savaştan kaçarak farklı ülkelere sığınan sığınmacı ve mülteci kadınların, 
mülteci kamplarında, şehirlerde fuhuşa ya da ikinci-üçüncü eş olmaya zorlanmasını 
protesto etmek için Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Rojava sınırında basın 
açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca; Urfa Şube, Ceylanpınar ve Siverek İlçe Temsilciliği ziyaret edilerek 
gündemlere ilişkin toplantılar yapılmıştır.

Diyarbakır Şubemiz kadın aktivistlerle yapılması kararlaştırılan “Toplumsal 
Muhalefette, Sendikada Kadın ve Mücadele Konulu” çalıştay üzerine çalışma 
yürütülmüş,Muş ve Bitlis Şubelerimizle Genel Merkez olarak çıkarmış olduğumuz 
program dâhilinde çalışma yürütülmüştür.

Konfederasyonumuzla birlikte “Yaşamın Her Alanında Eşitlik, Bakım 
Hizmetlerinde Ortak Sorumluluk” şiarıyla, kreş hakkımızın yaşam bulmasına 
yönelik olarak yürüttüğümüz kampanya çerçevesinde 23 Eylül 2013 günü 
gerçekleştirilen faks çekme eylemi ve basın açıklamasına katılım sağlanmıştır.

Başbakanın “Demokratikleşme” adı altında açıkladığı pakete ilişkin Diyarbakır 
Şubeler Platformu, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşen 
protesto amaçlı basın açıklaması ve yürüyüşe katılım sağlanmıştır.

05-06 Ekim 2013: Demokratik Toplum Kongresi Sağlık Meclisi, Bölge Tabip 
Odaları ve SES Şubelerinin organize ettiği; Kürdistan ve Türkiye’ den başta 
sağlık emekçileri olmak üzere, çeşitli kurumlardan katılımların gerçekleştiği Kürt 
Siyasal bileşenlerinin sağlık alanına ilişkin yaptıkları çalışmalarının ortaklaştırıldığı; 
“Çarpıtılmış Sağlık Algısı, Ekoloji, Toplumcu ve Doğal Sağlık Perspektifi” ile Batman’da 
gerçekleştirilen “Kürdistan Sağlık Kongresi”ne katılım sağlanmıştır.

8. MTK KADIN SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI 

29 Ekim 2013 “Güvencesizlik ve Kadın Emeği Çalıştayı” gerçekleştirildi.

2011 Genel Kurul kararı olan “Kadın Kurultayı” düzenlemesi ile ilgili olarak 27-28 
Haziran 2013 tarihinde yapılan 7. Dönem 7. MTK öncesi şube / temsilciliklere bilgi 
verilmiş, MTK kadın katılımcıları ile 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan toplantıda 
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kurultay çalışması yerine Genel Merkez dâhil 5 bölgede belirlenen konularda çalıştay 
yapılması, sonrasında çalıştay sonuçlarının birleştirilmesi konusunda ortaklaşılmıştır. 
“Güvencesizlik ve Kadın Emeği” PSI’ın projeleri kapsamında yapılacak olan 
çalıştayla birleştirilmiş ve KESK Kadın Sekreterliğinin yapacağı çalıştayın ön hazırlığı 
olarak da planlanmıştır.

Bu doğrultuda 29 Ekim 2013 tarihinde Eğitim Sen Genel Merkezinde “Güvencesizlik 
ve Kadın Emeği” konulu çalıştay düzenlenmiştir. Sağlık ve Sosyal Hizmet 
emekçileri ile bilim insanlarının katıldığı çalıştayın moderatörlüğünü Genel Kadın 
Sekreterimiz Bedriye Yorgun yapmıştır. Açılış konuşmasını SES Genel Başkanı Çetin 
Erdolu’nun yaptığı çalıştayda; SES’li Kadınlar dergimizin emektarları ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nden Gaye Yılmaz’ın katkılarıyla hazırlanan Literatür sunumu yapılmış, 
Betül Açıktepe“Kadın, Emek ve Sağlık” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 
Aslı Odman “Bir buzdağının anatomisi: görünen kısmı: İSİG; görünmeyen cüssesi: 
güvencesizlik”, Çağla Ulutürk “Göçlerin Kadın Yüzü: Güvencesizlik Kıskacında Göçmen 
Kadın Emeği”, SES Ankara Şube’den Emine Koç “Bir İdeal ve Bir Kâbus Olarak 
Güvencesizlik”, Boğaziçi Üniversitesi’nden Fatma Gök ve Ankara Üniversitesi’nden 
Dilek Çankaya “Kadınlar, Eğitim ve İstihdam”, Boğaziçi Üniversitesi’nden Gaye Yılmaz 
“Engel Tanımayan Sömürüye Karşı Engel Tanımayan Bir Örgütlenme Mümkün mü?”, 
Mukaddes Çelik Erdoğdu “Güvencesizliğin Merkez Üssünde İşimiz Var”, DİSK Sağlık 
Eğitim Uzmanı Sevinç Hocaoğulları “Güvencesizleştirmeye Karşı Mücadelenin Simgesi 
Kadınlar”, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sağlık Meclisi Kadın Komisyonu 
birer sunum yapmışlardır. 

Ayrıca çalıştaya KESK Merkez Kadın Sekreteri Canan Çalağan, SES MYK’dan 
Zülfikar Kartal Akçay, Genel Hukuk Sekreteri Aslıhan Özden, EĞİTİM SENMerkez 
Kadın Sekreteri Sakine Esen Yılmaz, Eğitim Sekreteri Betül Korkut, Kültür Sanat Sen 
Genel Kadın Sekreteri Deniz Özsaygı, BTS Merkez Kadın Sekreteri Alev Emre SES 
Ankara Şube Kadın Sekreteri Nurşat Yeşil, işten atılan taşeron sağlık işçilerinden 
Güner Yılmaz ve Ayşe Yücesan, söz alarak “güvencesiz çalıştırma” konusunda görüş 
ve önerilerde bulunmuş deneyim paylaşmışlardır. 

“Kadın Emeği ve Güvencesizlik Çalıştayı”nda genel olarak aşağıdaki görüş ve 
öneriler öne çıkmıştır:

Kentsel dönüşüm, sağlıkta dönüşüm, eğitimde dönüşüm birbirinden çok farklı 
kavramlar değildir aslında. Emeğin kuralsız biçimler altında kullanımı ise tüm bu 
dönüşümlerin içinde saklıdır. Kadın-ücretli iş sarmalı, kadın istihdamının sistemde 
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daha sağlam hale getirilmesinin ilacı olarak güvencesizliğin görülmesi tesadüfi değildir. 
Bu durum kadın bedeni üzerinde uygulanan politikalar ile beslenecek yeni ‘’kutsallar 
‘’doğurma görevinin de aksamamasını sağlıyor. İşin kutsallaştırılması, çalışanların 
kutsal sıfatlarla anılması, özveriye dayalı emeğin manevileştirilmesi esnekliğin 
uygulanabilirliği için etkin bir politika. Yaşama ve yaşatmaya dair bir iş yapma 
sorumluluğu, çalışma arkadaşlarının haklarına saygılı olmak ve işin devamlılığına 
dair gereklilik, mevcut duruma sessiz kalmayı beslerken, hak aramayı da kutsallık 
sınırlarına hapsediyor. Kutsallık, statüyü doğururken, statü ise hiyerarşiye dayanan 
bir duruma neden oluyor.

Neoliberal dönüşümle esnek ve yarı-zamanlı çalışmanın ve serbest çalışmanın 
kutsandığı bir ortamda eğitimli kadınlar toplumun kendilerinden beklediği iyi 
bir eş ve iyi bir anne olmanın yanında iyi birer çalışan olma sorumluluğu edinmiş 
durumda. Esnek çalışma koşulları, her ne kadar daha zorlu olsa da ve genelde eve iş 
götürmeye neden olsa da, bu kadının “kadınlık” görevlerini yapabilmesi için olumlu 
kabul ediliyor. Yani kadın, varsıl ya da yoksul, eğitimli ya da eğitimsiz bir düzey ve 
bir biçimde ezme-ezilme ilişkisinde ezilen tarafta konumlanıyor. 

Türkiye’de meslek hastalıkları ve psikososyal nedenlerle canını ve sağlığını 
kaybedenler neredeyse hiç kayıt altına alınmıyor. Resmi kaynaklarda ölümlü iş 
kazalarına baktığımızda, ölen işçilerinin yüzde doksanına yakınının erkek işçiler 
olduğu görülüyor. Ancak bu oran, sadece devletin istatistiği tarafından ‘ekonomik 
faaliyet’ olarak tanımlanan işler, paraya ve piyasaya dökülenler olduğundan ortaya 
çıkıyor. Ezici ağırlıkla kadınların çalıştığı ücretlendirilmemiş evde ve tarlada iş 
de, evden ayrılmadan yapılan piyasa işlerinin çoğu da ‘ekonomik faaliyet’ olarak 
tanımlanmadığı için resmi istatistiklerde görünmüyor. Diğer yandan çalışmanın 
fiziki ortamı, çalışma koşulları ve ilişkilerinin çalışan insanın aleyhine kesiştiği yerde 
çalışma acısı ortaya çıkıyor. Türkiye’deki en yaygın formu şimdilik taşeron çalıştırma 
olan, belirli süreli, parttime, çağrı üzerine çalışma, ödünç işçilik gibi formlarla da 
çeşitlenen güvencesiz çalışma formları, yoğun ve uzun çalışma saatleri üzerinden 
sadece fiziki sağlık ve cana değil, aynı zamanda geleceksizlik, vasıfsızlaştırma ve 
yanındakiyle yarıştırılma üzerinden psikolojik sağlığımızı ve bir arada yaşayabilme 
imkânlarımızı da azaltıyor. Oysa çalışma içinde bulunduğumuz sosyal ve teknolojik 
imkânlar dâhilinde kimse için ‘acı’ yaratmadan örgütlenebilir.

Emek süreçleri ve güvencesizlik yalnızca istihdam ilişkileriyle sınırlı değil, yaşamın 
bütününü etkiliyor ve kapsıyor. Güvencesizlik, düzenli ve düzensiz istihdam ikilemine 
sığdıralamayacak kadar kapsamlı bir olgu. Fakat özellikle farklıırklar, farklı etnik 
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kökenler, farklı ulusal aidiyetler ve farklı cinsel yönelimler söz konusu olduğunda 
daha da derinleşiyor. 

Türkiye söz konusu olduğunda emek gücünün kadınlaşmasının sonuçlarıyla, 
emek gücünün Kürtleşmesi ve göçmenleşmesinin sonuçları güvencesizliği daha da 
ağırlaştırıyor. DolayısıylaTürkiye’defarklıcinselyönelimler ve farklı etnik kökenler 
dikkate alınarak yapılacak kapsamlı bir saha araştırması, güvencesizlik literatürüne 
en azından Türkiye’den dünyaya doğru son derece önemli bir katkı yapar diye bizler 
düşünüyoruz.

Son 30-40 yıllık süreçte kadınların işgücüne katılım oranlarının artmasıyla birlikte 
cinsiyet rollerinin değişmesi ve küresel ekonomik dönüşüm, göçün küresel düzlemde 
kadınlaşmasıyla sonuçlandı. Göçmenlerin kendi kurdukları örgütlerin yanı sıra, yerel 
kadın örgütlerinin ve sendikaların kadın yapılarının göçmen kadınları içermesine 
dayalı bir kadın dayanışması son derece gereklidir. Çünkü kadınların göç karar 
sürecine katılımları, göç gerekçeleri, göç ettikleri kente ve ülkeye uyumları, kentsel 
mekânla kurdukları ilişki biçimleri ve kentte işgücüne katılımları göz ardı edilemez 
biçimde erkeklerden ayrılmaktadır. Gerçekten de göçmen kadınlar farklı sosyal ilişki 
seti ve dolayısıyla iktidar ilişkisi içinde: kadın olmak, göçmen olmak, farklı bir etnik 
gruba aidiyet, genç ve engelli olmak. Göç ettikleri yerin dilini bilmemek göçmen 
kadınların işgücü piyasasına girişte de girdikten sonra da karşılarına çıkan en zorlu 
engellerden biridir. Ülkemizde de bu konuda acı çeken spesifik bir kesimin olması 
nedeniyle bu alana ilişkin çalışmaların anahtar kelimelerin güvencesiz çalışma ve 
Kürtler olması gerektiğini, dört mevsim farklı yerlerde çalıştıklarından emekleri yılın 
her günü sömürülen mevsimlik işçilerin durumunun ayrı bir çalışma alanı olarak 
ele alınması gerektiği. Kürtlerin yaşadıkları topraklarda  karşı  karşıya kaldıkları 
sorunların tamamı onları güvencesiz çalışmaya doğru sürüklemektedir. Güvencesiz 
çalışma olgusunun en büyük mağduru olan Kürt halkının durumu akademik ve 
entelektüel çalışmayı hak etmektedir.

Kadın emeğinde, güvencesizlik kavramının yeni mi, eskimi tartışmasını yürütmek 
sınıflı toplum öncesi ve günümüzdeki kadın emeğinin inkârı anlamına gelecektir. 
Sınıfsız toplum olan doğal yaşamda ve toplumsallaşmanın tarihinde %98’lik paya 
sahip olan kadın emeği ile toplumun bir bütün olarak oluştuğu. “Güven”doğal 
toplumlarda komünal ruh düşünce ve yaşam biçiminin ortaya çıkardığı koşulları ifade 
eder. “Güvence” ortak yaşamın toplum ve bireye sunduğu özgür yaşam garantisidir. 
Birey özgür bir toplum içerisinde kendini güvencede hisseder ve kendini toplumsal 
güvenceden de sorumlu görür. Ekonomi ve emek de bu toplumsal güvencenin izin 
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verdiği ölçülerde toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda örgütlendirilir. Ticaret 
ve emek süreci değişim değeriyle ele alınır ve çalışmak bir özgürlük eylemi olarak 
gönüllü gerçekleştirilir. Kadının nesnelleştirilmesi ile bu kavramın geliştiği ve emeğin 
kendisinin nesnelleştirildiği.  Sanayileşmenin gelişimiyle üst noktaya taşındı tespiti 
yapıldı. Güvencesizlik kavramı Kapitalist modernitenin, köleleşen ve kadın emeğinin 
sömürüldüğü eril  zihniyetin yaratımıdır, zihniyet devrimi ve toplumsal sözleşme 
bir ihtiyaçtır Kadının örgütlenmesi, kadının mücadelesi toplumun özgürleşmesini 
açığa çıkartacaktır. Bireysel ihtiyaçlar üzerinden değil, toplumsal bir zeminde ve 
toplumsal ihtiyaçlar üzerinden mücadele etmek esastır. Soruna yol açan bir akıl ile 
sorun çözülemez.

“Güvencesiz iş”e karşı nasıl bir emek örgütlenmesi sorusu, güvencesizliğin en aşırı 
ve en hızlı başat hale gelen formlarını göz önüne almayı şart koşuyor. Özellikle ülke 
örneklerine bakıldığında kiralık işçilik olgusunun yaygınlaşmasına eşlik eden diğer 
eğilimin iş kolu sendikalarının hızla erimesi olduğu dikkat çekiyor. Benzer şekilde 
çalışma süresi ve ücret gibi bir hizmet akdinin olmazsa olmazlarının sözleşmelere 
konmadığı “sıfır süreli sözleşmeler” çalışanları hem yaşam geliri hem sağlık ve 
güvenlik açısından en üst düzeyde mağdur etmesiyle tanınıyor. Ülkemizde -şimdilik- 
özellikle turizm, kültür ve sanat gibi iş kollarında uygulanan bu pratik de “nasıl 
bir örgütlenme” sorusunu mercek altına yatırmayı zorluyor. İşkolu ve Sektörel 
ayrışmaları aşan fakat emeğin giderek daha büyük bölüklerini kapsayan bu emek 
süreçlerine müdahale, ister istemez kolektif bir emek örgütlenmesinin daha fazla 
gecikilmeden gündeme alınmasını gerektiriyor. 

Bu gerçeklik karşısında öncelikli olarak yapılması gereken şey etnik aidiyetleri, 
göçleri, toplumsal cinsiyet rollerini dikkate alan bir “Türkiye Güvencesizlik Haritası” 
çıkarmak olabilir. Bir diğer önemli yanılsama ise kadrolu ve tam zamanlı işlerin 
toplumsal algıdaki izdüşümünün “güvenceli işler” şeklinde olmasıdır. Bu nedenle 
yapılacak çalışmalarda görülmeyeni görülür kılma çabası daha önemli ve anlamlı 
olabilir.

05-08 Kasım 2013 Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen uluslararası çalışma 
olarak değerlendirebileceğimiz“Azerbaycan-Türkiye- EPSUPSI İş ve Toplum 
Hayatında Eşit İmkânlar-Sendikaların Rolü” konulu toplantıya sendikamız 
Merkez Kadın Sekreteri katıldı. Toplantıda, Azerbaycan Hemkarlar İttifakları 
Konfederasyonuna bağlı 20 sendikanın kadın temsilcileri, Hollanda, Romanya ve 
Türkiye’den kadın temsilciler yer aldı.
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Konferansa ev sahipliği yapan Azerbaycan Hemkarlar İttifakları Konfederasyonu 
adına Cemila Sattarova oturum başkanlığını yaptı. Toplantıda Ekonomik kalkınma 
ve kadının kamu sektörüne etkisi, Kadın eşitliğine dair ülkelerin milli politikaları 
ele alınırken, EPSU Güneydoğu Avrupa Bölge Sorumlusu Marina Irimie Avrupa 
Birliğinin kadın eşitliğine dair politikasını ve AB Politikası için sendika sorumluluğu; 
kadın eşitliğinin teşviki için EPSU ve PSI’ın stratejesi konulu sunumları gerçekleştirdi. 
Toplantıya Hollanda’dan katılan Lili Brouwer ve Anya Wiersna Hollanda kamu 
sektörü sendikalarının kadın eşitliği teşvikinin deneyimini, HAK İŞ’ e bağlı HİZMET- 
İŞ Sendikasının dış ilişkiler uzmanı ve Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Yüsra 
Erilli Kumlu kendi alanlarına dair yaklaşımlarını kadın sekreterimiz ise Kamu da 
örgütlü sendikalardaki kadınların durumunu; sorunlar, cinsiyetçi yaklaşımlar, 
mücadele deneyimleri, tüzüksel konular katılımcılarla paylaştılar.

Toplantının ikinci gününde ise; Kadın eşitliğine dair sendikaların yapısı ve 
politikası, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplu pazarlık konuları ele alındı. Ayrıca, 
kadın eşitliğinin daha iyi teşvik edilmesi için izlenecek stratejiler ve sendikaların bu 
konudaki rolü konulu atölye çalışmaları gerçekleştirilerek toplantı aşağıda alınan 
kararların paylaşılmasıyla son buldu.

1) Toplumsal Cinsiyet eşitliği üzerine ülkelerin almış oldukları yasal çerçevedeki 
kararların teorik olarak kalmaması bunun pratikte uygulanabilmesi için sendikaların 
rolünün artması,

2) Karar mekanizmalarında kadın ve erkeğin eşit temsiliyeti,

3) Çocuk bakım hizmetlerinin teşvik edilmesi,

4) Kadına karşı şiddetle mücadele politikalarının geliştirilmesi, bunun sendikal 
yapılarla sınırlı kalmaması ve Türkiye de KESK ve bağlı sendikalarla Kadın 
konularına ilişkin deneyim paylaşımının hayata geçirilmesi.

05 Aralık 2013: Torba yasaya karşı Sağlık Bakanlığı önündeki eyleme katılım 
sağlandı.

SAVAŞ VE BARIŞTA KADIN ÇALIŞTAYI

2011 Genel Kurul kararı olan “Kadın Kurultayı” düzenlemesi ile ilgili olarak 27-28 
Haziran 2013 tarihinde yapılan 7. Dönem 7. MTK öncesi şube / temsilciliklere bilgi 
verilmiş, MTK kadın katılımcıları ile 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan toplantıda 
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kurultay çalışması yerine Genel Merkez dahil 5 bölgede belirlenen konularda 
çalıştay yapılması, sonrasında çalıştay sonuçlarının birleştirilmesi konusunda 
ortaklaştırılmıştır.

Bu doğrultuda İstanbul Şubelerimiz ile ortak olarak çevre illerinde katılımı ile 
“Savaş ve Barışta Kadın” konulu çalıştay 21-23 Aralık 2013’de Taksim Cezayir 
Restaurant’ta gerçekleştirilmiştir. 

Moderatörlüğünü SES Bakırköy Şubesi Kadın Sekreteri Gönül Erden’in yaptığı 
çalıştay, SES Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye Yorgun’un açılış konuşmasıyla 
başladı. 

Çalıştayda Doç. Dr. Nazan ÜSTÜNDAĞ “Türkiye’de ve Dünyada Barışta Kadın 
Mücadeleleri ve Kadın Girişimleri”, Yazar Mukaddes Erdoğdu Çelik “Sınıf Hareketleriinde 
Kadın”İFK’dan Hazal Halavut“Feminist Hareketlerde Savaş Karşıtı Politikalar ve Barış”, 
HDP MYK üyesi Hüda KAYA “İslami Hareketlerde Kadın Mücadelesi ve Barış”, Prof. 
Dr. Şemsa Özar “Savaş, Göç, Kadın”, Psikolog Elif İşcan Kocamış “Savaşın Kadınlar 
Üzerindeki Psikolojik Etkileri”, TUHAD FED. Genel Başkanı Zübeyde Teker, 
SES’ten Gönül Erden “Siyasal Sağlık ve Patriyarka”, İHD Kadın Komisyonu’ndan 
Hatun“Savaşta Kadınların Maruz Kaldıkları Şiddet Olaylarıyla İlgili İstatistiksel Verileri 
ve Hak İhlalleri”konularında birer sunum yapmışlardır. Sağlık sorunları nedeniyle 
çalıştaya katılamayan BDP Milletvekili Pervin Buldan’ın ise mesajı okundu.

Ayrıca çalıştaya Rojava’dan AxinaWelat, asker eşi Tomris Özden, asker yakını 
Serfinaz Göçmez, Barış Annelerinden Perihan Ana, Cumartesi Annelerinden Maside 
Ocak, SES Genel Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, SES üyelerinden Sevgi İnce ve 
Demet Yıldız söz alarak görüş ve önerilerini sunarak tartışmalara katılmışlardır. 
Eşzamanlı farklı proğramlar nedeniyle davet edilen siyasi parti ve kadın örgütlerinin 
temsilcileri mazeret bildirerek katılamamışlardır.

Kurultaydan genel olarak ortaya çıkan değerlendirmeler, görüş ve öneriler:

Savaş, erkek egemen sistemin bir ürünüdür. Yaşandığı zaman ve mekânla sınırlı 
değildir. Yanan orman, yanan insandır. Çocuğun, eşin ve insanın acımazsızca yitimdir. 
Taciz, tecavüz ve zulümdür. Doğanın tahribatı, çevre katliamıdır. Dünyanın öbür 
ucunda da olsa aslında evimizde, işyerimizdedir. 

Savaş bir erkek icadıdır. Ancak savaşların esas mağduru kadınlardır. Erkeklerin 
savaşlarında en ağır bedelini kadınlar öder. Barışın mimarı ise kadınlardır. Kadınların 
özne olmadığı bir barış, kalıcı ve onurlu bir barış olamaz.
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Sağlık hakkı yaşamla başlar. SES olarak kuruluşumuzdan bu yana savaşa karşı barışı, 
baskılara karşı özgürlüğü savunduk. Emek mücadelesi, özgürlük/demokrasi ve barış 
mücadelesinden bağımsız yürütülemez. 

Kadınların barış süreçlerinden dışlanmasına karışı BM Güvenlik Konseyi 1325 
no’lu kararı ile kadınların barış süreçlerinde yer almasını tavsiye edilmektedir. Barış 
mücadelesinde özne olan kadın, çözüm aşamasında ise taraflarca dışlanmaktadır. 
Kadın yüreğinin dokunmadığı bir barış eksiktir ve yeni savaşlara gebedir.

Kadınların, savaşan devlet ve muhalif grupların lider kadrolarında yer almamaları, 
barış görüşmelerinde özel olarak gözetilmedikleri takdirde son derece düşüktür. Barış 
görüşmeleri sadece kadınları değil birçok toplumsal ezileni bileşenine katmamakta, 
genel de savaşan taraflarla sınırlı kalmaktadır.

Kadınların savaşa katılmadıkları, katılsalar dahi erkekler tarafından temsil edildikleri 
varsayılmaktadır. Genellikle cinsiyet özgürlüğü için silaha başvurmadıkları 
hatırlatılarak masanın dışında tutulmak istenmektedir. 

Oysa devletin yarı resmi verileri bile Kürt sorunu ve cinsiyet eşitsizliğinin, Kürt 
Özgürlük Mücadelesi ile kadın mücadelesinin iç içe geçtiğini ortaya koymaktadır. 
Kürt kadının isyanı ve gerillaya katılımı, kadının özgürleşme çabasını ve kimlik 
talebini açığa çıkartmaktadır. Dolayısıyla Kürt Sorununda savaşın öznesi olan 
kadınlar, barışın da öznesi olmak zorundadırlar.

Kadınlar egemenlik paylaşımından çok savaşın açtığı yaraların sarılması ve gündelik 
yaşamın nasıl kolaylaştıracağı ile ilgilenmektedir. Kadınların barış görüşmelerine en 
erken safhalarında katılması, hatta görüşmelere başlanmadan önce örgütlenmesi, 
taleplerini oluşturması ve geniş bir taban sağlaması elzemdir. 

Kadınlar öncelikli olarak, diyalogu sürdürecek taraflara toplumsal cinsiyet eğitimi 
verilmesini, cinsiyet eşitliği duyarlı güvenlik reformlarının yapılmasını, güvenlik 
güçlerinin işlediği cinsel suçların af kapsamı dışında bırakılarak ortaya çıkarılmasını 
ve cezalandırılmasını, zorunlu göçe maruz kalanlara özel güçlendirici programlar 
oluşturulmasını, mayınların temizlenmesini ve cinsiyet eşitliğini sağlayıcı anayasal 
düzenlemelerin gerçekleşmesini talep etmekteler. Ayrıca kadın gerillaların silahlarını 
bırakmayı tercih etmeleri durumunda “girişlerinin” kadınlar gözetiminde yapılması, 
kadın savcılar, hâkimler ve avukatların tanıklığının sağlanmasını istemektedirler. 
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Kadınlar, barış ile ilgili düzenlemelerde benimsenecek bakış açısının toplumu savaş 
öncesi durumuna geri döndürmek değil, tam tersine özgür mücadele alanlarını 
genişletecek şekilde güçlendirilmesini; tüm uygulamaların cinsiyet eşitlikçi olmasını 
talep etmekteler. 

Kadınların barış sürecine katılmak istemeleri, sadece savaşın mağdurları olmalarından 
değil barış mücadelesinde biriktirmiş oldukları deneyimden kaynaklanmalıdır. 
Kadınların görüşmelere konu olacak her konuda teknik birikimlerini arttırmaları da 
gerekir. Yasa yapımı kadar, her yasanın toplumsal eşitsizliklere ve cinsiyet ilişkilerine 
nasıl yansıyacağı, uzlaşmaların kimleri yaralayacağı ya da kimlere ne fayda sağlayacağı 
gibi konular teknikleştirilerek/dünya çatışma çözüm yazınına tercüme edilerek 
tartışılması gereken konulardır. Korucuların durumundan göç mağdurlarının geri 
dönüşüne, tazmin ve telafiden yargılanmalara kadar birçok konuda kadınların 
uzman görüşü hazırlaması gerekiyor. 

En önemlisi de kadınların toplumu örgütlemesidir. Kadın mitingleri, görüşmeler, 
kadın konferansları ve gölge anlaşmaların hazırlanması ve imzalanması, barışın 
kadınlaşması ve toplumsallaşması önemlidir. Kadınların görüşmeleri takip eden, 
tıkanıklıkları saptayan ve gidermeye yönelik tavsiyelerde bulunan gözlem heyetleri 
kurması veya taraflarla görüşmeler yapması da etkili olacaktır.

Kadınların barış görüşmelerine katılmaları erkeklerin sırlara, istihbarata, egemenliğe 
dayalı ittifaklarını bozma potansiyeli taşıyacaktır. Kadınların barış sürecine dâhil 
olması birçok örnekte görülen ve kadınları savaş sonrasında yeniden ev içlerine, 
erkek merkezli toplumsal yapılara geri gönderen bir kültürünün ve yasal zeminin 
oluşmasını da engelleyecektir.

Kadının köleleştiği yer erkeğin doğduğu yerdir. Bu düzenin merkez noktasında 
yer almaktadır. Savaşın en büyük mağduru olan kadınlar, sadece mağduriyetleri 
ile ilgilenmemeli, tüm ezilenleri kapsayacak araçlar kullanılarak yeniden 
örgütlenmelidir. 

Barış sadece silahları bırakıp el sıkışmak değildir. Tepe taklak olan yaşamların ne 
olduğunu ve sürece bu yaşamların dâhil edilmesi gerekir. Bunun içinde ne olup 
bittiğini, hakikati bilmek ve ortaya çıkartmak gerekir. Kürt Bölgesi’nde savaş 
nedeni ile özellikle 1993-1994 yıllarında yoğun köy yakmalar ve boşaltmalar sonucu 
insanlar yerlerinden zorunlu olarak göç ettirildi. Yıllardır oturduğu yeri, kültürünü, 
geleneklerini, doğasını ve tarihini geride bırakarak bilinmedik yerlere göç etmek bir 
savaş travmasıdır. Bu travmanın etkileri hala çok canlıdır. 
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İslami hareketlerde kadın ve barış mücadelesinin ötelendiğine dair genel bir 
algı söz konusu. Oysa Hz Muhammed yaşarken kadınlara saygı vardı. İlk dönem 
Müslümanlıkta kadınlar gerçek anlamda eşitti. Ancak daha sonraki dönemlerde 
dinin Emevileştirilmesi ile birlikte kadının sömürülmesi ve eve kapatılması söz 
konusudur. Kadın toplumsal yaşamdan dışlandı, evinin ötesinde yatak odasına 
kapatıldı. Tüm zalim sistemlerde kadın toplum dışına çıkarılmış ve karalanmıştır. 
Kadınlar yeryüzünde ve tarih empatitik ve vicdani bir pratik ortaya koymaktadırlar. 
Kadın meselesinde İslami çevrelerde de özeleştirel bir yaklaşım gelişmektedir.

28 Şubat Darbe süreci ve yaşanan baskılar, bazı İslami çevrelerin sol kesimle empati 
kurmasına yol açtı. Kürt Özgürlük Hareketinin açığa çıkarttığı gerçekler ve son 
olarak Gezi eylemleri bu empatinin daha da gelişmesinde rol oynadı. Bugün bazı 
İslamcı şahsiyetlerin sol parti ve örgütlerde yer alması bunun sonucudur.

Feminist hareketin savaş karşıtı politikaları, kadınların doğalarından kaynaklı bir 
yaklaşım değildir. Türkiye’de Feminist hareket 80’lerde Kürt özgürlük mücadelesi ile 
paralel olarak ortaya çıkmıştır. Feminist harekette yer alan kadınlar, sol gelenekten 
gelmelerine karşın başlangıçta Kürt hareketine mesafeli durmuştur. Tüm kadınların 
aynı şekilde ezildiği şeklindeki algının değişmesi ve feminist söylemin ortaya çıkması 
zaman almıştır. Feministler, Bosna’daki savaşa ve tecavüzlere karşı eylem yaparken 
faili meçhullerin en yoğun olduğu bu dönemde yanı başındaki kirli savaşa sessiz ve 
ilgisiz kalmıştır. 1993 ve sonrasında bazı ortak eylem ve kampanyalarla duyarlılık 
oluşmaya başlamıştır. Bugün feminist hareket barış mücadelesinin destekçisi değil 
bizzat öznesidir artık. 

Ortak köprüler kurmak ve yeni mücadeleleri açığa çıkarmak gerekir. Töre, namus 
ve kadın cinayetlerine karşı yaşanan ortaklaşma bu dayanışmanın göstergesidir. 
Barış süreci sadece erkeklerin özne olduğu süreçler olmamalıdır. Bağımsız bir kadın 
barış hareketinin oluşturması önem arz etmektedir.

Kürt Bölgesinde ilk göçler 1986’da başlamış ve savaşın şiddetlenmesiyle birlikte 
yoğunlaşmıştır.1980’lerden 90’lara kadar bölgede kadınlara yönelik taciz ve tecavüze 
uğrayanların sayısı oldukça fazladır. Bu süreçte Kürt hareketinin reel sosyalizmden 
kopması sonucunda, kadın ordulaşması ve toplumsal alanda da özgün örgütlenme 
başlamıştır. Yeni yaşam, kadın kurtuluş ideolojisi ve jineoloji ile kadının toplumsal 
öncülük yapabilmesinin koşulları oluşturulmuştur. 
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Bugün savaşın yarattığı travmatik sonuçları iyileştirmek ve yaraları sarmak için 
örgütlenmek, mücadeleye katılmak önemlidir. Dünya deneyimlerinde de öncülük 
meselesi barışın toplumsallaşması için toplumun hazırlanma aşaması önemlidir. 
Kadın özgürlüğü iddiası için bu önemlidir.

Türkiye’de yaşanan insan hakları ve çocuk hak ihlalleri ile ilgili istatistikî bilgiler 
olmakla birlikte kadın hak ihlallerine ilişkin kesin veriler yoktur. Bu nedenle 
kadına yönelik şiddet ve cinayetler tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca son 30 yıllık 
savaş sürecinde kaç kadın ve kaç gerilla kadının öldürüldüğüne dair kesin bilgi de 
bulunmamaktadır. Kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlere dair kesin 
verilerin elde edilmesi ve raporlaştırılması önemlidir.

Suriye’de yaşanan savaş ortamına bağlı olarak kadın katliamları ve hak ihlalleri 
yaşanmaktadır. Buna karşın Rojava’da bir kadın devrimi yaşanmaktadır. Kadınlar 
kendi öz örgütlüğünü oluşturarak burada siyasal, ekonomik ve sosyal çalışmalar 
yürütmektedir. Arap, Süryani, Hıristiyan ve Alevi kadınlar; oluşturulan halk 
meclislerinde temsil edilmekte, kendi kararlarını eşit ve özgürce alabilmektedirler. 
Kadınlar her şart ve koşulda mücadele etmelidirler.

Savaşın acıları ortaktır. Kürt anaları da Türk anaları benzer acılar yaşadılar. Ortak 
acıların, ortak barış mücadelesine ve ortak özgür yaşama evirilmesi önemlidir. 
Savaşta çocuklarını kaybeden kadınların mücadelesi, kalıcı ve onurlu bir barışın 
yaşama geçmesinde hayati önem taşımaktadır. 

KESK, DİSK, TMMOB, TTB birlikteliği ile yapılan “Roboski Katliamı” 
yıldönümünde tüm illerde yapılan eylemlerin Ankara ayağına katılım sağlandı.

13 Ocak 2014: Genel Merkez adına Hasan KALDIK ve Bedriye YORGUN 
Diyarbakır’da gerçekleşen ve tutuklu bulunan eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş’ın 
duruşmasına katılım sağladı. Tutsaklar 17 Aralık sonrası gerçekleşen bu mahkemede 
güdümlü yargıyı protesto etti.

1 Şubat 2014: Diyarbakır’da yapılan “Toplumsal Muhalefette, Sendikada Kadın ve 
Mücadele Konulu” çalıştaya; Şırnak, Mardin, Urfa, Van, Hakkari, Batman illerinin 
kadın sekreterleri ve aktivistlerin yanısıra Genel Merkez Yönetim kurulundan Bedriye 
Yorgun ve Aslıhan Han Özden katılım sağlamış, Moderatörlüğünü Genel Merkez 
Hukuk ve TİS Sekreteri Aslıhan Han Özden ve SES Diyarbakır şube başkanımız Hülya 
Alökmen Uyanık’ın yaptığı Çalıştayda; Bedriye Yorgun “Mücadele ve Örgütlenme 
Perspektifi”ninyanı sıra şube Kadın komisyonu ile birlikte hazırladığı kadın özgürlük 
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tarihi konusunda sunum gerçekleştirmiş, Berfin Abdaloğlu“Türkiye’deki Kadın 
Hareketi ve Mücadelesi”ne dair bir sunum gerçekleştirdi. Genel Merkez Hukuk ve 
TİS Sekreteri Aslıhan Han Özden son “Kadın İstihdam Paketi”, yasalarda kadın 
çalışanlarının durumu ve sendikalarda kadınların durumuna ilişkin sunum yaptı.

SES Diyarbakır Şube Başkanımız Hülya Alökmen Uyanık’ise; kadınların 
sendikalardaki durumu ve bakış açısına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Mücadele 
deneyimleri ışığında mevcut sendikaların yaşadığı krizin geleneksel sendika 
anlayışını aşamama, sistemin sınırlarına hapsolma, toplumsallaşamama, toplumsal 
cinsiyet perspektifini yeterince bilince çıkaramama, planlı, programlı sistematik 
bir çalışmayı esas almama, umudun azalması, iktidarı ve erki çözümleyememe, 
bürokratikleşme olduğu tespiti yapılarak Sistem dışı bir bakış açısıyla Kadınların 
özgürlük mücadelelerini rehber edinerek yaşamın her alanında eşitlik, özgürlük 
ve iktidara panzehir olacak bir anlayışla eş başkanlık dâhil birçok konuda tartışma 
yürütülerek eğitim, örgütlenme, mücadele kararlılığıyla sonuçlandırıldı. 

Sendikaların bugüne kadar ne gibi çalışma yürüttüğü, tüzüksel ne gibi tedbirler aldığı, 
kotanın buna katkısı ve eş başkanlık sisteminin sendikalarda nasıl hayat bulacağına 
ilişkin tartışmalar yürütüldü. 

kadınları sendikalara daha fazla nasıl katabiliriz, sendikaların kadınlar açısından 
önemli bir mücadele alanı olduğunu gösterebilmek anlamında nasıl çalışma 
yürütülebilinir sorularına katılımcı arkadaşlarla birlikte görüşler alındı. Özellikle 
sahada çalışan kadın arkadaşların günlük yaşadıkları sorunları kendi deneyimlerinden 
aktarması ve farklı işyerlerinin yaşadığı farklı sorunları paylaşması çözüm önerilerinde 
katkı sundu.

Sendikaların kadın mücadelesine katkısı olabilmesi için emekçiler arasında da • 
ciddi bir bilinçlendirme çalışmasının nasıl yapılabileceği,

Sendikaların kuruldukları günden beri aslında erk ve iktidar temelli örgütlendiğini • 
ve bunun değişmesi için kadın cephesinden ne gibi çalışmalar yürütüleceği,

Dünyada ve ülkemizde yaşanan sendikal tıkanıklığın günümüz koşularında nasıl • 
aşılabileceği ve bunu kadınların nasıl yürütebileceği,

Değişen çalışma koşullarının ve yeni mevzuatların sanki kadının lehineymiş gibi • 
sunulup kadının daha fazla aile ve eve hapsedilme olduğu konusunda tartışmalar 
yürütülmüş
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Kreş, doğum izni, süt izni gibi hakların s• adece kadınlar üzerinden tartışılması vb. 
maddeler çerçevesinde tartışmalar yürütülmüş, şube kongreleri ve genel merkez 
kongresinde bu konulara ilişkin kararlaşmalara ulaşmak için çalışma yürütülmesi 
konusunda hemfikir olunmuştur.

AKP’nin muhafazakâr ideolojiyi neo-liberal politikalarla harmanlayarak kadın 
emeği ve bedeni üzerindeki tahakkümü daha da artırdığı, kadına yönelik şiddetin hız 
kesmeden devam ettiği, silahların susmasıyla başlayan diyalog ve müzakere zemininin 
oyalama taktikleri ile sürüncemede bıraktığı, bununla beraber devleti birlikte 
yönettiği AKP ve cemaat arasında 17 Aralık’tan bu yana görünür olan çatışma, 
11 yıldır ülkede yaşanan yolsuzluğu, talanı ve anti-demokratik uygulamaları tüm 
çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir.

25 “Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma 
Günü”2013 Yılı Etkinlikleri

SES’siz Kalamazdık. Kalmadık Bu çerçevede;

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü 
nedeniyle KESK Kadın Sekreterliği, Genel Merkez, bağlı Şube ve Temsilcilik Kadın 
Sekreterliklerince, gerek oluşturulan Platformlarla, gerekse öznel, çeşitli eylem 
etkinlikler düzenlendi. İllerde basın açıklamaları, meşaleli yürüyüşler, paneller 
gerçekleştirildi. Tutuklu kadın üyelerimize dayanışma amacıyla kart gönderildi, 
Kadınları her gün ülkemizin dört bir yanındaki binlerce sağlık kurumunda; 
hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, acillerde, polikliniklerde, laboratuarlarda, 
ameliyathanelerde sisteme yöneltmesi gereken eleştirisini, öfkesini ve şiddetini sağlık 
emekçilerine yöneltmektedir. Muğla, Manisa, İzmir, Diyarbakır illerinde yaşananlar 
birkaç örnek. Bu illerdeki SES Şubelerimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve sendikamız 
üyelerinin katılımıyla basın açıklamaları gerçekleştirdi. KESK Kadın Sekreteri ve 
Genel Merkez Kadın Sekreterleriyle birlikte; hazırlanan dosya ve önergelerle BDP, 
CHP Kadın grup başkan vekilleri ziyaret edildi. 

11 Kasım 2013 Ankara’da KESK öncülüğünde gerçekleştirilen Kadınlı Erkekli 
basın açıklamasına katılım sağlandı. 

18 Kasım 2013: • Hacettepe’deki taşeron sağlık işçilerinin çadırının kurulmasına 
MYK olarakkatılım sağlandı

20 Kasım 2013: • Hacettepe’de çalışan ve işten atılan direnişteki taşeron işçilere 
destek amaçlı MYK olarak ziyarettebulunuldu.
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21 Kasım 2013: • Hacettepe’de çalışan ve işten atılan taşeron sağlık işçilere 
destek amaçlı Sakarya caddesinden Hacettepe’ye yapılan yürüyüşe MYK olarak 
katılım sağlandı.

22 Kasım 2013:•  Kadın Emeği Platformunun düzenlediği kadın istihdam paketi 
ile ilgili Çalışma Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına katılım 
sağlandı.

26 Kasım 2013•  tarihinde grup toplantısı gündemini “Kadına Yönelik Şiddet” 
olarak belirleyen BDP’nin daveti üzerine grup toplantısına katıldık. 

8 MART KADINLARIN ULUSLARARASI BİRLİK, 
MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 2014 YILI 
ÇALIŞMALARI

Tarihsel bağın güncel yorumu çerçevesinde;

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü ile ilgili, KESK 
Kadın Sekreterliğinin 2014 yılının 8 Mart eylem ve etkinliklerine ilişkin oluşturduğu 
genel çerçeve ve yaklaşımları doğrultusunda Genel Merkezimiz ve bağlı şubelerimizin 
kendi bulundukları yerlerde yürütecekleri çalışmalarında bütünlük ve koordinasyon 
oluşturması açısından, 

Tüm bu saldırıları ve siyasetin erkek egemen yapısını değiştirmenin olanaklarını 
barındıran yerel seçim çalışmalarının da yoğunlaştığı böylesi bir dönemde KESK’li 
kadınlar olarak 8 Mart’ta “Emeğimiz, Bedenimiz, Kimliğimiz Bizimdir! Yoksulluğu, 
Yolsuzluğa, Savaşa Karşı Alanlardayız!” şiarıyla sokağa çıktık.

Mücadelenin sürekliliği ve taleplerimiz noktasındaki kararlılığımızın ifadesi olarak, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacak 8 Mart eylem ve etkinliklerinde de “8 Mart'ın 
resmi tatil ilan edilmesi” talebini öne çıkardık.

İlkesel düzeyde ortak kararımız olan kadın eylemlerinin, planlanması, organizasyonu 
ve katılımı konusunda kadın katılımını esas aldık.

Bütün bu eylem ve etkinliklerde emek ve meslek örgütlerinden, siyasi partilerden • 
ve bağımsız kadın örgütlerinden kadınlarla buluşarak ortaklaştık. Yanı sıra 
iş yerlerinde kadın üyelerle buluşma, taleplerimizi iş yerlerinden başlayarak 
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gündemleştirme, iş kolu özgün taleplerini de ifade edecek tarzda çalışmalar 
planlayarak hayata geçirme 8 Mart’a yönelik olarak Konfederasyonumuzun 
hazırladığı afiş, dergi, bildiri vb. materyallerin yanı sıra Genel Merkezimizin 
hazırladığı poster ve kartlar örgüte gönderildi.

İktidarın kadın emeği üzerinden geliştirdiği saldırılar konusunda farkındalık • 
yaratmak ve örgütlü mücadeleyi geliştirmek amacıyla; iş yerlerinde kadın 
çalışanlarla birlikte izlenmek ve tartışmaya açılmak üzere,AKP’nin “Kadın 
İstihdam Paketi” olarak duyurduğu ve kadın emeğine yönelik saldırıları 
içeren “Kadın İstismar Paketi” yasa tasarısı ile ilgili hazırlanan kısa film 
Konfederasyonumuz ve Genel Merkezimizin web sayfasına konuldu. 

01 Mart Cumartesi günü Van ilinde KESK Kadın Şubeler Platformunun etkinliğine 
katılım sağlandı.

03 Mart Pazartesi günü Adıyaman’da, Mayıs ayında yaşamını yitiren tarım işçisi 
kadınlarla ilgili anma ve basın açıklamasına katılım sağlandı.

05 Mart, Çarşamba günü “8 Mart’ın resmi tatil olması” talebi ön plana çıkarılarak 
emek ve beden sömürüsüne, şiddete ve savaşa karşı tutumumuzu ifade eden meşaleli 
yürüyüşe katılım sağlandı. 

08 Mart, Cumartesi günü MUŞ İli KESK Kadın Platformunun; kadın platformları, 
emek, meslek ve demokratik kitle örgütlerindeki kadınlarla ortaklaştırarak, 
“Emeğimiz, Bedenimiz, Kimliğimiz Bizimdir! Yoksulluğa, Yolsuzluğa, Savaşa 
Karşı Alanlardayız” şiarıyla; gerçekleştirdiği basın açıklaması ve yürüyüşe katılım 
sağlandı.

09 Mart Pazar günü Van ilinde KESK Kadın Şubeler Platformunun düzenlediği 
“Kadın Özgürlük Tarihi, Sendikalarda Kadın, Mücadele, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” 
Konulu Panele katılım sağlanmış ve sunum gerçekleştirilmiştir.

10 Mart Pazartesi günü Diyarbakır ilinde 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde Hevsel’ e 
ağaç dikme ve basın açıklamasına katılım sağlanmış, kapalı kadın cezaevinde bulunan 
eski MYK üyemiz Olcay Kanlıbaş ziyaret edilmiştir. Merkez Kadın Sekreterliğimiz 
kadınların ailede, çalışma yaşamında, sendikal alanda kısacası yaşamın bütün 
alanlarında örgütlenmede karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikleri ortaya çıkarmak, 
bu eşitsizliklerle mücadele etmek amacıyla, eğitim, örgütlenme, yayın faaliyetleri 
yürütmüştür.
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Eğitim Çalışmaları;

Ailede, çalışma yaşamında, eğitimde ve sendikada toplumsal cinsiyet eşitliğine 
hizmet edecek temel araçlardan birisi olarak görülmüş, Genel merkez düzeyinde 
kadın eğitimci kadrosunun oluşturulması için eğitim programı ve Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini gidermek ve kadın örgütlülüğüne katkı sağlayacak bölgesel düzeyde 
“Kadın Örgüt Okulları”nın planlanması yapılmış ancak başta tutsaklık olmak 
üzere yoğun saldırılar nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Sendikamızın son genel 
kurulunda her düzeyde gerçekleştirilecek eğitim programlarında toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunun yer alması sağlanmıştır. 

Bu Bağlamda; 27-28 MAYIS 2011 MANİSA, 4 HAZİRAN 2011 KONYA, 25-26 
HAZİRAN 2011 DİYARBAKIR, 24-25 EYLÜL 2011 DENİZLİ, 30 EKİM 2011 
ESKİŞEHİR, 29-30 EKİM 2011 MERSİN, 24-25-ARALIK 2011: SİİRT, 21-22 
OCAK 2012: İSTANBUL ANADOLU VE BAKIRKÖY, 09-10 ARALIK 2011: 
ADANA, 7-18 ARALIK 2011: MUĞLA, MALATYA, 24-25 ARALIK 2011: 
İSTANBUL ŞİŞLİ VE AKSARAY, 11-12 ŞUBAT 2012: AYDIN, 18-19 ŞUBAT 
2012: BATMAN, ORDU, GİRESUN, 03-04 MART 2012:BURSA, GAZİANTEP, 
KAYSERİ, 8 MART 2012: ADANA, 23-25 MART 2012: DERSİM, ELAZIĞ, 31 
MART-1 NİSAN 2012: SAMSUN,VAN, 14-15 NİSAN 2012: KOCAELİ,URFA, 
ANTALYA, 21-22 NİSAN 2012: SİVAS, 28-29 NİSAN 2012: KARABÜK, 
ESKİŞEHİR, 12-13 MAYIS 2012: BOLU, 19-20 MAYIS 2012: ŞIRNAK, 26-27 
MAYIS 2012: ANKARA, ZONGULDAK, MANİSA, 15-16 HAZİRAN 2012: 
ADIYAMAN, 23-24 HAZİRAN 2012: HATAY, 15-16 EKİM 2012 ŞIRNAK, 
13-14 EKİM 2012 BALIKESİR, 22-23 ARALIK 2012 TRABZON,MARDİN, 
KONYA, 16-17 ŞUBAT2013 ÇANAKKALE illerindeki Şube/Temsilciliklerimizde 
gerçekleştirilen eğitimlerde “Toplumsal Cinsiyet Konusu” İşlenmiştir.  

Ayrıca son genel kurulda aldığı,“Sağlık ve Sosyal Hizmetlerdeki Çalışma Yaşamında 
Kadın”konulu kurultayını MTK.’na katılan kadın katılımının önerisi, MYK, 
ve Merkez Temsilciler Kurulunun kararıyla belirlediği “Mobing”, “Sağlık ve 
Sosyal Hizmetlerde Kadın Emeği”, “Savaşta ve Barışta Kadın”, “Kadın Emeği 
ve Güvencesizlik” ve “Toplumsal Muhalefette ve Sendikalarda Kadın ve 
Şiddet”konularında Çalıştay yapma kararı almış, “Mobing” ve “Kadın Emeği ve 
Güvencesizlik”ile ilgili başlıklardaki çalıştaylar Genel Merkez Kadın Sekreterliği 
tarafından gerçekleştirilmiştir. “Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kadın Emeği”, konusu 
Ankara Kadın Sekreterliği ve komisyonu, “Savaşta ve Barışta Kadın”konusu İst. 
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Anadolu, Aksaray, Bakırköy ve Şişli Şubeleri tarafından yapılmıştır. Bunlardan Genel 
Merkez adına İzmir Şubemizin gerçekleştireceği “Şiddet”konulu çalıştay hazırlıkları 
tamamlanmış olup, çalıştay İzmir Şubenin belirleyeceği tarihte yapılacaktır. 

Gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar kitaplaştırılarak Şube/Temsilciliklere, kadın 
örgütlerine, demokratik toplum örgütlerine, kadın milletvekillerine ve kadın 
akademisyenlere gönderilecektir. 

Kadın İstihdamı Yasa Tasarısı

Kapitalist sistemin varlığını sürdürmesinin yeni biçimi olarak gündeme getirilen 
neo-liberal politikalar, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmayı yasalarla(en güncel 
örneği torba yasalar ve “Kadın İstihdam” Paketi,) dayatarak emeğimizin gasp 
edilmesine yeni boyutlar eklemektedir. Yoksullaşmanın bu biçimi öncellikle kadınları 
vurmaktadır. Kadınlar ücretsiz ev işçisi olmak ile esnek, güvencesiz, kuralsız işlerde 
çalışmak arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır. Sağlık, eğitim ve sosyal güvence 
haklarından en yoksun olanlar da kadınlardır. 

AKP hükümetinin ucuz emek rezervlerini artırma arayışının ve bölgesel emperyal 
bir güç olma heveslerinin güdülediği nüfus politikalarına, savaş politikalarına, 
kadını devletin ve erkeğin denetimi altına sokan beden politikalarına, (Sezeryanla 
doğumu sınırlandırma, kürtaj vb.) istihdam politikalarına ve muhafazakârlığa 
karşı direnen kadınlar devlet ve erkek şiddetiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun 
karşısında Konfederasyonumuz ve Sendikamız bu alana ilişkin bütünlüklü politikalar 
geliştirerek buna uygun birleşik bir mücadele hattını örme kararlılığıyla; Kadın 
Emeği Platformuyla ortak etkinlikler yürüttü.

Kısaca “Kadın İstihdamı” Yasa Tasarısı: Kadınlara; sizin asli işiniz evdeki eş, 
çocuk, yaşlı, hasta, engelli bakımıdır; ev dışında çalışmak istiyorsanız da (bu asli 
görevlerinizi aksatmamak koşuluyla), yarı zamanlı, esnek, güvencesiz işlerde 
çalışabilirsiniz deniyor. Kadın örgütleri ile hiçbir biçimde müzakere edilmeden, 
gizlice hazırlanan ve medyada “kadınlara müjde” haberleriyle duyurulan yeni 
istihdam yasa taslağının ayrıntılarına ilişkin çeşitli etkinlikler organize etti.( Yazılı 
ve görsel materyal hazırlandı, basın toplantıları, form, bilinçlendirme ve kamuoyu 
oluşturma. vb.) 

Özetlemek gerekirse, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların sendikal katılımını 
ve sendikalardaki karar ve yönetim süreçlerinde yer almalarını güçleştirmektedir. 
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Bu durum karşısında sendikaların özel politikalar üretmeleri, örgütlenme stratejileri 
geliştirmeleri gerektiği açıktır. Kadın sekreterliğimizin 2011-2014 dönemindeki 
üç yıllık çalışma programını bütün üye ve kadın sekreterleri ile birlikte yaşama 
geçirme; kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
tanımlanması, kadınların örgütlenmeleri ve sendikalarda aktif hale gelmelerinin 
önündeki engellerin fark edilerek bunları aşmayı sağlayacak bir perspektifin 
oluşturulması ve olumlu eylem politikalarının hayata geçirilmesi doğrultusunda 
olmuştur.

Bizler biliyoruz ki; eğer bir dönüşüm ve değişim yaşanacaksa, bu öncelikli olarak var 
olduğumuz ve karar mekanizmalarında gücümüzü, sesimizi giderek daha fazla çoğaltmamız, 
gereken mücadele örgütlerimizde olmalıdır. Yani SES’ de ve KESK içerisinde olmalıdır.
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EĞİTİM, BASIN YAYIN VE SOSYAL İŞLER 
ÇALIŞMALARI

(30 NİSAN 2011 – 01 HAZİRAN 2011)

EĞİTİM:

5–6 Mayıs 2011 tarihinde EPSU/PSİ Güneydoğu Avrupa ülkeleri toplantısı • 
Yalova T.Harb İş Tesislerinde yapılmıştır. Yapılan bu toplantıya sendikamız 
adına Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan KALDIK ve Genel Eğitim-Basın 
Yayın Sekreteri Zülfükar KARTAL katılmışlardır.

28 Mayıs 2011 tarihinde Manisa şubemiz temsilci eğitimi yapmıştır genel • 
merkezden eğitim ve basın yayın sekreterimiz Zülfikar KARTAL da sunum 
yaparak orada bulunmuştur.

BASIN YAYIN

Web ile ilgili uzun zamandır sıkıntılarımız MTK’larda ve son genel kurulumuzda 
da dile getirilmiştir. Genel kuruldan sonra ki dönemde web’le ilgili çalışmalarımızı 
hızlandırdık ve görüşmelerimiz devam etmektedir. 

12 Mayıs hemşireler günü ile ilgili 30 bin adet broşür çıkartılıp şube temsilciliklerimize 
gönderilmiştir.

12 Mayıs hemşireler günü ile ilgili basın metni taslağı hazırlanmış örgüte gönderilmiştir. 
Aynı basın metni kamuoyuyla da paylaşılmıştır.

16 Mayıs 2011 tarihinde batman devlet hastanesinde sağlık bakanının taşeron işçisi 
özürlü çalışanı aşağılayıcı sözler sarf etmesi üzerine bir basın metni hazırlandı ve 
kamuoyuyla paylaşıldı.

19 Mayıs 2011 tarihinde başbakanlık önünde çatışmaların son bulmasıyla ilgi 
yaptığımız basın açıklama metni hazırlandı kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı metin şube 
ve temsilciliklerimize de taslak metin olarak gönderilmiştir.

İSTANBUL LEPRA HASTANESİ 

İstanbul Lepra Hastanesi ile ilgili açılan davanın kazanılması ve gereğinin bakanlık 
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tarafından yerine getirilmemesinden dolayı; İstanbul şubelerimiz ile birlikte 
Bakanlığı göreve davet eden açıklama yapılmıştır. Bu açıklamaya genel başkanımız 
katılım göstermiş ve TV’ye mülakatlar vermiştir. Ayrıca mahkeme kararının yerine 
getirilmesi içinde Sağlık bakanlığı ve İstanbul il sağlık müdürlüğüne genel merkezden 
yazı yazılmıştır.

SOSYAL İŞLER

13 Mayıs 2011 tarihinde aydın şubemizin hemşirelik haftası nedeniyle • 
düzenledikleri dayanışma yemeğine genel merkezden genel eğitim ve basın yayın 
ve sosyal işler sekreteri Zülfikar Kartal Akçay katılım sağlamıştır.

13 Mayıs 2011 Malatya şubemizin hemşirelik haftası nedeniyle düzenledikleri • 
dayanışma yemeğine genel merkezden genel örgütlenme sekreteri Hasan Kaldık 
katılım sağlamıştır.

13 Mayıs 2011 tarihinde denizli şubemizin hemşirelik haftası nedeniyle • 
düzenledikleri dayanışma yemeğine genel merkezden Genel Kadın sekreteri 
Bedriye Yorgun katılım sağlamıştır.

18 Mayıs 2011 tarihinde Bursa ses şube yemeğine genel merkezden Genel başkan • 
Çetin ERDOLU katılım sağlamıştır

27 Mayıs 2011 tarihinde Ankara eski şube yönetim kurulu Seher TÜMER • 
arkadaşımızın ailesi ziyaret edilmiştir. Bu ziyarete Genel merkezimiz adına Genel 
Örgütlenme Sekreteri Hasan Kaldık ve Ankara şube yöneticileri gitmişlerdir.

İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ 

Sendikamızın da düzenleyicileri arasında olduğu 6. uluslar arası işçi filmleri festivali 
kapsamında yapılan etkinliklere örgütümüzün duyarlı olması için gerekli yazışmalar 
yapılmıştır. 2 mayıs 2011 günü start amaçlı İstanbul’daki etkinlere Örgütlenme 
Sekreterimiz, Ankara’daki etkinliklere Genel Sekreterimiz katılım göstermiş ve 
sendikamız adına konuşmalarını yaparak düzenleme komitesi adına belirlenen 
kişilere plaket ve çiçek vermişlerdir. 
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(01 HAZİRAN 2011 – 15 KASIM 2011)

EĞİTİM:

27-28 Mayıs 2011 Manisa Şube Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime MYK’dan • 
Genel Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İşler Sekreteri Zülfikar Kartal Akçay 
katılmıştır.

04 Haziran 2011 Konya Şube Eğitimi’ne Genel Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal • 
İşler Sekreteri Zülfikar Kartal Akçay katılmıştır.

25-26 Haziran 2011 tarihlerinde genel merkez merkezi eğitim programı • 
kapsamında Diyarbakır Şube Temsilci Eğitimi yapılmıştır. Eğitime Genel 
Sekreter Mehmet Sıddık Akın katılmıştır. 

24-25 Eylül 2011 tarihlerinde genel merkez merkezi eğitim programı kapsamında • 
Denizli Şube Temsilci Eğitimi yapılmıştır. Eğitime Genel Eğitim, Basın-Yayın ve 
Sosyal İşler Sekreteri Zülfikar Kartal Akçay katılmıştır. 

30 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen Eskişehir şube temsilci eğitimine Zülfikar • 
Kartal Akçay katıldı

29-30 Ekim 2011 tarihlerinde Genel Merkez Merkezi Eğitim Programı • 
kapsamında Mersin Şube Temsilci Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime Kadın 
Sekreteri Bedriye Yorgun katılmıştır. 

15 Kasım 2011•  KESK ve bağlı sendikaların Kadın Sekreterlerinin katılımıyla 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı 
kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya Genel Kadın Sekreterimiz Bedriye Yorgun 
katılmıştır. 

ÇIKARILAN YAYINLAR:

Temmuz 2011: SHCEK bildirisi 20 Bin adet

Ağustos 2011: TİS taslağı kitapçığı: 20 bin adet TİS bildirisi:100 bin

Eylül 2011: KHB ile ilgili bülten 100 bin ve afiş 2500 adet

Ekim 2011: SÇS bülteni 20 bin adet
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SOSYAL İŞLER:

30 Temmuz 2011: SES’in kuruluş yıldönümü kapsamında Muğla’da yapılan 
etkinliğe MYK adına Zülfikar kartal katılım sağladı. 

30 Temmuz 2011: SES Kuruluş yıldönümü amacıyla kahvaltılı basın toplantısı 
düzenlendi. 

(15 KASIM 2011 - 07 ŞUBAT 2012)

EĞİTİM:

A) Merkezi Olarak Yapılan Eğitimler: 

11 Aralık 2011: • Batman ilinde PSI Tarafından planlanan Güvencesizlerin 
Örgütlenmesi eğitimi yapılmıştır. Hasan KALDIK.

24-25 Aralık 2011:•  Genel Merkez kararı ile Siirt Şube 42 kişinin katılımıyla 
Yönetici, temsilci ve aktivistlerine yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. 
Bedriye YORGUN, Şinasi DURSUN, Zülfikar KARTAL AKÇAY.

21-22 Ocak 2012:•  Genel Merkez kararı ile İSTANBUL ANADOLU ve 
BAKIRKÖY Şubelerinin Yönetici, temsilci ve aktivistlerine yönelik merkezi 
eğitim gerçekleştirildi. Bedriye YORGUN, Zülfikar KARTAL AKÇAY.

09-10 Aralık 2011: • Genel Merkez kararı ile Adana Şube Yönetici, temsilci 
ve aktivistlerine yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Bedriye YORGUN, 
Zülfikar KARTAL AKÇAY, ÇETİN ERDOLU.

17-18 Aralık 2011: • Genel merkez kararı ile Muğla Şube Yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL 
AKÇAY

17-18 Aralık 2011: • Genel merkez kararı ile Malatya şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Hasan KALDIK, Aslıhan 
HAN ÖZDEN.

24-25 Aralık 2011:•  Genel Merkez kararı ile İstanbul Şişli ve Aksaray Şubelerinin 
Yönetici, temsilci ve aktivistlerine yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. 
Aslıhan HAN ÖZDEN
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03-04 Şubat 2012: • Örgütsel yapımız ve kurumsal işleyiş konulu şube 
yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın katıldığı merkezi eğitim gerçekleştirilmiştir. 
MYK

B) Şube/Temsilciliklerin Yaptığı Eğitimler:

05 Aralık 2011 tarihinde Trabzon şubesi panel düzenlemiştir.

ÇIKARILAN YAYINLAR: 

2012 Takvimleri: 40 bin masa, 40 bin duvar takvimi ve 60 bin cep takvimi 
bastırılmıştır. Ek olarak 6 bin masa takvimi, 3 bin duvar takvimi bastırılmıştır.

21 Aralık ile ilgili 

a)  Sağlık çalışanlarına yönelik ‘’sağlık ta piyasalaşmaya dur de’’ bildiri 70 bin adet.

b)  SHÇEK çalışanlarına yönelik ‘’sosyal hizmetlerde piyasalaşmaya dur de’’ bildiri 
30 bin adet.

c)  Halka yönelik bildiri ‘’ halkımıza çağrımızdır’’100 bin adet.

d)  Grev afişi 3000 adet.

e)  TTB ile ortak çıkardığımız 21 aralık ile ilgili tıp dünyası eki 30 bin adet.

f)  TTB ile çalışanlara yönelik ortak bildiri 100 bin adet. 

g)  TTB ile halka yönelik ortak bildiri 100 bin adet.

(25 ŞUBAT – 15 HAZİRAN 2012)

EĞİTİM:

A) Merkezi Olarak Yapılan Eğitimler: 

11-12 Şubat 2012: • Genel merkez kararı ile AYDIN şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL, Hasan 
KALDIK, Bedriye YORGUN.
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18-19 Şubat 2012: • Genel merkez kararı ile BATMAN şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL, Sıddık 
AKIN, 

18-19 Şubat 2012 :•  Genel merkez kararı ile ORDU, GRESUN şube yönetici, 
temsilci ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. HASAN 
KALDIK.

03-04 Mart 2012:• Genel merkez kararı ile BURSA şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Çetin ERDOLU.

03-04 Mart 2012 : • Genel merkez kararı ile GAZİANTEP şube yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL, 
Hasan KALDIK.

03-04 Mart 2012 : • Genel merkez kararı ile KAYSERİ şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Şinasi DURSUN, Aslıhan 
HAN ÖZDEN, M. Sıddık AKIN .

23-25 Mart 2012 : • Genel merkez kararı ile DERSİM,ELAZIĞ şube yönetici, 
temsilci ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. HASAN 
KALDIK, ASLIHAN HAN.

31 Mart - 01 Nisan 2012: • Genel merkez kararı ile SAMSUN şube yönetici, 
temsilci ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Çetin ERDOLU, 
Şinasi DURSUN.

31 Mart - 01 Nisan 2012: • Genel merkez kararı ile VAN şube yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Hasan KALDIK.

14-15 Nisan 2012: • Genel merkez kararı ile KOCAELİ şube yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Çetin ERDOLU, Şinasi 
DURSUN.

14-15 Nisan 2012: • Genel merkez kararı ile URFA şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Sıddık AKIN.

14-15 Nisan 2012: • Genel merkez kararı ile ANTALYA şube yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL.
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21-22 Nisan 2012: • Genel merkez kararı ile SİVAS şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. ŞİNASİ DURSUN,HASAN 
KALDIK.

28-29 Nisan 2012: • Genel merkez kararı ile KARABÜK şube yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL, 
Şinasi DURSUN.

28-29 Nisan 2012: • Genel Merkez kararı ile ESKİŞEHİR şube yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Hasan KALDIK.

12-13 Mayıs 2012: • Genel merkez kararı ile BOLU Şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Hasan KALDIK, Şinasi 
DURSUN.

19-20 Mayıs 2012: • Genel Merkez kararı ile ŞIRNAK Şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Hasan KALDIK.

26-27 Mayıs 2012: • Genel Merkez kararı ile ANKARA Şube yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Sıddık AKIN.

26-27 Mayıs 2012: • Genel Merkez kararı ile ZONGULDAK şube yönetici, 
temsilci ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar 
KARTAL.

26-27 Mayıs 2012: • Genel Merkez kararı ile MANİSA şube yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Çetin ERDOLU, Şinasi 
DURSUN.

B) Şube/Temsilciliklerin Yaptığı Eğitimler:

18 Mart 2012: ADANA şube bir günlük işyeri temsilci eğitimi gerçekleştirmiştir. 
MYK adına Zülfikar KARTAL.
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(14 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2012)

ÇIKARILAN YAYINLAR

‘’Çocuklarımız geleceğimizdir geleceğimize sahip çıkıyoruz.’’ Broşür 40.000 adet. 

EĞİTİM 

15-16 Haziran 2012: • Genel Merkez kararı ile ADIYAMAN şube yönetici, 
temsilci ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Hasan 
KALDIK.

23-24 Haziran 2012: • Genel Merkez kararı ile HATAY şube yönetici, temsilci 
ve aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Çetin ERDOLU, Hasan 
KALDIK.

SOSYAL İŞLER

Kuruluş Yıldönümü• : Ş/T’lerimize, sendikamız SES’in 16. kuruluş yıldönümü 
olan 1 Ağustos 2012 günü şubeler platformları bütünlüğü içinde, olabiliyorsa 
diğer emek ve demokrasi güçlerini de ortak eden basın açıklamaları yapılması 
yönünde yazı ve genel merkez tarafından hazırlanan basın açıklaması metni 
gönderilmiştir. 

Sevil Erol Anması• : 8 Ağustos 2008 tarihinde yaşamını yitiren KESK kurucusu 
ve Genel Sekreterliği görevini yapan Sevil EROL için 8 Ağustos 2012 Çarşamba 
günü Saat 11.00’de Siverek’te gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılımın 
sağlanması için KESK tarafından gönderilen yazı 6 Ağustos 2012 tarihinde yakın 
illerdeki Ş/T’lerimize gönderilmiştir. 

(15 EYLÜL 2012 -  18 ŞUBAT 2013)

YAYINLAR

Afiş : 2500 adet

Sağlık hizmet tazminatı istiyoruz.

Broşür : 30.000 adet.

25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü.
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Kitapçık: 40.000 adet 

Performans çöpe emekliliğe yansıyacak sağlık hizmet tazminatı istiyoruz 

Broşür : 50.000 adet

Performans çöpe

Broşür: 50.000 adet

Dinle AKP dinle 

Bildiri :50.000 adet.

CEO‘larınıza hoş geldin demiyoruz.

EĞİTİM 

Merkezi Eğitimler

15-16 Ekim 2012 Genel merkez kararı ile ŞIRNAK şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi.

13-14 Ekim 2012 Genel merkez kararı ile BALIKESİR şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Çetin ERDOLU

22-23 Aralık 2012 Genel merkez kararı ile TRABZON şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL AKÇAY

22-23Aralık 2012 Genel merkez kararı ile MARDİN şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL AKÇAY, 
Çetin ERDOLU

22-23 Aralık 2012 Genel merkez kararı ile KONYA şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Hasan KALDIK, Şinasi 
DURSUN.

16-17 Şubat 2013 Genel merkez kararı ile ÇANAKKALE şube yönetici, temsilci ve 
aktivistlere yönelik merkezi eğitim gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL AKÇAY
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(18 ŞUBAT 2013- 10 HAZİRAN 2013 )

ÇIKARILAN YAYINLAR

Afişler  : İmza Kampanyası afişi   3.000 Adet

  : Örgütlenme afişi      2.500 Adet

  : Bölge sağlık meclisi afişi     1000 Adet

Bildiri Broşür : 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü  20.000 Adet

    : 8 Mart kitap ayıraç      20.000 Adet

   : Örgütlenme broşürü   50.000 Adet

  : 14 Mart 14 Talep El İlanı   70.000 Adet

  : 12 Mayıs Hemşireler Günü   20.000 Adet

  : Halka Yönelik İmza Kampanyası  200.000 Adet

   : KESK’li tutsaklara 1 mayıs kartı   100 Adet

  : Emekçilere Yönelik imza kampanyası 150.000 Adet

  : Hemşireler Günü    20.000 Adet

   : 5 Haziran grevi     150.000 Adet

Kitaplar  : Taşeron Çalışanların Hukuksal Hakları 20.000 Adet

     SES’li Kadınlar     5.000 Adet

Önlük  :       5.000 Adet   

Şapka  :       10.000 Adet  

Bayrak  :       5.000 Adet
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EĞİTİM:

16-17 Şubat 2013: Çanakkale şube ve temsilciler merkezi yatılı iki günlük eğitim 
gerçekleştirildi. Zülfikar KARTAL AKÇAY.

(10 HAZİRAN 2013 - 07 EKİM 2013)

YAYINLAR:

Toplu Sözleşme taleplerimiz Broşür: 50.000 Afiş: 2000

Kamu Emekçilerinin Mücadelesi Bizim Mücadelemizdir 20.000  

(05 Haziran Grevi Sağlık örgütleri ortak bildiri)

2014 takvim ihalesi yapılmış olup matbaaya verilmiştir.

EĞİTİM : Urfa şubemiz 1 günlük temsilci eğitimini gerçekleştirmiştir.

BASIN AÇIKLAMALARI:

06 Haziran 2011:•  “657 sayılı kanunun 4-b maddesine göre sözleşmeli çalışanlar 
ile 4924 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli çalışanlar memur kadrosuna geçiriliyor” 
başlıklı basın açıklaması yapıldı. 

09 Haziran 2011:•  SHÇEK’in kapatılmasını içeren KHK’nın çıkarılmasına karşı 
SHÇEK Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. 

13 Haziran 2011:•  MYK olarak “Sağlık Kurumlarına Savaşta Bile Dokunulmaz” 
başlıklı basın açıklaması yapıldı.

18 Haziran 2011:•  Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu olarak “Kütahya 
Dulkadir Köyü’nde içme suyu analizlerini açıklıyoruz” başlıklı ortak basın 
toplantısı düzenlendi.

05 Temmuz 2011:•  “4 Temmuz 2011 günü kadına yönelik şiddet bir kez daha 
kendini gösterdi” basın açıklaması yapıldı.

20 Temmuz 2011:•  “Bir arada Yaşam İçin Barış ve Kardeşlik Tek Seçeneğimizdir” 
basın açıklaması kamuoyuyla paylaşılarak, şube/temsilciliklere de gönderildi. 
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25 Temmuz 2011:•  “İnsan Hakları Temel Değerleri ve Meslek Etiği Yargılanamaz” 
başlıklı basın açıklaması metni basın ve kamuoyuyla paylaşıldı. 

28 Temmuz 2011:•  Tutuklamalarla ilgili olarak “Skandala Son Verilmelidir” 
başlıklı basın açıklaması metni basına ve kamuoyuna gönderildi. 

31 Temmuz 2011:•  15. kuruluş yılımızda “Mücadeleyi Yükseltmeye Kararlıyız” 
başlıklı basın toplantısı gerçekleştirildi. 

02-03 Ağustos 2011:•  TİS taleplerimizi içeren Ankara programımızla ilgili 
olarak basın açıklamaları ve etkinlikler düzenlendi.

05 Ağustos 2011:•  “SHÇEK’in Tasfiyesine İzin Vermeyeceğiz” metni basına ve 
kamuoyuna gönderildi.

09 Ağustos 2011:•  “Sözleşmelilere Yapılan Haksızlığı Reddediyoruz” başlıklı 
basın açıklaması metni kamuoyuyla paylaşıldı.

23 Ağustos 2011:•  “Balcalı İşçisinin Yanınızdayız” başlıklı basın açıklaması basın 
ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

25 Ağustos 2011:•  “Kamu Hastane Birliği: Hastanelerin İşletme, Hastaların 
Müşteri, Çalışanların Sözleşmeli Köle Olması Demektir. Buna İzin Vermeyeceğiz” 
başlıklı basın açıklaması metni basına ve şube/temsilciliklerimize gönderilmiştir.

0• 1 Eylül 2011: “Bu Topraklarda Barış Mutlaka Kazanacaktır” basın açıklaması 
metni basına ve şube/temsilciliklere gönderilmiştir. 

07 Eylül 2011:•  “Baskı, Sürgün ve Cezalar Bizi Yıldıramaz, Mücadelemizden 
Alıkoyamaz” ve “AKP Anayasası Değil Yeni ve Sivil Bir Anayasa” başlıklı basın 
açıklamaları şube/temsilciliklerimize gönderilmiş olup, basın ve kamuoyuyla da 
paylaşılmıştır. 

13 Eylül 2011:•  “Bir Bu Eksikti, Hastanelerde Muhbir Dönemi Değil, Mobbing 
Dönemi” başlıklı basın açıklaması metni basın ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

17 Eylül 2011:•  “Kamu Hastane Birlikleri ve Sağlık Bakanlığı Teşkilatı’na ilişkin 
KHK taslağına karşı görüşlerimizi bildirmek üzere Sağlık Bakanlığı önünde 
kitlesel basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 
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23 Eylül 2011:•  “Sağlık Emekçilerine Uygulanan Şiddetin Nedeni Olan 
Programın ve Söylemin Sahipleri ve Çalışandan Yana Değil, Çalıştırandan Yana 
Tavır İçindeki Anlayışla Şiddet Önlenemez” başlıklı basın açıklaması basına 
gönderildi. 

03 Ekim 2011:•  KESK ve KESK’e bağlı sendikaların yöneticilerinin 
tutuklanmasına karşı basın açıklaması yapıldı. 

24 Ekim 2011:•  Van Erçiş merkezli meydana gelen depremde yakınlarını yitirenlere 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar mesajları basın aracılığıyla duyurulmuştur.

 • 25 Ekim 2011: Van depreminin sağlık ve sosyal hizmet açısından değerlendirme 
raporu açıklanmıştır. 

19 Ekim 2011:•  “Artık Yeter Barış İstiyoruz” başlıklı metin basına gönderildi.

02 Kasım 2011:•  Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar, Ölümler yaşanmasın! 
Barışla bezenmiş özgür yarınlar istiyoruz başlıklı basın açıklaması

02 Kasım 2011:•  Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu beraat etti’ mücadelemiz 
devam edecek! Başlıklı basın açıklaması

03 Kasım 2011:•  AKP’nin gece mesai, halka ve sağlık çalışanlarına bayram 
müjdesi başlıklı KHK ile ilgili açıklama

0• 4 Kasım 2011: Kerem arkadaşımız hayat mücadelesine devam ediyor başlıklı 
batman şube yöneticilerimizin eyleme giderken geçirdikleri trafik kazası ile ilgili 
açıklama.

16 Kasım 2011:•  “Van tabanlı depremle ilgili SES ve TTB olarak bugüne kadar 
yapılanlar ve önerilerimiz” başlıklı basın açıklaması yapıldı. 

18 Kasım 2011: • “Sosyal güvencesi olmayan depremzedelerin ilaçlarını parayla 
almak zorunda olmalarıyla ilgili” basın açıklaması gerçekleştirildi. 

21 Kasım 2011:•  “Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi Oy Birliği ile Kararını verdi 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK yok 
hükmündedir. ” başlıklı basın açıklaması yapıldı. 
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25 Kasım 2011: • “AKP’nin KHK’lerını da, savunma hakkına bile tahammül 
etmeyen antidemokratik uygulamalarını da kabul etmiyoruz“ başlıklı basın 
açıklaması yapıldı. 

01 Aralık 2011: • Eski Bitlis Şube Başkanımız Sedat Güler’in başka bir cezaevine 
nakledilmesi sırasında yaşadıklarına ilişkin adliye önünde suç duyurusu ve basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

02 Aralık 2012: • Bitlis Eski Şube Başkanımız Sedat Güler’in Van cezaevinden 
başka bir cezaevine nakledilmesi sırasında üst soyma ve tacize varacak şekilde 
arama yapılmasının kınanmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

03 Aralık 2012: • 3 Aralık Engelliler Gününe ilişkin basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

07 Aralık 2012: • “Kürt Soruna Çözüm Bulundu: Ebeveynler Cezaevine – 
Çocuklar Sevgi Evlerine” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. 

14 Aralık 2011: • Sağlık Bakanlığı ve Tıp Fakültesi olan 12 Üniversite ile işbirliği 
protokolü imzalanmasına ve üniversite hastanelerinin piyasalaştırılmasına ilişkin 
basın açıklaması gerçekleştirildi. 

17 Aralık 2012: • Katkı payları ile ilgili olarak “Halkımızın 21 Aralık Grevini 
Desteklemesi İçin Çok Sebebi Var” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. 

20 Aralık 2012 • “Baskılar – Gözaltılar Mücadelemizi Engelleyemez. Balıkesir 
Ayvalık’ta Gözaltına Alınan Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın” başlıklı basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

22 Aralık 2012: • “21 Aralık Grevine ilişkin olarak; İşyerlerine ve Geleceğine 
Sahip Çıkan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri ile Sağlık Hakkına Sahip Çıkan 
Dost Kurumlara ve Halkımıza Teşekkür Ediyoruz” başlıklı basın açıklaması 
yapıldı. 

28 Aralık 2012: • “1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde muayenelerde yazılan 
ilaçlardan 3’er TL katkı payı alınmasına ilişkin AKP’nin Adaleti=Vekile Kıyak, 
Emekçiyle Dayak” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. 
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29 Aralık 2011:•  Milletvekili zamları ve katkı paylarına karşı meclise yürüyen 
ve şiddete maruz kalan MYK üyelerimiz ve Ankara şube üyelerimiz için adliye 
önünde basın açıklaması ve suç duyurusu

29 Aralık 2012: • “1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde aile hekimliklerinde yazılan 
ilaçlardan 3’er TL katkı payı alınmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. 

29 Aralık 2012: • Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte 38 
sendikacının gözaltına alınmasını kınamak amacıyla Sağlık örgütleri ile birlikte 
yüksel caddesinde basın açıklaması gerçekleştirildi. 

13 Ocak 2012: • Diyarbakır Eğitim Sen ve Tüm Bel Sen şubelerinin polis 
tarafından basılmasıyla ilgili olarak AKP Faşizmi tam gaz devam ediyor başlıklı 
basın açıklaması yapıldı. 

24 Ocak 2012: • Onur üyemiz Ayşenur Şimşek’in katledilmesiyle ilgili olarak 
basın açıklaması gerçekleştirildi. 

26 Ocak 2012: • TTB ile birlikte deprem bölgesindeki ortak poliklinik 
hizmetlerinin sona erdirilmesi ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin son durumu 
değerlendirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.

27 Ocak 2012:•  Van’ da Deprem sonrası başlatılan TTB ve Genel Merkezimiz 
Koordinasyonunda verilen Poliklinik hizmetinin sonlandırılması, üçüncü ay 
Deprem Raporu ile ilgili TTB-SES birlikteliğinde Genel Merkezimizde TTB’den 
Dr. Cavit Işık Yavuz’ un katıldığı Basın Toplantısı gerçekleştirildi. MYK.

31 Ocak 2012: • Genel Sağlık Sigortası kapsamında “Sağlıkta dönüşüm cep 
yakmaya devam ediyor” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.

13 Şubat 2012:•  tarihinde gözaltına alınan 15 kişinin tutuklanmaları sırasında 
yaşadıkları sorunlara ilişkin Adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

24 Şubat 2012:•  tarihinde Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatının Yeniden 
Yapılandırılması, Personel, Taşınır ve Taşınmazların Tahsisi ve Devrine 
İlişkin yayınlanan genelgeye dair “Tahsis Edilen ve Devredilen İş Yerlerimiz, İş 
Güvencemiz ve Geleceğimizdir” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 
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24 Şu• bat 2012: 13 Şubat günü gözaltına alınan ve 9’u tutuklanan KESK’li 
kadınlar için “Gözaltına Alınan ve 9’u Tutuklanan 15 KESK’li Kadın 
Onurumuzdur” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. 

12 Mart 2012:•  Tarihinde cezaevlerinde yaşanan sorunlar ve açlık grevlerine 
ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. 

14 Mart 2012•  tarihinde “Piyasası Uygulamalara, KHK’lara, Baskı 
ve   Tutuklamalara İnat Mücadeleye Devam” başlıklı basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

20 Mart 2012 • tarihinde “Sağlıkta Soygun Katmerlenerek Sürüyor” başlığı altında 
17 Mart günü yayınlanan SUT ile özel sağlık kuruluşları ve vakıf hastanelerinden 
sağlık hizmeti alınması halinde, alınacak ilave ücretlerin oranının %70’ten %90’a 
çıkarılmasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. 

21 Mart 2012 • tarihinde “AKP Demokrasisi: Engelleme, Baskı, Şiddet ve Gaz” 
başlığıyla kullanılan göz yaşartıcı gazların zararları ve yaşanan ölümler hakkında 
basın açıklaması gerçekleştirildi. 

22 Mart 2012•  tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından üniversite hastanelerini 
kamu hastaneleri birliğine katma girişimine ilişkin Üniversite Hastanelerini 
Kamu Hastane Birliklerine Katma Manevrası” başlıklı basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir. 

27 Mart 2012•  tarihinde 24 Mart’ta üyemiz Radyoterapist Ali Sinan Çağlar’ın 
gözaltına alınması kınayan basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

03 Nisan 2012•  tarihinde Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 
çalışan taşeronların işten çıkarılmasına ilişkin “Saray Engelsiz Yaşam Bakım 
Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde Neler Oluyor?” basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

11 Nisan 2012•  tarihinde engellilere yönelik gerçekleştirilecek olan sınavla 
ilgili olarak “İki Bakan Konuşuyor; Doğru Olan Hangisi? Engellilerin İstihdamı 
Anayasal Bir Hak, Devletin de Ödevidir. Bu Hak Engellenemez” başlıklı basın 
açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

12 Nisan 2012•  tarihinde cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin “Cezaevleri 
Kanayan Yara Olmaya Devam Ediyor” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. 
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17 Nisan 2012•  tarihinde Av. Cengiz Gökçe Devlet Hastanesinde görev yapan 
Dr. Ersin Arslan’ın hasta yakınları tarafından bıçaklanmasına ilişkin “sağlıkta 
Dönüşüm Can Alıyor” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. 

20 Nisan 2012•  tarihinde Van’da bir milletvekili tarafından hekime yönelik 
şiddetiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı’nın konuya yaklaşımına ilişkin 
“Sayın Bakan SES’e Saldırarak Kendini Sorumluluktan Kurtaramaz” başlıklı 
basın açıklaması gerçekleştirildi. 

20 Nisan 2012•  tarihinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. 
Oğuz Eroğlu ve milletvekili Özdal Üçer arasında yaşanan olayla ilgili olarak 
Asilden de, Vekilden de Sağlık Emekçilerine Şiddet devam Ediyor” başlıklı basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

22 Nisan 2012•  tarihinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. 
Oğuz Eroğlu ve milletvekili Özdal Üçer arasında yaşanan olayla ilgili olarak 
“Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Olaylar Tüm Yönleriyle Araştırılmalı, 
Sağlıktaki Şiddetin Nedenleri Açığa Çıkarılmalıdır” başlıklı basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir. 

23 Nisan Çocuk Bayramına ilişkin•  “23 Nisan Değerlendirmemiz: Bir gün 
Gerçek Bayramlar Olur Mu?” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

26 Nisan 2012•  tarihinde 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler 
Gününe ilişkin “21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü 
Kutlu Olsun” basın açıklaması gerçekleştirildi. 

03 Mayıs 2012•  tarihinde sağlık emekçilerine uygulanan şiddetle ilgili olarak 
“Sağlık Alanındaki Saldırı Ve Şiddete Karşı Kamuoyu Bilincini Canlı Tutmak 
Gerekmektedir” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

04 Mayıs 2012•  tarihinde Hacettepe Üniversitesine Rektör olarak atanan Aptullah 
Murat Tuncer’in siyasal kadrolaşmasına ilişkin “Hacettepe Üniversitesinde 
Siyasal Kadrolaşmaya Hayır” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. 

04 Mayıs 2012•  tarihinde Sendikamız, TTB ve Eğitim Sen ile birlikte okullarda 
yaşanan süt zehirlenmeleriyle ilgili “Şirketlerin Çıkarları değil, Çocuklarımızın 
Sağlığı Korunmalıdır! Bu Skandalın Sorumluları Derhal İstifa Etmelidir” başlıklı 
ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. 
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12 Mayıs tarihinde•  sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin olarak “Sağlık 
Çalışanlarına Yönelik Şiddet Artarak Devam Ediyor” başlıklı basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

15 Mayıs 2012•  tarihinde Hemşireler Haftasıyla ilgili olarak basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

28 Mayıs 2012•  tarihinde Başbakanın Uludere katliamının gündemini değiştirmek 
için sezaryene ve kürtaja karşı olduğunu açıklaması üzerine “Başbakan Sezaryene 
Karşıymış mış mış mış” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. 

29 Mayıs 2012•  tarihinde Yalova’da biber gazı kullanımı sonucu astım hastası 
Çayan Birben adlı gencin ölümüyle ilgili olarak “Göz Yaşartıcı Gazlar Sağlığa 
Zararlı Değil Midir?” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

06 Haziran 2012•  tarihinde Sendikamız Merkezi Öğrenci Komisyonu ve 
Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu (TÖK) üyesi farklı üniversitelerin 
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi öğrencilerinin gözaltına alınmalarına ilişkin sendikamız, Türk 
Tabipleri Birliği ve Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından ortak basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir. 

11 Haziran 2012•  tarihinde Sendikamız Merkezi Öğrenci Komisyonu ve Türk 
Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu (TÖK) üyelerinden 13’ünün tutuklanmasıyla 
ilgili olarak “Sağlık Hakkı Mücadelesi Yargılanamaz” başlıklı basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir. 

20 Haziran 2012 • tarihinde “Uzmanlık Eğitimlerini Bitiren Hekimler Artık 
Mağdur Olmasın“ başlıklı basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

25 Haziran 2012 • tarihinde tutuklu KESK’liler için “Susmayacağız, Direneceğiz” 
basın açıklaması yapıldı. 

26 Haziran 2012 • tarihinde KESK bütünlüğünde gözaltı ve tutuklamalara karşı 
Adliye önünde basın açıklaması yapıldı. 

27 Haziran 2012•  tarihinde KESK bütünlüğünde gözaltı ve tutuklamaları 
protesto etmek için Adliye önünde bir kez daha basın açıklaması yapıldı. 
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09 Temmuz 2012 • tarihinde Van Erciş Devlet Hastanesinde görevli doktora 
AKP milletvekili Fatih Çiftçi’nin yakınları tarafından darp edilmesine yönelik 
olarak “Milletvekili yakınlarından sağlık çalışanlarına şiddet - Sağlık Bakanı 
Kendi Partisinin Milletvekilini Koruyacak mı, İstifa mı Ettirecek” başlıklı basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

13 Temmuz 2012 • tarihinde Seher Tümer’in serbest bırakılmasıyla ilgili olarak 
hazırlanan basın açıklaması metni basına ve kamuoyuna gönderildi. 

01 Ağustos 2012 • tarihinde sendikamızın kuruluş yıldönümü nedeni ile basın 
açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

01 Ağustos 2012 • tarihinde “Sağlıkta son skandal zengine yeşil, yoksula kırmızı 
ışık devri” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. 

03 Ağustos 2012 • tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge 
gereği Sağlık Hizmetinin acil ihtiyaç duyulacak bir hizmet olduğundan hareketle, 
personelinin çağrıldığında en geç 30 dakika içinde gelebilecekleri mesafede 
ikamet etmeleri gerektiğine ilişkin olarak “sağlık çalışanlarına ikamet kıtlaması” 
konulu basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

06 Ağustos 2012 • tarihinde 25 Haziran 2012 tarihinde KESK ve bağlı 
sendikalara yapılan hukuksuz bir operasyonla gözaltına alınan ve 28 Haziran 
2012 tarihinde tutuklanan Genel Sekreterimizden gelen “Türkiye ve Dünya 
Sendikal Hareketine” başlıklı mektup basın ile paylaşılmıştır. 

16 Ağustos 2012 • tarihinde 4+4+4 eğitim sistemine karşı “Çocuklar 
Geleceğimizdir, Geleceğimize Sahip Çıkalım” başlıklı basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir.

23 Ağustos 2012 • tarihinde yapılan basın açıklaması ile Denetleme Kurulu 
Üyemiz Yılmaz Bozkurt’un tutuklanarak cezaevine konulması basın acıklaması 
gerçekelştirildi.

07 Ağustos 2012 • tarihinde Afyon’daki patlamayla ilgili “Her Yeni Günde 
Ölümlerle Uyanmak İstemiyoruz” başlıklı bir basın açıklaması yapıldı. 

11 Ekim 2012•  - Sağlıkta CEO Dönemi. 

11 Ekim 2012•  - Sağlık Emekçilerine Şiddet Sürüyor
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30 Ekim 2012•  - Yandaşsan El Üstündesin, Muhalifsen Su, Jop, Biber Gazı

30 Ekim 2012•  - 663 Sayılı KHK İle İlgili Açıklama

22 Kasım 2012•  - Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 

01 Aralık 2012•  - Dr. Melike Erdem’in ölümü; Delillerin Karartılmasına İzin 
Vermeyeceğiz (SES, TTB, Dev Sağlık İş)

05 Aralık 2012 • - 184 SABİM Çık Devreden 8 SES, TTB, Dev Sağlık İş, Tüm 
Rad Der) 

11 Aralık 2012•  - Bu Saldırıya Geçit Vermeyeceğiz (DKÖ Ortak)

22 Aralık 2012•  - Üreme Sağlığı (Kürtaj) Yasa Tasarısı Geri Çekilsin

31 Aralık 2012•  - 2012 yılın Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanına İlişkin 
Değerlendirilmesi  (Basın Toplantısı) 

09 Ocak 2013•  - Taşeron Çalıştırma Ölüm Demektir. Zonguldak Kozlu Maden 
İşçilerinin Ölümü

12 Ocak 2013 • -  Üreme sağlığı yasa tasarısı geri çekilmelidir.

12 Ocak 2013•  - Hemşireye Şiddet Sağlık Bakanlığı Önü Basın Açıklaması

22 Ocak 2013•  -  Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddetin nedeni “ sağlıkta dönüşüm 
programı” dır. Derhal durdurulmalıdır. Sağlık bakanlığı önünde basın açıklaması 
yapılmıştır.

23 Ocak 2013•  - Sendikal Örgütlenme Engellenemez. Başlıklı basın açıklaması 
dev sağlık iş temsilcilerinin çalışma bakanlığı önünde gözaltına alınmasını 
kınamak için yüksel caddesinde basın açıklaması yapılmıştır.

25 Ocak 2013 •  -  Sağlığı Ticarileştiren Bakandan, Sağlığın Ticaretini Yapan 
Bakana. 

29 Ocak 2013•  - Ayşenur Şimşek Mezarı Başında Anma

06 Şubat 2013•  - Şu Fakirin Dokuz Yıllık Hayali Ek Ödemeleri mi Vurdu. Döner 
sermaye yönetmeliği ile ilgili basın açıklaması.

07 Şubat 2013•  - Emekliliğe Yansıyacak Sağlık Hizmet Tazminatı (Sağlık 
Bakanlığı Önü)
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11 Şubat 2013•  - 14 Şubat’ta Anaysa Mahkemesi Önündeyiz (663 Sayılı KHK) 

13 Şubat 2013 • - “Gözümüz kulağımız Anayasa mahkemesinde” Anayasa 
mahkemesi önünde açıklama.

18 Şubat 2013• : Cezaevi’ndeki sorunlarla ilgili SES-İHD-TİHV ortak basın 
toplantısı düzenlendi. Cezaevi ve Sağlık raporu basına sunuldu. 

21 Şubat 2013: • Devlet Hastaneler “Kamu-Özel” adı altında özelleştirilip 
şirketlere devredilmesiyle ilgili TBMM önünde kamu özel ortaklığı sağlık 
örgütleri ile ortak basın açıklaması

26 Şubat 2013:•  Son 10 yıllık dönemde çalışma yaşamında ve toplumsal yaşamdaki 
alt üst oluş sosyal hizmetlerde de yaşanmasıyla ilgili basın açıklaması. 

4 Mart 2013: • Taşeron Çalıştırmanın Akıl Dışı ve Hukuksuzluğunda Son 
Perde! Ya Senet İmzalarsın Ya İşinden Olursun” Taşeron çalışanlarla ilgili sağlık 
örgütleri ortak açıklama. 

07 Mart 2013: • Siirt Kurtalan’da Başbakanın devlet hastanesi açılışında 
üyelerimize zorunlu izinle ilgili açıklama.

12 Mart 2013: • Sağlık Bakanı’nın, 14 Mart günü “Tam Gün” yasası ile ilgili yeni 
bir “Müjde” vermeye hazırlandığı bilgisinin çeşitli haber portallarında ve basında 
yayınlanmasıyla ilgili “Sağlık çalışanları mücadeleye devam ediyor, edecek” 
başlıklı basın açıklaması. 

14 Mart 2013: • “Bir 14 Mart daha düş kırıklığı ve öfke içinde kutlanmaktadır” 
sağlık bakanlığına sunulan 14 talep ile ilgili herhangi bir somut adım 
atılmamıştır. Mücadelemizi büyüterek devam edeceğiz. Sağlık Örgütleri ile ortak 
basın açıklaması.

25 Mart 2013:•  Dün Sağlığı Metalaştırırken Hekimlerin Her Türlü Hakareti 
Yapan Hükümet Bu Gün İse Sizde Kazanın Kurumda Kazansın” Demektedir.  
Basın Açıklaması.

26 Mart 2013:•  Her yıl Mart ayının 3. Salı gününün Sosyal Hizmetler Günü 
olması nedeniyle sosyal hizmetlerin bir hak olmaktan çıkarılıp. Yeni özelleştirme 
politikalarıyla özelleştirilmesine, çalışanların güvencesizleştirilmesine yönelik, 
basın açıklaması. 
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02 Nisan 201• 3: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde iki Nöroloji Asistanı, Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde yitirilen bir hasta yakınları tarafından darp edilmesiyle ilgili “Böyle 
Sağlık Sistemi Olmaz, Sağlıkta Şiddet Sona Ersi!” konulu basın açıklaması.

0• 5 Nisan 2013: Türkiye Asistan Hekimler Günü olması nedeniyle asistanların 
çalışma koşulları ve can güvencesi olmadan çalıştırılmaları, nitelikli eğitim 
ortamlarının sağlanması konulu, basın açıklaması. 

15 Nisan 2013:•  14 Nisan 2013 günü Edirne’de, ilacını temin edemeyen bir 
kanser hastası (Dilek ÖZÇELİK), ilde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’ndan yardım etmesini istemiş, ilgili bakanın gayrı ciddi bir biçimde hastaya 
“para” verip olayı geçiştirmesiyle ilgili, “İlacını temin edemediğini söyleyen kanser 
hastasına verilen cevap  :“İLACININ PARASINI AL VE SUS….! konulu basın 
açıklaması. 

17 Nisan 2013:•  Dr. Ersin Arslan’ın Ölüm Yıldönümünde; Sağlıkta Şiddete, 
Şiddeti Doğuran Ve Besleyen Sağlık Sistemine Karşı Mücadele İçin GREV’deyiz. 
“Böyle sağlık sistemi olmaz, sağlıkta şiddet sona ersin” meslek örgütleriyle, tüm 
illerde ortak basın açıklaması hazırlanarak 1 günlük GREV yapılmıştır..

18 Nisan 2013: • Gönül Karataş isimli asistan hekimin hasta yakınları tarafından 
şiddete maruz kalmasıyla ilgili “Sağlıkta şiddete karşı mücadele gününde de 
şiddet devam etti.” konulu basın açıklaması.

20 Nisan 2013:•  21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü 
ve ebelik mesleğinin yok edilmesine, angarya çalışmaya, güvencesizleştirmeye 
karşı birlikte mücadeleye çağrı konulu basın açıklaması.

25 Nisan 2013:•  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
kanununun ilave ücretleri belirleyen 73.Maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
Meclise kanun teklifi sunulmasıyla ilgili, “Özel Hastane Patronundan Sağlık 
Bakanı Olursa...!” konulu basın açıklaması. 

05 Mayıs 2013• : 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler 
Haftası’nı Kutlamak için, sağlıkta dönüşümün hemşire ve ebelik mesleğini yok 
ediyor konulu basın açıklaması.

16 Mayıs 2013• : THY’ de çalışan emekçilerin ekonomik, özlük ve demokratik 
hakları için başlatmış olduğu grevi selamlıyoruz. “THY Emekçilerinin Grevini 
Destekliyoruz” konulu basın açıklaması. 
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18 Mayıs 2013• : 17 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
yayınlanmasıyla ilgili “Atama ve Yer Değiştirme Değil, Sürgün Yönetmeliği...!” 
dir. Sendikamız bu yönetmeliğe dava açmıştır. konulu basın açıklaması. 

20 Mayıs 2013• : Sağlıkta 30 yıldır uygulanan sağlık politikaların değerlendirilmesi 
ve önerilerimiz ile ilgili Sağlık Örgütleriyle sağlıkta dönüşüm uygulamalarından 
vazgeçilmesi, sağlık, insanın doğumundan itibaren hakkıdır. Her kese eşit, 
ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz ve anadilinde sunulmalıdır. Ortak basın toplantısı 
düzenlenmiştir. 

24 Mayıs 2013• : Cezaevlerinde hasta tutsaklar sağlığa erişememekten kaynaklı 
ölümler yaşanmaktadır. Her insanın yaşama hakkı vardır. Ceza evi koşulları bir 
an önce düzeltilmelidir. Basın açıklaması.

27 Mayıs 2013• : KESK’in 5 Haziran grevi ile ilgili “Kamu Emekçilerinin 
Mücadelesi Bizim de Mücadelemizdir.” konulu sağlık örgütlerinin ortak basın 
açıklaması. 

28 Mayıs 2013• : 17 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
yayınlanmasının ardından eylem programı ile ilgili Ülkemizde “Sosyal 
Hizmetlerin Geleceğini Toplumun Geleceğinden Ayrı Düşünmüyoruz” konulu 
sosyal hizmetlerin özelleştirilmesine ve çalışanların güvencesizleştirilmesine karşı 
mücadele edeceğiz. 4 sağlık örgütü ile ortak basın açıklaması.

30 Mayıs 2013• : KTÜ’de taşeron işçilerin atılması sonrasında sendikamızın 
desteğiyle Direnişi Sürdüren KTÜ Tıp Fakültesi taşeron emekçilerinin işe dönüş 
davasını kazanmasıyla ilgili basın açıklaması. 

01 Haziran 2013• : Taksim’de gezi parkı için direnenlerle ilgili “Sağlık Bakanına 
İnat; Herkes Gibi, Sağlık Çalışanları da Taksim’i Savunanların Yanındadır, 
Yanında Olacaktır….!” konulu sağlık örgütleri ortak basın açıklaması.

03 Haziran 2013 -•  Gezi Parkı eylemleri ile ilgili SES- TTB- TDHB - Ankara 
Tabip Odası - Türkiye Psikiyatri Derneği ile ortak basın açıklaması. 

04 Haziran 2013 - • 4-5 haziran grev ile ilgili “Eşit, Özgür, Demokratik Bir Ülke, 
İş Güvencesi ve İnsanca Yaşam İçin Grevdeyiz…!” konulu basın açıklaması. 
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27 Haziran 2013• : Sağlığı Hak Olmaktan Çıkaran, Çalışanları Güvencesizleştirerek 
Köleleştiren, Taşeron Çalışmayı Yaygınlaştıran Sağlık Sistemine; “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı”na Karşı Mücadelemiz Kararlı Biçimde Devam Ediyor…….! toplanan 
imzalar Sağlık Bakanlığı’na teslim edilerek, sağlık örgütleri ile ortak basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

12 Temmuz 2013: • Tek kullanımlık malzemelerin özel ve vakıf hastanelerinde 
tekrar kullanılması durumunda verilen cezaların kaldırılmasıyla ilgili “Sağlıkta 
Dönüşüm sağlığımızı Tehdit Etmeye Devam Ediyor…….!” konulu açıklama.

22 Temmuz 2013: • Sağlık alanında yaşan şiddetin basına yansıtılmaması için 
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye ilişkin; “ Sağlık Bakanlığı “Ölün Ama 
Kimsenin Haberi Olmasın” Diye Buyuruyor……! konulu açıklama. 

25 Temmuz 2013: • Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK), “Sağlık Hizmeti Alım 
Sözleşmesi”nde yer alan (11.1.11) maddesinin Vakıf ve Özel hastaneler için 
kaldırılma gerekçesini açıklanması için; Sosyal Güvenlik Kurumunu Gerçekleri 
Açıklamaya Çağırıyoruz…! konulu açıklama. 

26 Temmuz 2013: • Aile sağlığı merkezi çalışanlarına nöbet getirilmesine ilişkin; 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” Balonu Söndü Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarına 
Nöbet’e Hayır……! konulu açıklama. 

27 Temmuz 2013• : 2 yılı aşkın bir süreden beri Suriye’de devam eden iç savaşla 
ilgili; Hükümeti Suriye Halkına Ayırımsız Sağlık Hizmeti Vermeye Çağırıyoruz...! 
konulu açıklama. 

01 Ağustos 2013:•  Sendikamızın kuruluş yıldönümüyle ilgili; Sendikamızın 17. 
Kuruluş Yıldönümü Türkiye Emek, Demokrasi Ve Barış Güçlerine Kutlu Olsun..! 
konulu açıklama. 

26 Ağustos 2013: • Üniversite Hastanelerinde; hem muayene, hem de yapılacak 
girişimler için asgari ücretin iki katına kadar ilave ücret getirilmesine ilişkin; 
Sağlıkta İlave Ücrete Bir İlave Daha: Üniversite Hastanelerine “Özel Hastane” 
Tarifesi…! konulu açıklama. 

13 Eylül 2013:•  15 şehir hastanesinin yapılması ile ilgili yapılan sözleşme 
hakkında; Bir Efsane, Bir Rüya; Toplumun Her Kesimine Ayırımsız Beş Yıldızlı 
Sağlık Hizmeti: “Şehir Hastaneleri !…” konulu açıklama.
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17 Eylül 2013:•  Ülkenin, halkın ve çalışanların yararına olmayan şehir hastaneleri 
projesinin durdurulması talebini içeren; Başbakan’ın Dokuz Yıllık Rüyası, Rüya 
Olarak Kalsın; konulu sağlık örgütleri ortak açıklama.

03 Ekim 2013:•  Savaş tezkeresinin TBMM’de onaylanmasına ilişkin; Savaş Bir 
Halk Sağlığı Sorunudur” 3 Ekim Tezkeresine Hayır…! konulu sağlık örgütleri ortak 
açıklama. 

11 Ekim 2013: • Sosyal hizmetlerde yaşanan baskı sürgün ve kadrolaşmaya ilişkin 
SOSYAL HİZMETLERDEKİ OYUNU BOZACAĞIZ konulu açıklama,

01 Kasım 2013: • SAYIŞTAY RAPORU: KAMU HASTANE BİRLİKLERİNİN 
BİRİNCİ YILI USULSÜZLÜKLERLE TAMAMLANDI konulu açıklama,

22 Kasım 2013:•  Ağız ve Diş Sağlığı haftası nedeniyle AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 
HAFTASI KUTLU OLSUN..! konulu açıklama,

03 Aralık 2013: • Dünya Engelliler gününe ilişkin, ENGELLİLERİ YILDA BİR 
KEZ HATIRLAMAK DEĞİL; SOSYAL, SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL 
VE TOPLUMSAL YAŞAMDAKİ TÜM ENGELLER KALDIRILSIN! konulu 
açıklama,

06 Aralık 2013:•  ÖZEL HASTANELERDEKİ “BİYOMETRİK KİMLİK 
DOĞRULAMA SİSTEMİ” SAĞLIK HAKKINA VE ÖZEL YAŞAMA 
MÜDAHALEDİR! konulu açıklama, 07.12.2013 : Hakkari Yüksekova’da polis 
kurşunuyla bir kişin ölmesi nedeniyle POLİS DESTAN YAZMAYA, HALKIN 
ÜZERİNE KURŞUN, HASTANELERE GAZ BOMBASI YAĞDIRMAYA 
DEVAM EDİYOR! konulu açıklama,

13 Aralık 2013: • KESK’in 19 Aralık iş bırakma eylemi ile ilgili sağlık örgütlerinin 
19 ARALIK KESK GREVİ’İNİ DESTEKLİYORUZ..! konulu ortak 
açıklaması,

03 Ocak 2014: • Torba yasayla sağlıkta yapılan değişikliklerle ilgili SAĞLIĞIN 
TORBALARLA YÖNETİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ..! konulu 
açıklama,



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
401

BASIN - YAYIN - EĞİTİM ÇALIŞMALARI

08 Ocak 2014:•  Ağır Hasta Tutuklu Ve Hükümlülere Karşı İşlenen Suçlara Son 
Verilmelidir! konulu (İHD, THİV, TTB, SES) ortak açıklama,

29 Ocak 2014:•  Onur üyemiz Ayşenur Şimşek’in katledilişinin 19.yılında mezarı 
başında anma ve basın açıklaması,

07 Şubat 2014:•  İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin taşınmasıyla ilgili sağlık örgütleri ortak açıklama,

20 Şubat 2014:•  14 Mart Tıp Bayramı”na giderken sağlığımız için mücadeleye 
devam ediyoruz! konulu sağlık örgütleri ortak açıklama, 

21 Şubat 2014:•  Nitelikli sağlık hizmeti için anadilinde eğitim ve hizmet sunumu 
olmalıdır..! konulu Dünya Anadil Günü ile ilgili açıklama, 

24 Şubat 2014:•  İzmir’de süresiz grevdeki asistan hekimlerin talepleri bizimde 
talebimizdir..! konulu destek açıklaması, 

26 Şubat 2014:•  “Nitelikli bir sağlık hizmeti için nitelikli eğitim” konulu Sağlık 
alanındaki meslek gruplarının nitelikli eğitim alması ile ilgili açıklama,

03 Mart 2014:•  1. basamak sağlık hizmetleri “sağlıkta dönüşüm programı” 
sonucunda tam bir kaosa sürüklendi konulu açıklama,

10 Mart 2014: • HDP’ye yapılan saldırı ile ilgili BİR ARADA YAŞAMAYA 
YÖNELİK LİNÇ KÜLTÜRÜ MAHKUM EDİLMELİ SALDIRILARA KARŞI 
DEMOKRATİK TEPKİ GÖSTERİLMELİDİR…! konulu açıklama

11 Mart 2014 -•  Gezi Direnişi sırasın fırına ekmek almaya giderken başından 
gaz fşieği ile vurulan Berkin Elvan’la ilgili, BERKİN ELVAN’I KAYBETTİK.... 
konulu açıklama,

13 Mart 2014:•  Sağlık Bakanlığı’nın 14 Mart iş bırakma eylemini yasadışı ilan 
etmesi ile ilgili, SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİMİN ÖNÜNDEKİ”ASIL” 
ENGEL SİZSİNİZ..! konulu açıklama,

18 Mart 2014: • Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU, partisinin 
Kütahya Seçim çalışmasına Ambulans Helikopterle gitmesiyle ilgili SEÇİM 
ÇALIŞMASINA “AMBULANS HELİKOPTER”..! konulu açıklama,
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HUKUK VE TİS ÇALIŞMALARI

(30 NİSAN 2011 – 1 HAZİRAN 2011)

4 Mayıs 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan 8 üyemizin Merkezi Disiplin 
Kurulundaki toplantıya Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kaldık katılmıştır. Bu 
kurulda 6 üyemize verilen cezalara şerh konulmuştur. 2 üyemizin cezalarına da 
yaptığımız itiraz oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Radyoloji teknisyen ve teknikerlerinin görevleri olmamasına rağmen sağlık 
kurumlarında damar yolu açma ve hastalara kontrast madde verilmesi işlemlerinin 
durdurulması için Sağlık Bakanlığına yazı yazılmıştır.

25 Mayıs 2011 Çarşamba günü KESK’te yapılan “Hukuksal çalışmalara ilişkin 
bilgilendirme, KESK Hukuk dairesi çalışmalarının koordinasyonu ve toplu sözleşme 
sürecine ilişkin görüş ve değerlendirmeler” gündemiyle toplantı gerçekleştirilmiş, 
toplantıya Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz ile sendika avukatlarımız katılım 
sağlamıştır. KESK bünyesinde;

a- Ceza davaları takibi,

b- TİS Süreci, 

c- Güvencesizler,

d- Sosyal Güvenlik

e- Sendikal Hak ve Özgürlükler 

Komisyonlarının oluşturulması konusunda önerilerde ortaklaşılmıştır. 

Hukuk ve TİS faaliyetlerimiz hukuk büromuz avukatı Öztürk Türkdoğan ve Zeynep 
Ceren Boztoprak ile birlikte yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen ana 
başlıklar altında toplanmıştır.
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A- İşverenle yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar, çeşitli yasa taslakları, 
Şube/Temsilciliklerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyalar ve 
bilgilendirmelerle ilgili faaliyetler

6111 sayılı Torba kanunun kamu görevlilerini ilgilendiren yasa değişiklikleri • 
hakkında şube/temsilciliklere açıklayıcı yazı gönderildi.

Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de Üniversiteler ile ilgili olarak döner sermaye • 
ek ödemesi verilmesiyle 375 sayılı KHK’ya göre ek ödeme verilmesi konusunda 
aylık mahsuplaşmayı anlatan yazılar şube/temsilciliklere gönderildi.

6111 sayılı Torba kanunla sözleşmelilerden sözleşme bedeli adı altında damga • 
vergisi kesintisine son verilmesi ile ilgili başvuru dilekçeleri ve açıklayıcı yazılar 
şube / temsilciliklere gönderildi.

632 sayılı KHK ile 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olanlar • 
ile 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmelilerin kadroya alınması ile ilgili şube / 
temsilciliklere gerekli yazılar yazıldı.

KEY ödemeleri ile ilgili şube/temsilciliklere gerekli açıklayıcı yazı, başvuru • 
dilekçeleri ve dava dilekçe örnekleri gönderildi.

19-20 Nisan Greviyle ilgili örnek savunma dilekçeleri hazırlanıp şube/• 
temsilciliklere gönderildi.

Yatılı SHÇEK kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine yiyecek yardımı • 
yapılması ile ilgili yönetmelik değişikliği şube/temsilciliklere bildirildi.

6111 sayılı Torba Kanunla yürürlüğe giren 657 sayılı kanun değişikliğine göre • 
hazırlanan kamu personeli genel tebliği şube/temsilciliklere gönderildi.

Başbakanlığın 2011/2 sayılı Mobbing genelgesi şube/temsilciliklere gönderildi.• 

B- Sendikamız adına açılan davalar

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi il Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk • 
Hastalıkları Hastanesinin birleştirilmesinin iptali için dava açıldı.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mesai takibinin görüntülü • 
kartlı geçiş sistemi ile yapılmasının iptali için dava açıldı.
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Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile • 
Başbakanlık Genel Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için Danıştay’a dava 
açıldı.

SHÇEK’e 4/B statüsünde meslek elemanı alınması ilanının sözlü sınav puanı ile • 
ilgili kısmının iptali için dava açıldı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelere ait ilgili birimlerin • 
birlikte kullanımı ve işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmeliğin iptali için 
dava açıldı.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2011/23 sayılı genelgesi • 
ile 4924 sayılı sözleşmeliler ve vekil ebe ve hemşirelerin aylık mahsuplaşma 
dışında bırakılmasına dair hükümlerinin iptali için dava açıldı.

YÖK döner sermaye yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için dava açıldı• 

C- Üyelerimiz adına açılan davalar

Tutuklu üye ve yöneticilerimizden Olcay Kanlıbaş ile Aynur Özak Şahin’in ceza 
davaları takip edilmektedir. Bunun yanı sıra ceza davaları devam eden üye ve 
yöneticilerimizden Yüksel Özmen, Meryem Özsöğüt, Özcan Sakıncı, Vahap Günay, 
Bedriye Yorgun, Şükran Doğan, Onur Karahancı, Hakan Güleşe’nin davaları takip 
edilmektedir. Tutukluluğu devam edip henüz davası açılmayan Sedat Güler’in 
durumu takip edilmektedir. Cezası kesinleşen Seher Tümer’in AİHM başvuru 
hazırlığı yapılmıştır. 

Hukuk Sekreterliğimiz ayrıca İzmir’de devam eden KESK davası, TEKEL davası, 
KESK Kadın Yürüyüşü Davası, Diyarbakır’da devam eden KCK Davası, Fethiye 
Toplu Tecavüz Davası gibi davaları da takip etmektedir. 

Malatya şube üyesi Asuman Akdağ’ın Vekil Ebelerin izin hakkından • 
yararlandırılması talebinin reddine dair işlemin iptali için dava açıldı.

Tekirdağ Şube Üyesi Aynur Sarı’nın Vekil Ebelerin döner sermaye hakkından • 
yararlandırılması talebinin reddine dair işlemin iptali için dava açıldı

Van şube üyesi Birsen Karadağ hakkında hükmedilen Naklen Atamaya ilişkin • 
mahkeme kararının temyizi için Danıştay’a başvuruldu.
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Zonguldak Şube üyesi Burçin Tığlı’nın Öğrenim intibakı için dava açıldı.• 

Muş şube üyesi Mehmet Abit Oğlağo’nun Vekil Ebelerin izin hakkından • 
yararlandırılması talebinin reddine dair işlemin iptali için dava açıldı.

Muş şube üyesi Mehmet Gölizar Kaldan’ın Vekil Ebelerin izin hakkından • 
yararlandırılması talebinin reddine dair işlemin iptali için dava açıldı.

Ankara şube üyesi Hakan Güleşe hakkında hükmedilen Naklen Atamaya ilişkin • 
mahkeme kararının temyizi için Danıştay’a başvuruldu.

Muş şube üyesi Mehmet Şen’in Vekil Ebelerin izin hakkından yararlandırılması • 
talebinin reddine dair işlemin iptali için dava açıldı.

Ankara şube üyesi Mesut Yücel’in Emeklilik isteminin reddi işleminin iptali için • 
dava açıldı.

Edirne şube üyesi Nihat Arslan’ın sözleşme feshinin iptali için dava açıldı.• 

Batman şube üyesi Reyhan Kavak Öğrenim intibakı için dava açıldı • 

Van şube üyesi Runa Temelli hakkında hükmedilen Naklen Atamaya ilişkin • 
mahkeme kararının temyizi için Danıştay’a başvuruldu.

Muş şube üyesi Semra Baba hakkında tesis edilen Disiplin cezasının iptali için • 
dava açıldı.

Muş şube üyesi Şahin Özcan’ın Vekil Ebelerin izin hakkından yararlandırılması • 
talebinin reddine dair işlemin iptali için dava açıldı.

Muş şube üyesi Zülfinaz Tunçer Han’ın Vekil Ebelerin izin hakkından • 
yararlandırılması talebinin reddine dair işlemin iptali için dava açıldı.

D- Şube / Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yardımlar

Karabük Şube Üyesi Ali Elvanağaç hakkında tesis edilen aylıktan kesme cezası • 
işleminin iptali istemiyle dava dilekçesi hazırlandı.

Sinop Şube Üyesi Ayhan Çalık’ın Riskli Birim Katsayısından yaralandırılması • 
isteminin reddi işlemi için dava dilekçesi hazırlandı
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Aydın şube üyesi Fatma Kaya Akçadağ’ın öğrenim intibakı içi• n dava dilekçesi 
hazırlandı

Balıkesir şube üyesi Aysun Özgüler’in promosyon talebinin reddine dair işlemin • 
iptali için dava dilekçesi hazırlandı 

Batman şube üyesi Bedirhan Keskin’in öğrenim intibakı için dava dilekçesi • 
hazırlandı.

Bursa Şube üyesi Candan Coşkun’un döner sermaye ek ödemesi isteminin reddi • 
işleminin iptali için dava dilekçesi hazırlandı.

Düzce temsilcilik üyesi Cihadiye Elif Öztürk’ün katkı payı istemi için dava • 
dilekçesi hazırlandı.

Niğde şube üyesi Cuma Çelik hakkında hükmedilen Harcıraha ilişkin mahkeme • 
kararının temyizi

Denizli şube üyesi Atilla Oğuzhanoğlu’nun icap nöbet ücreti için dava dilekçesi • 
hazırlandı.

Niğde şube üyesi Durmuş Ücesoy’un Öğrenim intibakı için dava dilekçesi • 
hazırlandı.

Manisa Şube üyesi Ebru Yağmur Çelebi’nin harcırah istemi için dava dilekçesi • 
hazırlandı.

Manisa Şube üyesi Göknur Karagonlar hakkında tesis edilen disiplin cezasının • 
iptali istemi için dava dilekçesi hazırlandı.

Ankara Şube Üyesi Gülay Kınıklı’nın personel çalışma belgesinin iptali ile ilgili • 
olarak Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 
6. maddesi ile yönetmeliğin geçici 14. maddesine eklenen fıkranın iptali için 
dava dilekçesi hazırlandı.

Manisa Şube üyesi Havva Artuvan’ın başhemşirelik isteminin reddi işleminin • 
iptali için dava dilekçesi hazırlandı.

Zonguldak şube üyesi Hilal Şahin’in radyoloji biriminde uzman doktor olarak • 
görev yapması nedeniyle icap nöbetlerine yazılmasını içeren işlemin iptali için 
dava dilekçesi hazırlandı.
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Batm• an Şube üyesi İnan Yıldırım hakkında tesis edilen disiplin cezasının iptali 
için dava dilekçesi hazırlandı.

Batman Şube üyesi İnan Yıldırım hakkında tesis edilen naklen atama işleminin • 
iptali için dava dilekçesi hazırlandı.

Samsun Şube üyesi Koray Düzenli’nin öğrenim intibakı için dava dilekçesi • 
hazırlandı.

Zonguldak şube üyesi Mehmet Yılmaz’ın radyoloji biriminde uzman doktor • 
olarak görev yapması nedeniyle icap nöbetlerine yazılmasını içeren işlemin iptali 
için dava dilekçesi hazırlandı.

Mersin Şube üyesi Umut Dağdartan’ın naklen atanması için dava dilekçesi • 
hazırlandı.

Muğla Şube üyesi Hilal Gürgüzel’in öğrenim intibakı dava dilekçesi hazırlandı.• 

Muş şube üyesi Nesrin Öztepeli’nin 4924 sayılı kanun kapsamında çalışması • 
nedeniyle ek ödeme talebini içeren dava dilekçesi hazırlandı.

Ardahan Temsilcilik üyesi Nurcihan Atmaca hakkında tesis edilen vekaleten • 
atama işleminin iptali için dava dilekçesi hazırlandı.

Trabzon şube üyesi Oğuz Polat‘ın harcırah istemi için dava dilekçesi hazırlandı.• 

Manisa Şube üyesi Özlem Küçük’ün başhemşirelik isteminin reddi işleminin • 
iptali için dava dilekçesi hazırlandı 

Samsun Şube üyesi Serap Yıldırım Kaya’nın başhemşirelik yardımcılığı isteminin • 
reddi işleminin iptali için dava dilekçesi hazırlandı 

Manisa Şube Üyesi Serpil Deniz Şahin’in Ek ödeme isteminin reddine dair • 
mahkeme kararının temyizi için Danıştay’a sunulmak üzere dava dilekçesi 
hazırlandı.

Sivas şube üyesi Cengiz Çeri’nin Riskli Birim Katsayısından yaralandırılması • 
isteminin reddi işlemi için dava dilekçesi hazırlandı

Ankara Şube üyesi Yavuz Selim Demirel’in personel çalışma belgesinin • 
iptali nedeniyle Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için dava dilekçesi hazırlandı.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
408

HUKUK ÇALIŞMALARI

(01 HAZİRAN 2011 – 15 KASIM 2011)

Hukuk ve TİS faaliyetlerimiz hukuk büromuz avukatlarımız Öztürk Türkdoğan ve 
Zeynep Ceren Boztoprak ile birlikte yürütülmektedir.

İlerden gelen hukuksal yardım talepleri, sendika adına açılan davalar, devam eden 
davaların takibi, idari düzenleme ve uygulamalardan kaynaklı ihlallerin yanında 
şube ve temsilciliklerimizde, üyelerimizden günlük telefonlara da yardımcı olunmaya 
çalışılmıştır. Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda yüzlerce farklı meslek gruplarının 
olması, sürekli yasal değişikliklerinin olmasının yanı sıra işyerlerinde üyelerimize 
dönük idari baskıların da artmış olması Hukuk çalışmalarının yoğunluğunu 
artırmıştır.

Genel merkeze üst yazısız evrakların gelmesi çalışmayı oldukça zorlaştırmaktadır. 
Yoğunluktan kaynaklı zamanında cevap verilemeyen yazılar oldu. Bu çerçevede 
illerden gelecek hukuksal taleplerin mutlaka üst yazılı olmasına dikkat edilmeli.

Eski MYK üyemiz Hakan Güleşe ile ilgili olarak hukuk büromuzun hukuksal 
desteğine son verilmiş, kendisine de iletilmiştir.

Hukuk dosyalarının bilgisayar ortamına aktarılması büyük ölçüde tamamlanmış, 
web sayfasının düzenlenmesinden sonra sendika adına açtığımız dava dosyalarının 
bir kısmı internet ortamında görülebilecektir.

Genel kurul karalarımızdan olan Sosyal Hizmet komisyon henüz kurulamamıştır. 
Bu eksiklik KHK düzenlemesinden sonra Ankara şubenin SHÇEK komisyonu ile 
toplanarak giderilmeye çalışılmıştır. En kısa sürede merkezi komisyon kurulması 
sağlanacaktır.

Merkezi İnsan Hakları ve Cezaevleri komisyonu henüz kurulamamıştır. Komisyonun 
kurulması en kısa sürede tamamlanacaktır.

Hükümetin KHK çıkarma yetkisini almasından sonraki süreçte çok yoğun olarak 
çıkardığı yasal düzenlemelere ilişkin Hukuk büromuzun hızlı bir şekilde değerlendirme 
ve bilgilendirme yapması çalışmalarımızı olumlu etkilemiştir. 

Faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen ana başlıklar altında toplanmıştır.

Hukuk ve TİS Sekreterliği ile hukuk bürosunun işleyişi hakkında şube / temsilciliklere 
yazı yazılmıştır. 
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A- İşverenle yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar, çeşitli yasa taslakları, 
Şube/Temsilciliklerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyalar ve 
bilgilendirmelerle ilgili faaliyetler

2011 yılına ait TİS Taslağı hazırlanmış ve şube / temsilciliklere gönderilmiş ve • 
KESK’e bildirilmiştir. 

KESK tarafından hazırlanan 2011 yılı TİS Süreci ile ilgili yazı şube / temsilciliklere • 
gönderilmiştir. 

29 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Devlet memurlarına verilecek • 
hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin yönetmelik hakkında şube 
/ temsilciliklere yazı yazılmıştır. 

633 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması ve SHÇEK’in • 
devriyle ilgili görüş ve önerilerimiz şube / temsilciklere bildirilmiştir. 

663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası Hakkında görüş ve önerilerimiz • 
şube / temsilciliklere bildirilmiştir. 

666 sayılı KHK ile hizmet kolumuzdaki Kamu Görevlilerinin ek ödemeleri • 
hakkında açıklayıcı yazı şube / temsilciliklere gönderilmiştir.

Sağlık Bakanlığının 23 Temmuz 2011 tarihli internet sitesinde duyurulan banka • 
promosyonu ile ilgili genel yazısı şube / temsilciliklere bildirilmiştir. 

632 sayılı KHK ile sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili şube / • 
temsilciliklere açıklayıcı bilgi verilmiş, personelden istenen belgelerle ilgili olarak 
Sağlık Bankalığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. 

632 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan geçici personel ile vekil personelin • 
kadroya geçirilmesi ile ilgili KESK tarafından hazırlanmış imza metni şube / 
temsilciliklere gönderilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2011/50 sayılı mesai • 
dışı çalışma puanı hakkındaki genelgesiyle ilgili olarak şube / temsilciliklere 
açıklayıcı yazı yazılmıştır. 
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20 Ağustos 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek • 
Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik şube / 
temsilciliklere gönderilmiştir. Bu yazıyla 112 personelinin ücret ödemeden 
yemek yardımından yararlanması düzenlenmiştir. 

SES ve KESK’li tutuklu arkadaşlarımızla dayanışmayı içeren etkinlikler yapılması • 
konusunda şube / temsilciliklere yazı yazılmıştır. 

4/C’li personelim döner sermayeden ek ödemeden yararlanabilmesiyle ilgili • 
hukuksal gelişmeler hakkında şube / temsilciliklere yazı yazılmıştır. 

İyonizan Radyasyon kaynaklarıyla çalışanların mesai süreleri hakkında yürütmüş • 
olduğumuz davalarla ilgili şube / temsilciliklere bilgi verilmiştir. 

18.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında • 
döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak 
usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrasının yürütmesinin 
durdurulması ile ilgili Danıştay 8. Daire Kararı (2011/3117 E) şube / temsilciliklere 
gönderilmiştir. 

B- Sendikamız adına açılan davalar

Kocaeli M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesinde mesai takibinin yüz • 
taraması sistemi ile yapılmasının iptali için Kocaeli İdare Mahkemesine dava 
açılmıştır. 

Ordu İli Ulubey Kaymakamlığının Yeşil Kart Bürosunda çalışan personelin mesai • 
takibinin parmak izi ile yapılmasının iptali için dava açılmıştır. 

Sağlık Bakanlığına bağlı ilçe devlet hastanelerinde entegre sağlık hizmeti • 
sunulmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönergenin iptali için dava 
açılmıştır. 

Muş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Muş Devlet Hastanesinin • 
birleştirilmesinin iptali için dava açılmıştır. 

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kreş açılması talebimizin reddi • 
işleminin iptali için dava açılmıştır. 
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Adana Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Çukurova Dr. • 
Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesinin birleştirilmesi işleminin iptali için dava 
açılmıştır. 

Edirne Şube eski çalışanımızın sendikamız aleyhine açtığı hizmet tespit davası • 
temyiz üzerine bozulmuş olup, Edirne İş Mahkemesinde devam etmektedir. 

C- Üyelerimiz adına açılan davalar

Tutuklu üye ve yöneticilerimizden Olcay Kanlıbaş ile Aynur Özak Şahin’in ceza 
davaları takip edilmektedir. Bunun yanı sıra ceza davaları devam eden üye ve 
yöneticilerimizden Yüksel Özmen, Meryem Özsöğüt, Özcan Sakıncı, Vahap Günay, 
Bedriye Yorgun, Şükran Doğan, Onur Karahancı, Hakan Güleşe’nin davaları takip 
edilmektedir. Tutukluluğu devam edip henüz davası açılmayan Sedat Güler’in 
durumu takip edilmektedir. Cezası kesinleşen Seher Tümer’in AİHM başvuru 
hazırlığı yapılmıştır. 

Hukuk Sekreterliğimiz ayrıca İzmir’de devam eden KESK davası, TEKEL davası, 
KESK Kadın Yürüyüşü Davası, Diyarbakır’da devam eden KCK Davası, Fethiye 
Toplu Tecavüz Davası gibi davaları da takip etmektedir. 

Bolu şube yöneticisi Pakize Yıldız’ın disiplin cezasının iptali için dava açılmıştır. • 

Bolu şube üyesi Fatma Koçyiğit’in görev yeri değişikliği için dava açılmıştır.• 

Şırnak şube üyesi Rahime Es’in döner sermaye kesintisinin iptali için dava • 
açılmıştır.

Ankara şube üyesi Runa Temelli’nin disiplin cezasının iptali için dava • 
açılmıştır.

Ankara şube üyesi Sabiha Akdeniz’in döner sermaye kesintisi için dava • 
açılmıştır. 

Ağrı şube üyesi Serbülent Güçin’in disiplin cezasının iptali için dava açılmıştır.• 

Manisa şube üyesi Soner Şahin’in döner sermaye kesintisi için dava açılmıştır.• 

Ankara şube üyesi Gökhan Erdoğan’ın ve diğerlerinin Kadro talepleri için dava • 
açılmıştır.
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Kırklareli şube üyesi Gülveren Özgün’ün Bulgaristan’da çalıştığı sürelerin • 
intibakından sayılması için dava açılmıştır. 

Genel Sekreterimiz M. Sıddık AKIN’a verilen disiplin cezasının iptali için dava • 
açılmıştır. 

D- Şube / Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yardımlar

Bingöl Temsilcilik üyemiz Veysel Burulday’ın icap nöbetinden çıkarılması ile • 
ilgili dava dilekçesi hazırlanmıştır.

Samsun şube üyesi Ayşe Yıldır’ın kınama cezasının iptali için dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Malatya şube üyesi Fatma Aydın’dan alınan fazla ödemenin iadesi için dava • 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

Karabük şube üyesi Onur Yıldırım’a temyiz dilekçesi hazırlanmıştır. • 

Aydın şube üyesi Orhan Ulusoy’a temyiz dilekçesi hazırlanmıştır. • 

Hakkari şube üyesi Aynur Arslan’ın izin hakları için dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Diyarbakır şube üyesi Gülcan Türker’in görevlendirmesi ile ilgili dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Manisa şube üyesi Mehmet Kapar’ın itiraz dilekçesi hazırlanmıştır. • 

Edirne şube üyesi Sezgi Tağaç’a ödenmeyen döner sermayesinin iadesi için dava • 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

Ordu şube üyesi Hülya Alp Gücüyeter’in tayin isteği ile ilgili dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Bitlis şube üyesi Şahin İlçin’in aylıktan kesme cezasının iptali için dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Konya şube üyesi Yaşar Akdağ’ın döner sermaye alacağı için dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 
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Ağrı şube üyesi Gülsabah Türkeş’in geçici görevlendirmesi ile ilgili dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır.

Manisa şube üyesi Deniz Ersan’ın uyarı cezasının iptali için dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Bartın temsilcilik üyesi Erkan Bozkurt’un intibakı ile ilgili dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Zonguldak Şube Üyesi Hanım Hale Erturan’ın riskli birim katsayısından • 
yararlanması için dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

Adana şube yönetim kurlu üyesi Yüksel Karakoyak’ın görev yeri değişikliği için • 
dava dilekçesi, hazırlanmıştır. 

Bunların dışında Samsun, Denizli, Manisa, Edirne, Trabzon, Siirt, Muş, Ağrı, • 
Kırklareli, Mardin, Afyon, Malatya, Muğla ve Hakkari şube / temsilciliklerine 
çeşitli konularda hukuksal görüşler bildirilmiştir. 

SSK’dan emekli olup, Emekli Sandığına bağlı olarak görev yaptığı sürelerle ilgili • 
emekli ikramiyesi alınması için örnek dava dilekçesi hazırlanmış, bu durumda 
olan eski üyelerimizin dava açmaları sağlanmıştır. 

(15 KASIM 2011 - 07 ŞUBAT 2012)

Hukuk ve TİS faaliyetlerimiz, avukatlarımız Zeynep Ceren Boztoprak ve Öztürk 
Türkdoğan ile birlikte yürütülmektedir.

İllerden gelen hukuksal yardım talepleri, sendika adına açılan davalar, devam 
eden davaların takibi, idari düzenleme ve uygulamalardan kaynaklı ihlallerin 
yanında üyelerimizden gelen günlük telefonlara ve e-maillere de yardımcı olunmaya 
çalışılmıştır. Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda yüzlerce farklı meslek gruplarının 
olması, sürekli yasal mevzuatın (yönetmelikler,genelgeler,yönergeler,tebliğler) 
değişmesinin yanı sıra işyerlerinde üyelerimize dönük idari baskıların da artmış 
olması hukuk çalışmalarının yoğunluğuna neden olmaktadır.

Genel merkeze üst yazısız evrakların gelmesi ve çok yoğun e-mailler üzerinden 
soruların gelmesi çalışmayı oldukça zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede son MTK 
toplantısı ve yönetici eğitimi toplantısında da belirttiğimiz üzere bundan sonra 
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üst yazı olmadan gönderilen evraklar çalışmalarımızı güçleştirmekte ve onarılması 
olanaksız sonuçlara neden olabilmektedir. Hukuk dosyalarının bilgisayar ortamına 
aktarılması tamamlanmış olup, web sayfasının düzenlenmesinden sonra sendika 
adına açtığımız dava dosyalarının bir kısmı internet ortamında görülebilecektir.

Genel kurul kararlarımızdan olan Sosyal Hizmet komisyonu ilk toplantısının 18 şubat 
2012 da gerçekleştirilmesi planlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı 
Aşkın Aşan ziyaret edilerek sosyal hizmet çalışanlarını sorunları iletilerek çözülmesi 
talebi iletilmiştir. 

İnsan Hakları ve Cezaevleri komisyonu oluşturulmuş olup, 15 gün aralıklarla düzenli 
olarak toplantılarını yürütmektedir. Ankara özelinde pilot çalışma başlatılarak 
Mahkum servisleri olan hastanelerdeki sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ile 
sağlık hizmeti alan tutuklu ve hükümlülerin koşullarının incelenmesi, olması 
gereken sağlık koşullarının tespiti konularında Numune ve sanatoryum hastaneleri 
ile görüşmeler yapılmaya çalışılmaktadır. Daha önceki dönemlerde eksikliği görülen 
ve bu alanda aynı dilin kullanılması, standart bir görüş ve politika oluşturulması 
amacıyla çalışmalar başlatılmış, bu alanda belli bir mesafe katledilmiştir. 

30 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Mobbing Çalıştayına Genel Merkez 
Avukatlarımız Zeynep Ceren Boztoprak ve Öztürk Türkdoğan Mobbingin hukuksal 
boyutunu, iç hukuk düzenlemelerini, uluslar arası hukuk düzenlemelerini ve diğer 
ülkelerdeki hukuki mevzuat bilgilerini içeren bir sunum yapmışlardır. Sunumda, 
sendikamız tarafından sağlık alanında kazanılan ilk davanın esası ve kararın içeriği 
hakkında bilgiler verilmiştir. Çalıştaya sunulan MOBBING HUKUK RAPORU bir 
broşür haline getirilerek örgüte gönderilecektir. 

Faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen ana başlıklar altında toplanmıştır.

Hukuk ve TİS Sekreterliği ile hukuk bürosunun işleyişi hakkında şube / temsilciliklere 
yazı yazılmıştır. 

A- İşverenle yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar, çeşitli yasa taslakları, 
Şube/Temsilciliklerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyalar ve 
bilgilendirmelerle ilgili faaliyetler

Van depremi sonrasında idarenin çadır, konteynır dağıtma konusundaki • 
adaletsizliği, çadır talep edenlere karşı polisin biber gazı ile müdahale etmesi, 
insanların sağlıksız koşullara terk edilmesi, bu yüzden aşırı soğuk diğer sağlık 
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sorunlarından kaynaklı olarak onlarca kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 
sendikamız tarafından Van Valisi ve Erciş Kaymakamı hakkında suç duyurusu 
dilekçesi hazırlanmıştır. Van BDP milletvekili Özdal Üçer bizzat suç duyurusunda 
bulunmuştur. Ayrıca TBMM Başkanlığına konuyla ilgili soru önergesi 
hazırlanmıştır.

Urfa ilinde yapılan usulsüz atamaların iptal edilmesi için gereğinin yapılması • 
talebiyle Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı 
yazılmıştır.

B- Sendikamız adına açılan davalar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 31/10/2011 tarih ve 22 sayılı Oluru ile • 
onaylanan ve Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22/11/2011 
tarih ve 10 sayılı yazısı ile duyurusu yapılan “Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge” nin Tanımlar başlıklı 
4 ncü maddesinde yer alan “Birim Yönetici” ile “Birim” ifadeleri ve “Birim 
Yöneticilerinin Görevleri başlıklı 10. maddesinin İPTALİ istemiyle dava 
açılmıştır.

Kocaeli M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesinde mesai takibinin yüz • 
taraması sistemi ile yapılmasının iptali için Kocaeli İdare Mahkemesinde açılan 
davada yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir. Reddin kaldırılması 
talebiyle Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiştir. 

Ordu İli Ulubey Kaymakamlığının Yeşil Kart Bürosunda çalışan personelin • 
mesai takibinin parmak izi ile yapılmasının iptali için açılan dava uygulamanın 
kaldırılması nedeniyle düşmüştür. 

Edirne Şube eski çalışanımızın sendikamız aleyhine açtığı hizmet tespit davası • 
temyiz üzerine bozularak Edirne İş Mahkemesinde yeniden görülmüş ve 
mahkeme direnme kararı vermiştir. Karar temyiz edilmiştir.

Kırıkkale ve Kütahya illerinde gerçekleştirilen hastane birleştirme işlemlerine karşı • 
açmış olduğumuz davalar reddedilmiştir. Temyiz incelemesine gönderilmiştir.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın 04.08.2010 tarih ve 427 sayılı yazısı • 
ile 15.06.2010 tarih ve 321 sayılı yazı ile boş bulunan kadrolara ilişkin görevde 
yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili yapılan sınav duyurusunu yeniden 
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düzenleyen duyurusunun iptali istemi için açılan dava reddedilmiştir. Temyiz 
incelemesine gönderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire • 
Başkanlığı’nın 19.12.2011 tarih ve 37895 sayılı genel yazısı ile aile hekimi ve aile 
sağlığı elemanlarının hizmet sözleşmeleri karşılığı damga vergisi alınmasına dair 
işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile dava açılmıştır.

14.12.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6.11.2011 tarihli ve 2011/2518 • 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin eki kararın 1. maddesinin 1 No’lu 
paragrafında geçen, “Merkez İlçesi ile Erciş İlçesinde (bağlı yerleşim birimleri 
dahil)” ibarelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava 
açılmıştır.

C- Üyelerimiz adına açılan davalar

Tutuklu üye ve yöneticilerimizden Olcay Kanlıbaş ile Aynur Özak Şahin’in ceza 
davaları takip edilmektedir. Bunun yanı sıra ceza davaları devam eden üye ve 
yöneticilerimizden Yüksel Özmen, Meryem Özsöğüt, Özcan Sakıncı, Vahap Günay, 
Bedriye Yorgun, Şükran Doğan, Onur Karahancı, Hakan Güleşe’nin davaları takip 
edilmektedir. Tutukluluğu devam edip henüz davası açılmayan Sedat Güler’in 
durumu takip edilmektedir. Cezası kesinleşen Seher Tümer’in AİHM başvuru 
hazırlığı yapılmıştır. 

Hukuk Sekreterliğimiz ayrıca İzmir’de devam eden KESK davası, TEKEL davası, 
KESK Kadın Yürüyüşü Davası, Diyarbakır’da devam eden KCK Davası, Fethiye 
Toplu Tecavüz Davası, Kütahya Siyanür Davası gibi davaları da takip etmektedir. 

Malatya Şube üyemiz Deniz Zorlu’ya biyolog kadrosu yerine öncelikle sağlık • 
memuru sonrasında memur kadrosu ihdas edilmesi işleminin iptali için dava 
açılmıştır.

Bingöl şube üyemiz İmam Erdoğan’ın malpraktise maruz kalması nedeniyle açmış • 
olduğumuz davanın reddi üzerine temyiz talebinde bulunulmuştur. 

Samsun Şube üyemiz Erol Ceylan hakkında facebook adlı sosyal paylaşım • 
sitesinde siyasi iktidara muhalefet eden içerikte yazı yazdığı gerekçesiyle tesis 
edilen “Memuriyetten Atılma” cezasının iptali için dava açılmıştır.
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D- Şube / Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yardımlar

Bitlis eski şube başkanımız tutuklu Sedat Güler’in Van depremi nedeniyle Van F • 
tipi cezaevinden Rize Kalkandere L tipi cezaevine nakli sırasında çıplak aramaya 
maruz bırakılması muamelesi ile ilgili Adalet Bakanlığı’na ve TBMM İnsan 
Hakları Komisyonuna yazı yazılarak görevliler hakkında insanlık dışı muamele 
/ işkence yaptıkları gerekçesiyle adli ve idari soruşturma başlatılması talebinde 
bulunulmuş, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmıştır.

21 Aralık grevi öncesinde Balıkesir şubemizin Ayvalık Devlet Hastanesi • 
önünde kurmuş olduğu grev standına polisin müdahale etmesi sonucu şube 
yöneticilerimizle birlikte 3 kişinin gözaltına alınması olayına ilişkin olarak 
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmak üzere suç duyurusu dilekçesi 
hazırlanmıştır.

Siirt ili Kurtalan ilçesi Kaymakamı’nın Siirt Şube yöneticilerimizi makamına • 
getirterek hakaret ve tehdit etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı’na Kaymakam 
hakkında soruşturma başlatılması talebiyle yazı yazılmıştır. 

Manisa ili Salihli Devlet Hastanesinde üye ve yöneticilerimizin 633 sayılı KHK • 
ile bilgi vermek amacıyla yapacakları toplantıya hastane başhekimi tarafında 
polis görevlendirilmesi üzerine Manisa Valiliğine, İçişleri Bakanlığına, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na soruşturma başlatılması için yazı yazılmıştır.

Mardin ili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü’nde • 
uygulamaya başlatılan kameralı mesai takibinin sona erdirilmesi için kurum 
müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

Mardin şubemizin, KESK,DİSK,TTB,TMMOB ile birlikte “Özel Yetkili • 
Mahkemelerin ve Terörle Mücadele Yasasının Kaldırılması” talebiyle yapmış 
olduğu basın açıklaması ve yürüyüş sonrasında Emniyet Müdürlüğünde vermeleri 
gerektiği belirtilen ifade metinleri hazırlanmıştır.

21 Aralık grevi sonrasında üye ve yöneticilerimiz ve ayrıca hakkında açılan / • 
açılabilir olan adli ve idari soruşturmalara karşı savunma dilekçeleri hazırlanarak 
örgüte gönderilmiştir.

Batman Şube üyemiz Bedriye Müge Sönmez ve Besra Kucun’un eş durumu tayin • 
taleplerini ilişkin red işleminin iptali için dava dilekçesi hazırlanmıştır.
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Ağrı Şube üyemiz Gurbet Kan’ın intibak talebinin reddine ilişkin iptali • için dava 
açılmıştır.

Muğla Şube üyemiz Mehmet Karaman hakkında “muayene aksatmak” • 
gerekçesiyle tesis edilen aylıktan kesme cezasının iptali için dava dilekçesi 
hazırlanmıştır.

Denizli şube üyemiz Mustafa Akyıldız’ın döner sermaye kesintisi için açmış • 
olduğu dava reddedilmiş, kararın Danıştay’a gönderilmesi için temyiz dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

Muğla Şube üyemiz Nurgül Sevindi’nin promosyon talebinin reddine ilişkin • 
işlemin iptali için dava dilekçesi hazırlanmıştır.

Şırnak temsilcilik üyemiz Orhan Mamo’nun Patoloji biriminde görev yapmasına • 
karşın riskli birim farkından yararlanma talebinin reddi işleminin iptali için dava 
dilekçesi hazırlanmıştır.

Aydın Şube üyemiz /yöneticimiz Orhan Ulusoy’un naklen atama işleminin • 
yürütülmesinin durdurulması talebinin reddine dair işlemin kaldırılması için 
Danıştay’a gönderilmek üzere itiraz dilekçesi hazırlanmıştır.

Batman Şube üyemiz Sinan Kurt’un öğrenim (üst öğrenim) nedeniyle Ankara iline • 
tayin talebinin reddine dair işlemin iptali için dava dilekçesi hazırlanmıştır.

Genel Merkez Basın Yayın, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Zülfikar Kartal Akçay • 
ve Ankara Şube üyelerimiz Çetin Akçay, Gülizar Çelik, Hatice Öğün hakkında 
19-20 Nisan2da yapılan greve katılmış olmaları nedeniyle idari soruşturma 
açılması üzerine savunma dilekçeleri hazırlanmıştır.

Ankara Şube üyemiz Funda Daştan Ercan’ın kızının sağlık sorunları nedeniyle • 
Hacettepe Üniversitesi hastanesi Klinik Hizmetleri biriminden alınarak başka 
bir birimde görevlendirilmesi için talep dilekçesi hazırlanmıştır.

Karabük Şube üyemiz radyoloji teknikeri Hülya Ünal’ın 9 saat çalıştığı • 
döneme ilişkin hak etmiş olduğu ücretin tarafına ödenmesi için dava dilekçesi 
hazırlanmıştır.

Ankara Şube üyemiz Ayaş Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Halilzade • 
hakkında tesis edilen kınama cezasına itiraz dilekçesi hazırlanmıştır.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
419

HUKUK ÇALIŞMALARI

Mardin şube üyemiz Mehmet Hanefi Kaymaz’ın yoksun kaldığı KEY ödemelerinin • 
tarafına ödenmesi istemini içeren dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

Manisa şube üyemiz Özlem Dalfidan hakkında “fişleme amacıyla bilgisayarında • 
bilgi belge bulundurduğu iddiasının Cumhuriyet Savcılığı tarafından “takipsizlik” 
kararıyla sonuçlandırılmasının ardından ilgililer hakkında “iftira, suç uydurma, 
görevi kötüye kullanma” suçlarını işledikleri gerekçesiyle tarafımızdan suç 
duyurusu dilekçesi hazırlanmış ve üyemize sunulmuştur.

Edirne şube yöneticimiz Neşe Yayla Kandeyer’in yoksun kaldığı nöbet • 
ücretlerinin tarafına ödenmesi talebinin reddine dair işlemin iptali için dava 
dilekçesi hazırlanmıştır.

Samsun şube üyemiz Cevahir Saymaz hakkında tesis edilen uyarma cezasının • 
iptali için dava dilekçesi hazırlanmıştır.

E- Üst Yazılarla Gönderilenler:

14 Kasım 2011 Denizli şubeye hafta sonu mesaisi ile ilgili yazı yazıldı. • 

21 Kasım  2011 Ordu Şubeye Ferdi Özkul ve Fatma Handan Çakıroğlu ile ilgili • 
hukuki bilgilendirme yapıldı. 

22 Kasım 2011 Muş şubeye KHK’lar ile 4/B’ye geçemeyen aile hekimleriyle • 
sözleşme imzalayan vekillerin durumları ile ilgili yazı yazıldı. 

01 Aralık 2011 Trabzon şubeden Sabahat Kalyoncu’ya hukuksal süreci ile ilgili • 
bilgi yazısı yazıldı. 

02 Aralık 2011 Samsun Şube üyesi Dr. Abdurrahman Akbaş’ın hukuksal süreci • 
ile ilgili bilgi yazısı yazıldı. 

07 Aralık 2011 Trabzon Şube Samsun şube anestezi teknisyenleri ile ilgili • 
bilgilendirme yazısı yazıldı. 

23 Aralık 2011 Muğla iline Özlem Kasarcıoğlu’nun hukuksal süreci ile ilgili bilgi • 
yazısı yazıldı. 

10 Ocak 2012 Mersin Şubeye süt izinleri hakkında yazı yazıldı. • 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
420

HUKUK ÇALIŞMALARI

16 Ocak 2012 Malatya şubeye • işyerlerinde yaşanan sorunlar hakkında yazı 
yazıldı. 

17 Ocak 2012 Muğla şubeye döner sermaye kesintileri ile ilgili yazı yazıldı. • 

17 Ocak 2012 Zonguldak şubeye riskli birim katsayısıyla ilgili yazı yazıldı. • 

24 Ocak 2012 Hakkari şubeye Fikret Çelik ve Nusret Yalçın ile ilgili bilgi yazısı • 
yazıldı. 

24 Ocak 2012 Muğla Şubeye Ersin Kalınbacak ile ilgili bilgi yazısı yazıldı. • 

24 Ocak 2012 Sivas şubeye SSK’dan devredilen personellerin durumları ile ilgili • 
bilgilendirme yazısı yazıldı. 

27 Ocak 2012 Sivas şube üyesi Mert Özbek’in hukuksal süreci ile ilgili bilgi yazısı • 
yazıldı. 

07 Şubat 2012 Dersim şubeye röntgen cihazlarının kullanımı ile ilgili yazı • 
yazıldı. 

08 Şubat 2012 Hatay şube ye vasilik konusunda bilgi yazısı yazıldı. • 

(25 Şubat – 15 Haziran 2012)

Hukuk ve TİS faaliyetlerimiz, avukatlarımız Öztürk Türkdoğan ve Zeynep Ceren 
Boztoprak ile birlikte yürütülmektedir.

Hukuk danışmanımız Öztürk Türkdoğan, toplu sözleşme görüşmeleri dönemi 
boyunca KESK’e danışmanlık yapmıştır. 

A- İşverenle yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar, çeşitli yasa taslakları, 
Şube/Temsilciliklerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyalar ve 
bilgilendirmelerle ilgili faaliyetler

Hukuk Bürosunun katkısıyla genel sekreterlik tarafından hazırlanan sağlık • 
emekçilerine yönelik şiddet ile ilgili sendikamız görüşlerini içeren dosya MYK 
üyelerinin katılımıyla Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıda anlatılmıştır. 

Sendikamızın TİS önerileri güncellenmiş ve KESK’e iletilmiştir. • 

23 Mayıs grevi ile•  ilgili örnek savunma şube/temsilciliklere gönderilmiştir.
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Toplu • sözleşme görüşmeleriyle ilgili bilgi notları şube/temsilciliklere 
gönderilmiştir.

Kamu Hakem Kurulu kararlarının hizmet kolumuzu ilgilendiren bölümleri şube/• 
temsilciliklere gönderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nda döner sermaye ek ödemelerinin 15 Haziran’dan itibaren • 
maaşla birlikte ödenmesiyle ilgili yönetmelik değişikliği şube/temsilciliklere 
gönderilmiştir.

Hizmet kolu yönetmelik değişikliği şube/temsilciliklere gönderilmiş, özellikle • 
üniversitelerde karışıklığa neden olan hususların yapılan yönetmelik değişikliğiyle 
giderildiği belirtilmiştir.

Sosyologların özlük haklarıyla ilgili Maliye Bakanlığı’ndan talepte • 
bulunulmuştur.

Sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişiklikler hakkında şube/temsilciliklere • 
yazı yazılmıştır. 

Radyoloji çalışanlarının mesai süresi hakkında açıklayıcı yazı şube/temsilciliklere • 
gönderilmiştir. 

112 çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak, • 
uygulamada sorun olan hususların giderilmesi istenmiştir. 

YÖK Başkanlığı’na yazı yazılarak, özel üniversitelerde öğretim üyesi olan • 
kişilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile il sağlık 
müdürlüklerinde görevlendirilmelerinin iptali istenmiştir. Konuyla ilgili olarak 
üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı yazıyla uyarılmıştır.

YÖK Başkanlığı’na yazı yazılarak özel üniversitelerin sendikalarla yüksek lisans • 
konusunda protokol yapmalarının YÖK yasasına aykırı olması nedeniyle iptali 
istenmiştir. 

4-C’li personelin döner sermaye alabilmesi ile ilgili hukuksal durum hakkında • 
şube/temsilciliklere ayrıntılı yazı yazılmıştır.

Hukuk Büromuz Çalışma Bakanlığı’nın düzenlediği Mobbing Çalıştayı’na • 
katılarak KESK adına tebliğ sunmuştur. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
422

HUKUK ÇALIŞMALARI

17 Mart 2012 de Mardin Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit Kaplan’ın 
mahkemesine Av. Zeynep Ceren Boztoprak katılmıştır.

03 Mayıs 2012 tarihinde Samsun Şube üyelerimizin devam eden malpraktis davasına 
Av. Zeynep Ceren Boztoprak katılmıştır.

24 Mayıs 2012 tarihinde üyemiz Erol Ceylan ile ilgili olarak Rize Bölge İdare 
mahkemesine Av. Zeynep Ceren Boztoprak katılmıştır.

13-14 Haziran 2012 tarihinde Samsun şubenin devam eden davasına Av. Zeynep 
Ceren Boztoprak katılmıştır.

B-Sendikamız adına açılan davalar

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarından sözleşme karşılığı damga vergisi • 
kesilmesine dair Sağlık Bakanlığı genel yazısının yürütülmesinin durdurulması 
ve iptali için Danıştay’a dava açılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının yeniden yapılandırılmasına dair genel yazısının • 
yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açılmıştır.

Özürlüler ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevlerine • 
ilişkin yönergenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava 
açılmıştır.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde parmak izi ile mesai takibinin • 
yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açılmıştır.

Tokat Devlet Hastanesi’nde yüz tarama sistemi ile mesai takibinin yürürlüğünün • 
durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. 

C- Üyelerimiz adına açılan davalar

Cezası kesinleşen Seher Tümer’in AİHM başvurusu yapılmıştır. 

Samsun Şube üyeleri Nurcan Atatay ve Suzan Binel’in görevi kötüye kullanma 
davası takip edilmektedir. 

Mersin Şube üyesi ve Denetleme Kurulu Üyemiz Yılmaz Bozkurt’un 2911 sayılı 
kanuna muhalefetten verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Tebliğle 
birlikte karar düzeltme için başvurulacaktır. 
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Sendikamız Öğrenci Komisyonu Üyelerinden sağlık öğrencilerinden 48’i gözaltına 
alınmış, 13’ü tutuklanmıştır. Tutuklu öğrencilerle ilgili hukuksal süreç takip 
edilmektedir. 

Eski MYK Üyemiz Olcay Kanlıbaş’ın tutuklu olarak yargılandığı Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki davası takip edilmektedir. 

Sendikamız MYK üyesi Bedriye Yorgun, Ankara Şube Yöneticisi Nurşat Yeşil, 
işyeri temsilcileri Belkıs Yurtsever ve Hülya Mendillioğlu’nun tutuklu olarak 
devam eden soruşturmalarında ceza davası açılmıştır. Duruşma günü henüz 
verilmemiştir.  Eski MYK üyemiz Meryem Özsöğüt’ün yargılandığı ceza davaları 
takip edilmektedir. 

Bitlis eski Şube Başkanımız Sedat Güler’in tutuklu olarak devam eden 
soruşturmasında ceza davası açılmış olup, duruşma 25-26 Haziran 2012 günlerinde 
Van’da yapılacaktır. Davası takip edilmektedir. 

Ş.Urfa yönetim kurulu üyeleri Aynur Özak Şahin ile Hikmet Evin’in ceza davaları 
takip edilmektedir. 

KESK İzmir davası olarak bilinen ceza davası temyiz edilmiştir. 

Bunun dışında Ankara’da devam eden diğer ceza davaları takip edilmektedir. 
Özellikle 2911 sayılı muhalefetle ilgili davalarda örnek savunma ve emsal yargı 
kararları hazırlanıp gönderilmektedir. 

M• alatya Şube üyesi Ülker Arlı’nın riskli birim katsayısından yararlanması için 
dava açılmıştır. 

Düzce Temsilcilik üyesi Ayşe Gülsen Kayacan’ın özlük haklarıyla ilgili olarak • 
yargılamanın yenilenmesine gidilmiştir. 

Eski genel başkan Bedriye Yorgun’un memuriyetten çıkarılma ile ilgili davanın • 
reddi üzerine temyize gidilmiştir. 

G. Antep Şube üyesi Burhan Kankaya’nın fiili hizmet zammı için dava • 
açılmıştır.

Malatya Şube üyesi Hüseyin Aksoy’un devlet memuriyetinden çıkarılması ile • 
ilgili olarak dava açılmıştır. 
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Malatya Şube üyesi Hüseyin Selçuk’a verilen puan kesinti• sinin iptali için dava 
açılmıştır. 

Aydın Şube üyesi Kevser Akoğlu’nun fazla çalıştırılmaması için dava açılmıştır. • 

Şırnak Şube üyeleri Mesut Elkansu ve Mehmet Özbey’in şua izinleriyle ilgili • 
dava açılmıştır. Davanın reddi üzerine temyize gidilmiştir. 

Muş Şube üyesi Meral Kartal’ın görevlendirilmesiyle ilgili dava açılmıştır. Ayrıca • 
mobbing nedeni ile tazminat talebi için Muş Valiliğine başvuru yapılmıştır. 

Muğla Şube üyesi Muharrem Buga’nın döner sermaye alabilmesi için dava • 
açılmıştır. 

Muş Şube üyesi Nihat Demirel’in yıllık mahsuplaşması için dava açılmıştır. • 

Ankara Şube üyesi Nurgül Argunhan’ın disiplin cezası için dava açılmıştır. • 

Hatay Şube üyesi Olcay Kete Kubilay için tazminat davası açılmıştır. • 

Aydın Şube üyesi Selma Demirhan’ın anestezi sertifikasının onayı için dava • 
açılmıştır.

Ordu Şube üyesi Şebnem Yücel’in yemek yardımından yararlanması için dava • 
açılmıştır. 

Ankara Şube üyesi Adnan Vural’ın disiplin cezası için dava açılmıştır. • 

Batman Şube üyesi 4-C’li Ferit Ergen’in damga vergisini geri alabilmesi için dava • 
açılmıştır. 

Ordu Şube üyesi Ahmet Altuntaş’ın yasal faizini alabilmesi için dava açılmıştır. • 

Malatya Şube üyesi Deniz Zorlu’nun kadro talebi ile ilgili dava açılmıştır. • 

Siirt Şube üyesi Hasan Oruç’un başhemşirelik talebi için dava açılmıştır. • 

Muş Şube üyesi Muzaffer Oklago’nun araştırmacı kadrosunun iptali için dava • 
açılmıştır. 

Aydın Şube üyesi Şükran Teberci’nin kınama cezasının iptali için dava • 
açılmıştır. 
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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan üyelerimizden 12 • 
kişinin mazeret dönemlerinde ödenmeyen ek ödemelerinin ödenmesi için açılan 
davalar temyiz edilmiştir. 

D- Şube / Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yardımlar

Ağrı Şube üyesi İsmail Karataş’ın disiplin soruşturmasıyla ilgili savunmalar • 
hazırlanmıştır. Üyemiz Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkedilmiştir ve süreç devam 
etmektedir. 

Hatay Şube’ye vasilik ücreti ile ilgili açıklayıcı yazı yazılmıştır. • 

Manisa Şube üyeleri Semra İnal Öz ve Ali Saraçla ilgili açıklayıcı yazılar ve itiraz • 
dilekçeleri yazılmıştır. 

Ankara Şube’ye SHÇEK’te görev yapan öğretmenlerin özlük haklarıyla ile ilgili • 
yazı yazılmıştır. 

Diyarbakır ve Adıyaman Şubelerine denetçi kimlik kartı olmayan Çevre Sağlık • 
Teknisyenlerinin ilave performans puanı alıp alamayacakları ile ilgili yazı 
yazılmıştır. 

Tokat Şubeye üniversitedeki üyeliklerle ilgili açıklayıcı yazı yazılmıştır. • 

Tokat Şube üyesi Mehtap Akkuş Kazan’ın tayin isteği ile ilgili yazı yazılmıştır. • 

Konya Şubeye banka promosyonlarıyla ilgili yazı yazılmıştır. • 

Karabük Şube üyesi Özgül Küçüknane, Erdem Akbaba ve Recep Ersin Tetik’in • 
idari para cezalarına itiraz dilekçesi yazılmıştır. 

Muş Şube üyesi Meral Kartal’ın hukuksal durumuyla ilgili yazı yazılmıştır. • 

Zonguldak Şube üyesi Semra Çelik’in özlük hakkı için yazı yazılmıştır. • 

Tokat Şube üyesi Dinçer Biçer’e savunma yazısı hazırlanmıştır. • 

Samsun Şubeye ek ders ücretleriyle ilgili yazı yazılmıştır.• 

Muğla Şubeye tedavi harcırahlarıyla ilgili yazı yazılmıştır. • 

Denizli Şubeye stant açılmasıyla ilgili açıklayıcı yazı yazılmıştır.• 
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Muş Şube Başkanı Ercan Yıldırak’a itiraz dilekçesi hazırlanmıştır.• 

Ağrı Şube üyesi Arife Özdemir’in üst öğrenimi ile ilgili yazı yazılmıştır.• 

Muş Şube üyesi Şahin Yetkin’in soruşturma izniyle ilgili itiraz dilekçesi • 
hazırlanmıştır.

Malatya Şube üyesi Gülizar Aral’ın soruşturma izni ile ilgili itiraz dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Yalova Temsilcilik üyesi Hatice Yılmaz’ın kadro talebi ile ilgili yazı yazılmıştır.• 

Zonguldak Şubeye yıllık mahsuplaşma ile ilgili yazı yazılmıştır.• 

Kocaeli Şubeye 663 sayılı KHK uyarınca kadroları iptal edilip araştırmacı • 
kadrosuna atanan müdürlerin durumuyla ilgili yazı yazılmıştır. 

Dersim Şube üyesi Seval Şenbil’in özlük haklarıyla ilgili yazı yazılmıştır. • 

Manisa Şube Başkanı Serpil Deniz Şahin’in savunmasıyla ilgili yazı yazılmıştır.• 

Amasya Temsilcilik üyesi Erşan Çimen’in nöbet ücreti ile ilgili dilekçe • 
yazılmıştır.

Muğla Şube üyeleri Hürriyet Yalçın ve Fadime Gökdemir’in disiplin cezalarının • 
iptali için dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

Muğla Şube üyesi Dudu Yavuz Köse’nin özlük haklarıyla ilgili yazı yazılmıştır.• 

G. Antep Şubenin suç duyurusu hakkında kovuşturmaya yer olmadığın dair • 
karara karşı itiraz dilekçesi hazırlanmıştır.

Ş. Urfa şubeye usulsüz atamalarla ilgili başvuru dilekçesi hazırlanmıştır. • 

Giresun Temsilciliğine görevlendirilen idari personelle ilgili bilgi yazısı • 
yazılmıştır. 

Kırşehir Temsilcilik Başkanı Gürdoğan Aydın’a savunma dilekçesi • 
hazırlanmıştır.

Samsun Şube üyesi Cevahir Saymaz’la ilgili yazı yazılmıştır. • 
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Batman Şube üyeleri Fatima Çelik ve Ruken Yerlioğlu’na soruşturma iznine • 
karşı itiraz dilekçesi hazırlanmıştır. 

Sivas Şube üyesi Cevahir Sezgin hakkında yazı yazılmıştır. • 

Muğla Şube üyesi Arzu Baş’ın soruşturma izni kararına karşı itiraz dilekçesi • 
hazırlanmıştır.

Manisa Şubeye grev yapılan günlerin senelik izinden düşürülmesine karşı itiraz • 
dilekçesi gönderilmiştir. 

Muğla Şube üyesi Maver Aydın’ın harcırah talebi ile ilgili açıklayıcı yazı • 
yazılmıştır. 

Denizli Şube üyesi Kevser Çelik’in görevlendirilmesiyle ilgili dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Manisa Şube üyesi Göknur Mamaç’la ilgili yazı yazılmıştır. • 

Niğde Temsilciliğe röntgen teknisyenlerinin fazla çalışmalarıyla ilgili yazı • 
yazılmıştır.

Adana Şubeye 2911 sayılı kanuna muhalefet davasıyla ilgili savunma • 
hazırlanmıştır.

Denizli Şube üyesi Şerife Sarıca’nın icap nöbeti ile ilgili dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır.

Malatya Şube üyesi Evrim Bozkurt’un ek ödeme talebiyle ilgili dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Muğla Şube üyesi Hürriyet Yalçın’ın uyarı cezasının iptali için dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Mersin Şube üyesi Esma Kalay’ın görevlendirmesinin iptali için dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır.

Manisa Şube Başkanı Serpil Deniz’in izin hakları için dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 
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Isparta Temsilcilik üyesi Ulaş Karsan’ın görevden alınması ile ilgili dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır.

Aydın Şube üyesi İsmail Yiğit’in fiili hizmet zammından yararlanması için dava • 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

Aydın Şube üyesi Özkan Arat’ın naklen atanmasıyla ilgili dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

(14 HAZİRAN – 14 EYLÜL 2012)

Hukuk ve TİS faaliyetlerimiz, Avukat Öztürk Türkdoğan ile birlikte yürütülmektedir. 
Avukat Zeynep Ceren Boztoprak sendikamızdan ayrılmıştır. 

A- İşverenle yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar, çeşitli yasa taslakları, 
Şube/Temsilciliklerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyalar ve 
bilgilendirmelerle ilgili faaliyetler:

Radyasyon Doz Limitleri Yönetmeliği Ş/T gönderilmiştir. • 

6353 sayılı kanunun 40. Maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 44. • 
Madde uyarınca 1999-2005 arası işten atılan kamu görevlilerinin emekli karşılık 
ve kesenekleri ile ilgili açıklayıcı bilgi Ş/T gönderilmiştir. 

6354 sayılı kanunun 23. Maddesi ile 6253 sayılı hemşirelik kanuna geçici 3. • 
Madde eklenerek ebe kadrosunda görev yapanlara en az üç yıldan beri yataklı 
tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik yaptığını 
belgeleyenlere hemşirelik yetki belgesi verilmesi ile ilgili açıklayıcı yazı Ş/T 
gönderilmiştir. 

6322 sayılı kanunun 17. Maddesi ile 488 sayılı damga vergisi kanununa ekli • 
2 sayılı tabloda değişiklik yapılarak 4/C’liler ile aile hekimi ve aile sağlığı 
elemanlarından hizmet karşılığı damga vergisi alınamayacağına dair değişiklik 
hakkında Ş/T yazı yazılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi’nin 18 Temmuz 2012 günlü oturumunda aldığı kararla • 
650 sayılı KHK’nın bir çok maddesi iptal edilmiştir. İptal edilen maddeler 
arasında devlet memurlarının serbest çalışma yasağını düzenleyen madde de 
bulunduğundan, bu konu ile ilgili Ş/T açıklayıcı yazı gönderilmiştir. 
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B- Sendikamız adına açılan davalar

Psikologların çalışma düzeni ile ilgili genelgenin iptali ve yürürlüğünün • 
durdurulması için Danıştay’a dava açılmıştır. 

Sosyologların emsallari üzerinden özel hizmet tazminatı, yan ödeme, ek gösterge • 
ve ek ödeme alabilmeleri için dava açılmıştır. 

C- Üyelerimiz adına açılan davalar

Ankara Şube eski yöneticisi Seher Tümer’in 3. Yargı paketi olarak bilinen • 
……….. sayılı kanunla tahliyesine karar verilmiş, ancak daha sonra Mahkeme 
kararını geri alarak Seher Tümer yeniden cezaevine konmuştur. Yapmış 
olduğumuz itirazlar reddedilmiştir. 

Mersin Şube üyesi ve Merkez Denetleme Kurulu Üyemiz Yılmaz Bozkurt’un • 
2911 sayılı kanuna muhalefetten verilen 15 aylık hapis cezasının infazına 
başlanmıştır. Yılmaz Bozkurt’un ceza dosyasında karar düzeltme aşaması henüz 
sonuçlanmamıştır. 3. Yargı paketinden yararlandırılıp cezasının infazının 
durdurulması talebimiz reddedilmiştir. Bu hususla ilgili hukuksal süreçler devam 
etmektedir. 

MYK eski üyemiz Olcay Kanlıbaş’ın tutuklu olarak yargılandığı Diyarbakır 6. • 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası takip edilmektedir. 

MYK eski üyemiz Meryem Özsöğüt’ün yargılandığı ceza davalarında verilen • 
propaganda cezaları ile ilgili 3. Yargı paketinden yararlanması ile ilgili sürecin 
sonuçlanması beklenmektedir. 

Bitlis eski şube başkanımız Sedat Güler’in tutuklu olarak yargılandığı Van Özel • 
Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası takip edilmektedir. 

Sendikamız MYK üyesi Bedriye Yorgun, Ankara Şube Yöneticisi Nurşat Yeşil, • 
işyeri temsilcileri Belkıs Yurtsever ve Hülya Mendillioğlu’nun tutuklu olarak 
devam eden soruşturmalarında dava açılmış olup, 4 Ekim 2012 günü Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmaları yapılacaktır. 3. Yargı paketinden 
yararlanıp tahliye olmaları ile ilgili yaptığımız başvurular reddedilmiştir. 

Sendikamız öğrenci komisyonu üyesi 13 tutuklu öğrenci ile ilgili soruşturma • 
devam etmektedir. 3. Yargı paketinden yararlanıp tahliye olmaları ile ilgili 
yaptığımız başvurular reddedilmiştir
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25 Haziran 2012 günü konfederasyonumuz Genel Başkanı Lami Özgen olmak • 
üzere Sendikamız Genel Sekreteri M. Sıddık Akın, Eğitim Sen Genel Sekreteri 
Mehmet Bozgeyik, Tüm Bel Sen Genel Sekreteri İzzettin Alpergin ve Tarım 
Orkam Sen Genel Başkanı Metin Vuraok olmak üzere 52 sendikacı gözaltına 
alınmış, iki kişi hastalık nedeni ile serbest bırakılmış, tutuklanması istenen 50 
kişiden 29’u tutuklanmıştır. Tutuklananlar arasında Genel Sekreteri M. Sıddık 
Akın, Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Fikret Çalağan ve Ankara Şube 
Yöneticimiz Erdal Turan ile ilgili tutuklamaya itiraz başta olmak üzere 3. Yargı 
paketi ile birlikte tahliyeleri talep edilmiş, ancak tüm talepler reddedilmiştir. 
Hukuksal süreç takip edilmektedir. 

Muş Şube üyesi Nihat Demirel’in ek ödeme alabilmesi ile ilgili dava açılmıştır. • 

Muş Şube Başkanı Ercan Yıldırak’a verilen aylıktan kesme cezasının iptali için • 
dava açılmıştır. 

Muş Şube üyeleri Garip Ege, Nevin Beyaztepe, Meral Gündüz Akar, Kadri • 
Özden, Melek Aslan, Fatih Toplu, Sıracettin Yılmaz ve Ercan Çaçan’ın 19-20 
Nisan 2011 tarihinde katıldıkları iş bırakma eylemi nedeni ile kendilerine verilen 
cezaların iptali için ayrı ayrı davalar açılmıştır. 

Dersim Şube üyeleri Ali Akbayır, Baki Yıldız, Baki Çiçek ve Azime Balkaya’nın • 
4/C’li personel olarak ek ödeme alabilmeleri için ayrı ayrı davalar açılmıştır. 

Muş şube üyesi Muzaffer Oglago’nun il sağlık müdür yardımcılığından araştırmacı • 
kadrosuna atanması ile ilgili iptal davası açılmıştır. 

Sivas Şube üyesi Özgül Yaşar’ın özlük hakkı ile ilgili dava açılmıştır. • 

Malatya Şube üyesi Hüseyin Aksoy’un iş bırakma eylemi sonrası açılan • 
soruşturmada devlet memurluğundan çıkarılması üzerine açtığımız davada 
yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. 

Ankara Şube üyesi Nurgül Argunhan’a verilen disiplin cezasının iptali için dava • 
açılmıştır. 

Adana Şube üyesi Olcay Kete Kubilay’ın meslek hastalığı nedeni ile tazminat • 
davası açılmıştır. 
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D- Şube / Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yardımlar

Diyarbakır Şube üyemiz Veysel Yıldırım’ın Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunması • 
yapılmış olup, disiplin soruşturmasının yeniden yapılmasına karar verilmiştir. 

Dersim Şubeye şiddete maruz kalan sağlık personelinin savcılığa suç duyurusunda • 
bulunması ile ilgili yazı yazılmıştır. 

Gaziantep Şube üyesi Çiğdem Çiçek’in savcılığa suç duyurusunda bulunması ile • 
ilgili yazı yazılmıştır. 

Adıyaman Şube üyesi Zeliha Olam Gezer’e ödenen fazla ödeme ile ilgili yazı • 
yazılmıştır.

Bartın Şube üyesi Recep Dinçer’in özlük hakkı ile ilgili yazı yazılmıştır. • 

Muş Şube üyesi Meral Kartal’ın mobbing ile ilgili tazminat dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Malatya Şubeye yemek yardımı ile ilgili bütçe uygulama tebliği hakkında bilgi • 
yazısı gönderilmiştir. 

Niğde Temsilciliğe bilgi edinme başvuruları ile ilgili yazı yazılmıştır. • 

Muğla Şubeye internet filtrelemesi ile ilgili yazı yazılmıştır. • 

Adana Şube yöneticisi Faruk Onuk’un savunması ile ilgili yazı yazılmıştır. • 

Gaziantep Şube üyesi Gülhan Kurtalan’dan alınan damga vergisi ile ilgili yazı • 
yazılmıştır. 

Manisa Şube üyesi Ahmet İnce’nin fazla çalışması ile ilgili yazı yazılmıştır. • 

Batman Şube üyesi Mehmet Raşit Kemeç’in kadro talebi ile ilgili yazı • 
yazılmıştır. 

Afyonkarahisar Temsilcilik üyesi Makbule Köylü’nün başvurusu ile ilgili yazı • 
yazılmıştır. 

Aydın Şube üyesi Selma Demirhan’ın görev yerinin değiştirilmesi ile ilgili dava • 
dilekçesi hazırlanmıştır. 
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Denizli Şube üyesi Aydın Demiray’ın riskli birim katsayısından yararlanması için • 
dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

Kırklareli Şube yöneticileri Sevinç Sayın, Kurtuluş Hamurcili ve Kadir Demir’e • 
verilen idari para cezalarının iptali için dava dilekçeleri hazırlanmıştır.

Kocaeli Şube yöneticisi Mustafa Yıldız’ın geçici görevlendirilmesi ile ilgili dava • 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

Konya Şube üyesi Ceyhan Baran’ın kınama cezasının iptali için dava dilekçesi • 
hazırlanmıştır. 

Elazığ Şube üyesi Serdal Akbey için savunma dilekçesi hazırlanmıştır.• 

Siirt Şubeye promosyon ile ilgili açıklayıcı yazı yazılmıştır. • 

Bitlis Şube üyesi Haluk Çelebi’nin uyarı cezasına itiraz dilekçesi hazırlanmıştır. • 

Diyarbakır Şubeye bilgi edinme başvurusu ile ilgili yazı yazılmıştır. • 

Adana Şubeye promosyon davası ile ilgili yazı yazılmıştır. • 

Gaziantep Şube üyesi Sevcan Çelik ve Mehmet Ali Çelik’in promosyon talebi ile • 
ilgili dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

(15 EYLÜL 2012 – 18 ŞUBAT 2013)

Hukuk ve TİS faaliyetlerimiz, Avukat Öztürk Türkdoğan ile birlikte 
yürütülmektedir. 

A- İşverenle yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar, çeşitli yasa taslakları, 
Şube/Temsilciliklerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyalar ve 
bilgilendirmelerle ilgili faaliyetler:

1-  4/B’lilerin ek ödemelerinden yapılan sigorta kesintilerinin 15 Ocak 2012 
tarihinden itibaren kesilmeyeceğine dair açıklayıcı yazı ve buna uygun talep 
dilekçesi yazılarak Ş/T bildirilmiştir. 

2-  663 sayılı KHK ve Kamu Hastane Birlikleri hakkında bilgi notu hazırlanmış ve 
Ş/T gönderilmiştir. 
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3-  Sağlık meslekleri kurulu yönetmeliği hakkında Ş/T yazı yazılmıştır. 

4-  Şua izninin yıl içinde kullandırılması ile ilgili emsal Diyarbakır Bölge İdare 
Mahkemesi kararı Ş/T gönderilmiştir. 

5-  2911 sayılı kanunun 6352 sayılı (3. yargı paketi diye bilinen kanun) kanunun 
geçici 1. maddesinin 1. fıkrasından yararlanacağına dair Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi’nin emsal kararı Ş/T gönderilmiştir. 

6-  TSM’ler ve 112’lerden Kamu Hastane Birliklerine resen atamalarla ilgili 
açıklayıcı yazı Ş/T gönderilmiştir. 

7-  Resen atamalarla ilgili örnek dava dilekçesi hazırlanarak Ş/T gönderilmiştir. 

8-  666 sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararını yorumlayan KESK 
yazısı Ş/T bildirilmiştir. 

9-  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlardaki sendikamız üye ve 
yöneticilerinin istekleri dışında atanması ve görevlendirilmesi ile ilgili Ş/T bilgi 
talep edilmiş, gelen bilgiler üzerine Bakanlık Müsteşarı ile görüşme yapılmış, 
hazırlanan liste kendisine sunulmuştur. 

10-  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki işyeri yetkimiz ile ilgili Devlet 
Personel Başkanlığı’na ve TKHB’ne gerekli itiraz ve şikayetler yapılmıştır. 

11-  Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarından sözleşme bedeli karşılığında alınan 
damga vergisi ile ilgili olarak açıklayıcı yazı yazılmış ve hukuksal prosedür 
hakkında Ş/T bilgi verilmiştir. 

12-  Röntgen teknisyenlerinin skopi cihazı kullanmamaları ile ilgili açıklayıcı yazı 
örnek yargı kararları ve örnek dilekçe hazırlanarak Ş/T gönderilmiştir. 

B- Sendikamız adına açılan davalar

1- TKHK Disiplin Yönetmeliğinin iptali ve dayanak KHK’nın Anayasa’ya aykırılığı 
iddiası ile Danıştay’a dava açılmıştır. 
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C- Üyelerimiz adına açılan davalar

1-  Mersin Şube üyesi ve Merkez Denetleme Kurulu Üyemiz Yılmaz Bozkurt’un 
2911 sayılı kanuna muhalefetten verilen 15 aylık hapis cezasının infazına yapılan 
itiraz üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi kanun yararına bozma kararı vermiş, 
bu karar üzerine Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi infazın durdurulmasına 
ve ertelenmesine karar vermiştir. Yılmaz Bozkurt tahliye olmuştur. Yılmaz 
Bozkurt’un yeniden devlet memurluğuna alınması için gerekli müracaatlar 
yapılmış olup, süreç devam etmektedir. Yılmaz Bozkurt ile ilgili AİHM’e bireysel 
başvuru yapılmıştır. 

2-  MYK eski üyemiz Olcay Kanlıbaş’ın tutuklu olarak yargılandığı Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası takip edilmektedir. 

3-  MYK eski üyemiz Meryem Özsöğüt’ün yargılandığı ceza davalarında verilen 
propaganda cezaları 3. Yargı paketi uyarınca ertelenmiştir. 

4-  Bitlis eski şube başkanımız Sedat Güler’in tutuklu olarak yargılandığı Van Özel 
Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası ceza ile sonuçlanmış olup, karar 
temyiz edilmiştir. Sedat Güler tahliye edilmiş olup görevine başlamıştır. 

5-  Sendikamız MYK üyesi Bedriye Yorgun, Ankara Şube Yöneticisi Nurşat 
Yeşil, işyeri temsilcileri Belkıs Yurtsever ve Hülya Mendillioğlu’nun tutuklu 
olarak yargılandıkları davada tahliye edilmiş olup, yargılama tutuksuz devam 
etmektedir. Arkadaşlarımızın tutukluluğu devam ederken 20 Eylül 2012 günü 
AİHM’e bireysel başvuru yapılmıştır. 

6-  Sendikamız öğrenci komisyonu üyesi 13 tutuklu öğrenci ile ilgili açılan davanın 
ilk duruşması 13 Aralık 2012 tarihinde yapılmış olup, tutuklu öğrenciler tahliye 
edilmiştir. Dava tutuksuz devam etmektedir. 

7-  25 Haziran 2012 günü gözaltına alınıp, 28 Haziran 2012 tarihinde tutuklanan 
Genel Sekreterimiz M. Sıddık Akın, Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız 
Fikret Çalağan ve Ankara Şube Yöneticimiz Erdal Turan ile ilgili dava açılmış 
olup, 12 Şubat 2013 günü iddianame kabul edilmiştir. Arkadaşlarımızın 
tutukluluğu ile ilgili olarak 20 Eylül 2012 günü AİHM’e ve 4 Ocak 2013 günü 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmıştır. 

8-  Isparta Temsilcilik üyesi Abdullah Topak’tan alınan fazla ödeme ile ilgili dava 
açılmıştır. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
435

HUKUK ÇALIŞMALARI

9-  Merkez Denetleme Kurulu başkanı Fikret Çalağan’a verilen kınama cezasının 
iptali için dava açılmıştır. 

10-  Genel Başkan Çetin Erdolu’nun ilaçlı stent ücretinin alınması için dava 
açılmıştır. 

11-  Hakkari Şube üyesi Hayrettin Çiftçi’nin devlet memurluğundan çıkarılması ile 
ilgili dava açılmıştır. 

12-  Tunceli Şube üyeleri Yılmaz Külahçı ve Gürkan Bagav’ın 4/C’li olarak ek ödeme 
alabilmeleri için dava açılmıştır. 

13-  Ankara Şube üyesi Aşır Pektaş’ın müdür yardımcılığından araştırmacı kadrosuna 
atanması ile ilgili dava açılmıştır. 

14-  Öğrenci Komisyonu üyesi Zülküf Akelma’nın mazeret sınavının tekrarı için 
dava açılmıştır. 

15-  Muş Şube yöneticisi Maruf Kartal’a verilen kınama cezasının iptali için dava 
açılmıştır. 

16-  Balıkesir Şube yöneticisi Birsen Seyhan’a verilen kınama cezası, üye Muntazim 
Bilgen, üye Sevim Bilgen, üye Sema Tamusta’ya verilen aylıktan kesme cezaları 
ve üye Hayriye Gülsever’e verilen kademe ilerlemesinin durdurulması ile ilgili 
dava açılmıştır. 

17-  Siirt Şube yöneticisi Gülhan Tekin ve üyesi Gülşen Çiftçi Özdemir’e verilen 
aylıktan kesme cezalarının iptali için dava açılmıştır. 

D- Şube / Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yardımlar

1-  Ağrı Şube üyesi İsmail Karataş’ın TKHB Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunması 
yapılmış olup, memuriyetten çıkarılma isteği reddedilmiştir. 

2-  Samsun Şube üyesi Cevahir Saymaz’ın yargılandığı sulh ceza mahkemesine 
sunulmak üzere savunma hazırlanmıştır. 

3-  Eskişehir Şube üyelerinin yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kullanılmak 
üzere örnek savunma hazırlanmıştır. 

4-  Batman Şube üyesi Mizbah Bilmez’e verilen aylıktan kesme cezası ile ilgili örnek 
dava dilekçesi hazırlanmıştır. 
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5-  Muş Şube üyesi Mehmet Polat’ın lojman hakkı ile ilgili örnek dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

6-  Muş Şube üyesi Mehmet Abit Oglago’ya verilen uyarı cezasının iptali için dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

7-  Ordu Şube üyesi Erkan Görgülü’nün promosyondan yararlanması için dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

8-  Samsun Şube üyesi Ayşe Yıldır’a temyiz dilekçesi hazırlanmıştır. 

9-  Mardin Şube üyesi Mekiye Aydoğan’ın öğrenim durumu nedeni ile ataması ile 
ilgili dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

10- Samsun Şube üyesi Şule Çil’in fazla çalıştırılması ile ilgili talep dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

11- Bodrum Devlet Hastanesi’nde üye tespiti ile ilgili usulsüzlük soruşturmasında 
verilen soruşturma izni verilmemesi kararına karşı itiraz dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

12-  Muş Şube üyeleri Adem Argün, Güler Yaman, Vahaç Yiğit, Gıyasettin Taşçı 
ve Yaşar Elpe’nin 4/C’li olarak ek ödeme alabilmeleri için dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

13-  Ordu Şube üyesi Ahmet Kadıoğlu’nun görevlendirilmesi ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

14-  Dersim Şube üyesi Yoldaş Altaş’ın yiyecek yardımından yararlanması için dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

15-  Muğla Şube üyesi Kani Karaca hakkında verilen soruşturma izni kararına karşı 
itiraz dilekçesi hazırlanmıştır. 

16-  Batman Şube üyesi Bilal Yıldız’ın promosyon alabilmesi için dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

17-  K.Maraş Temsilcilik üyesi Seçkin Taşan’ın hastane müdürlüğünden araştırmacı 
kadrosuna atanması ile ilgili dava dilekçesi hazırlanmıştır. 
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18-  Çorum Şube üyesi Salih Emir’in hastane müdür yardımcılığından araştırmacı 
kadrosuna atanması ile ilgili dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

19-  Balıkesir Şube üyeleri Birsen Seyhan, Nihat Dağ ve Hayriye Gülsever’in 2911 
sayılı kanuna muhalefetten yargılandıkları Asliye Ceza Mahkemesine sunulmak 
üzere savunma dilekçeleri hazırlanmıştır. 

20-  Bingöl Temsilcilik üyesi Hayri Kaygalak’ın hastane müdür yardımcılığından 
araştırmaca kadrosuna atanması ile ilgili dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

21-  Bitlis Şube üyesi Veysel Özkan’ın 4/C’li olarak ek ödeme alabilmesi için dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

22-  Adıyaman Şube üyesi Nurgül Çelik’in 4/C’li olarak ek ödeme alabilmesi için 
dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

23-  Trabzon Şube üyesi Cemal Demircan’ın yargılandığı ağır ceza mahkemesine 
sunulmak üzere savunma dilekçesi hazırlanmıştır. 

24-  Bolu Şube üyeleri Hülya Sakız ve Zeynep Yıldız’ın başhemşire kadrosundan 
hemşire kadrosuna atanmaları ile ilgili dava dilekçeleri hazırlanmıştır. 

25-  Şırnak Şube üyesi Atman Yavuz’un nöbet ücreti ve döner sermaye ek ödeme 
alacağı ile ilgili dava dilekçeleri hazırlanmıştır. 

26-  Adıyaman Şube üyesi Kamber Yorulmaz’ın naklen atanması ile ilgili dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

27-  Düzce Temsilcilik yöneticisi Cemal Yılmaz’a temyiz dilekçesi hazırlanmıştır. 

28-  Malatya Şube üyesi Coşkun Özdemir’in görevlendirilmesi ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

29-  Düzce Temsilcilik üyesi Cumali Gökçek’in riskli birim katsayısından yararlanması 
için dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

30-  Bitlis Şube üyesi Ömer Epözdemir’e verilen disiplin cezasının iptali için dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 
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31-  Ağrı Şube üyesi Özden Doğan’ın promosyon isteği ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

32-  Şırnak Şube üyeleri Abdüzaziz Yural ve Cevahir Akbaş’a savunma ve itiraz 
dilekçeleri hazırlanmıştır. 

33-  Kırklareli Şube üyesi Kenan Özdemir’in trafik cezası (ambulans) ile ilgili dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

34-  Muğla Şube üyeleri Maruf Boral, Süleyman Çakmak ve Salih Cin’in resen 
atamaları ile ilgili dava dilekçeleri hazırlanmıştır. 

35-  Eskişehir Şubeye promosyon alacakları ile ilgili olarak tüketici mahkemelerinde 
banka aleyhine dava açma ile ilgili örnek dilekçe ve mahkeme kararları 
gönderilmiştir. 

36-  Muş Şube üyeleri Kadir Yıldırım ve Mehmet Derdiyok ile ilgili itiraz dilekçeleri 
gönderilmiştir. 

37-  Şanlıurfa Şube üyesi Sabiha Gökçen Sayar’ın kadro nakli ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

38-  Manisa Şube üyesi Elif Şimşek’e karar düzeltme için dilekçe gönderilmiştir. 

39-  Bitlis Şube üyesi Haluk Çelebi’nin yargılandığı Tatvan Sulh Ceza Mahkemesinde 
verilen para cezasının temyizi ile ilgili dilekçe hazırlanmıştır. 

40-  Dersim Şube üyesi Muhabbet Bahadır’ın üst öğrenimi ile ilgili YÖK’e başvuru 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

41-  Ankara Şube üyeleri Zekeriya Babaoğlu ve Mustafa Uri Tatar’ın başhekim 
yardımcılığı kadrolarından alınmaları ile ilgili dava dilekçeleri hazırlanmıştır. 

Ayrıca çok değişik konularda Şube/Temsilciliklerin bilgi taleplerine yazılı olarak 
cevap verilmiştir. 
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(18 ŞUBAT 2013- 10 HAZİRAN 2013)

Hukuk ve TİS faaliyetlerimiz, Avukat Öztürk Türkdoğan ile birlikte 
yürütülmektedir. 

A- İşverenle yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar, çeşitli yasa taslakları, 
Şube/Temsilciliklerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyalar ve 
bilgilendirmelerle ilgili faaliyetler:

1-  Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığının yıllık mahsuplaşma ile ilgili genel yazısı Ş/T 
gönderilerek gelir vergisinden kaynaklı yapılan fazla kesintinin geri iadesi ile 
ilgili örnek dilekçe gönderilmiştir. 

2-  Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığının genel yazısı emsal alınarak aynı uygulamanın 
üniversite hastanelerinde uygulanması için Ş/T örnek dilekçe gönderilmiş, aynı 
zamanda Maliye Bakanlığı’na müracaatta bulunulmuştur. 

3-  Sözleşme bedeli karşılığında alınan damga vergisi ile ilgili olarak Maliye 
Bakanlığı yazısı ve örnek başvuru dilekçeleri Ş/T gönderilmiştir. 

4-  Sağlık teknikerliği mezunlarının lisans tamamlama hakkından yararlanabilmesi 
amacıyla yapılan çalışmalar Ş/T bildirilmiş ve YÖK’e başvuru yapılarak dava 
açmamış olanlarında yararlanması talep edilmiştir. 

5-  17 Nisan ve 4–5 Haziran grevleri ile ilgili örnek savunma dilekçeleri hazırlanarak 
Ş/T gönderilmiştir. 

6-  Diş protez teknisyenlerinin iş yükünün arttırılmasına karşı imza metni 
hazırlanmış ve Ş/T gönderilmiştir. 

7-  Kamu Personeli Danışma Kurulunda 657 sayılı kanunla ilgili yapılan görüşmelerle 
ilgili KESK tarafından gönderilen bilgi notu Ş/T gönderilmiştir. 

8-  TKHK döner sermaye yönetmeliği ve ilgili genelgelerle ilgili Ş/T bilgi 
verilmiş, riskli birim katsayısından yararlanma ile ilgili örnek dilekçeler Ş/T 
gönderilmiştir. 

9-  663 sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı hakkında Ş/T bilgi yazısı 
gönderilmiştir. 
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10-  KHB’lerde sözleşmeli uzman ve büro görevlisi çalıştırılması ile ilgili yönerge 
hakkında bilgi notu hazırlanarak Ş/T gönderilmiştir. 

11-  Diş protez teknisyenlerinden derecelerinin düzeltilmesini isteyenler için örnek 
dava dilekçesi hazırlanmış ve Ş/T gönderilmiştir. 

12-  Sendikal faaliyetlerle ilgili Başbakanlık genelgeleri Ş/T’lere gönderilmiştir.

B- Sendikamız adına açılan davalar

1-  Malatya Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğü birimlerinde personel takip 
sisteminin uygulanması işleminin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile 
ilgili dava açılmıştır. 

2-  Aile Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin 
iptali için Danıştay’a dava açılmıştır. Dava açıldıktan sonra Aile Bakanlığı 
yönetmelik değişikliği ile ilgili sendikamızın görüşünü talep etmiş olup açtığımız 
davanın gerekliliği de ortaya çıkmıştır. 

3-  Sağlık Bakanlığı TKHK’nun 28 Şubat 2013 tarih ve 1714 sayılı yazısı ile 2013/2 
sayılı genelgesi ile riskli birimlere hizmet verenlere ilave ek ödeme verilmeyeceği 
ile ilgili hükümler ile ilgili yürütmeyi durdurmalı iptal davası açılmıştır. 

4-  Sağlık Bakanlığı TKHK’nun 19 Şubat 2013 tarih ve 1387 sayılı 2013/1 sayılı 
genelgesi ile diş protez teknisyenlerinin iş miktarlarının arttırılması ile ilgili 
olarak yürütmeyi durdurmalı iptal davası açılmıştır. 

5-  17 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne yürütmeyi durdurma ve 
iptali için dava açılmıştır. 

6-  26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
Kuruluşları Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliğine dava açılmıştır. 

7-  Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2013 tarihli 
genel yazısı ile sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant ünvanlı 
olanların kadro derecelerinin 3-12 olması ile ilgili dava açılmıştır. 

8-  TKHK hastane hizmetleri başkan yardımcılığının 28.02.2013 tarih ve 1532 
sayılı genel yazısı ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastanelerde görev yapan 
röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaları 
ile ilgili dava açılmıştır. 
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C- Üyelerimiz adına açılan davalar

1-  Genel Başkanımız Çetin Erdolu 2012 yılında Diyarbakır Newroz’unda zafer 
işareti yapması nedeni ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmada 
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 9 binlira para cezası ile cezalandırılmıştır. Karar 
temyiz edilmiştir. 

2-  Merkez Denetleme Kurulu üyemiz Yılmaz Bozkurt’un memurluğa geri alınması 
ile ilgili dava açılmıştır.

3-  Şırnak Şube yönetim kurulu üyemiz Selahattin Barınç’ın görev yeri değişikliği 
ile ilgili dava açılmıştır. 

4-  Konya Şube üyemiz Veli Özdemir’in devlet memurluğundan çıkarılması nedeni 
ile dava açılmıştır. 

5-  Merkez Denetleme Kurulu üyemiz Hülya Kaygısız’ın geçici görevlendirilmesinin 
iptali ile ilgili dava açılmıştır. 

6-  Malatya Şube üyelerimiz; Belgin Gültekin, Meryem Topçu, Beyhan Denizhan, 
Sibel Akgün, Eylem Aktaş, Seher Kiraz Erdal, Dilek Doğru, Evrim Bozkurt 
ve Emine Karadeniz Öztorun’un ek ödeme mahsuplaşması ile ilgili davaları 
Danıştay’a temyiz edilmiştir. 

7-  Kırıkkale Temsilcilik üyemiz Kemal Kılıç’ın öğretmenliğe atanma isteği ile ilgili 
dava açılmıştır. 

8-  Bolu Şube üyemiz İsmail Yılmaz’ın 4 Nisan 2013 tarihli RG yayınlanan Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 
10. maddesinin 1. fıkrasının iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile ilgili 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açılmıştır. 

9-  MYK eski üyemiz Olcay Kanlıbaş’ın tutuklu olarak yargılandığı Diyarbakır 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası takip edilmektedir. 

10-  Sendikamız MYK üyesi Bedriye Yorgun, Ankara Şube Yöneticisi Nurşat 
Yeşil, işyeri temsilcileri Belkıs Yurtsever ve Hülya Mendillioğlu’nun tutuklu 
olarak yargılandıkları davada tahliye edilmiş olup, yargılama tutuksuz takip 
edilmektedir.
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11-  Sendikamız öğrenci komisyonu üyesi 13 tutuklu öğrenci ile ilgili açılan davanın 
ilk duruşması 13 Aralık 2012 tarihinde yapılmış olup, tutuklu öğrenciler tahliye 
edilmiştir. Dava tutuksuz devam etmektedir. 

12-  25 Haziran 2012 günü gözaltına alınıp, 28 Haziran 2012 tarihinde tutuklanan 
Genel Sekreterimiz M. Sıddık Akın, Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız 
Fikret Çalağan ve Ankara Şube Yöneticimiz Erdal Turan 15 Şubat ve 10 Nisan 
tarihlerinde tahliye olmuşlardır. Tutuksuz yargılanan M.Sıddık Akın, Hasan 
Kaldık, Fikret Çalağan ve Erdal Turan’ın davaları takip edilmektedir. 

13-  19 Şubat 2013 günü yapılan polis operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 
kamu görevlileri arasında sendikamız üyeleri Arzu Koluaçık, Salih Baydemir 
ve Saniye Erenler Öztürk Ankara’da, Yüksel Almaz İstanbul’da, İlyas Geçkin 
Malatya’da, Derviş Lermi ve Gökhan Top Bursa’da, Merih Şanlı, Ahmet Aras 
ve Mustafa Abacı Adana’da tutuklanmışlardır. Ankara’da gözaltına alınan 
ve tutuklanan üyelerimizle ilgili olarak Genel Merkez ve Ankara Şube hukuk 
bürosu gerekli takibatları yapmıştır. Hukuk büromuzun girişimleri sonucu 
Saniye Erenler Öztürk tahliye edilmiştir. Diğer tutuklulardan Mustafa Abacı 
tensible tahliye olmuş olup soruşturmaları devam etmektedir. İstanbul, Adana, 
Malatya ve Bursa bölgedeki üyelerimizle ilgili soruşturmalar şube avukatlarımız 
tarafından takip edilmektedir. 

D- Şube / Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yardımlar

1-  30 Nisan 2013 tarihinde Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan protesto 
eylemi ile ilgili örnek savunma dilekçesi gönderilmiştir. 

2-  Riskli birim katsayısından yararlanmak için dava açmak isteyen üyelerimize 
(Sakarya, Batman, Manisa, Samsun, Muş, Denizli, Ordu, Uşak) örnek dava 
dilekçeleri hazırlanmış ve gönderilmiştir. 

3-  Bitlis Şube üyesi Erhan İzci’nin görevlendirilmesi ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

4-  Kırklareli Şube üyesi Kenan Özdoğan’ın trafik cezası ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir.

5-  Muğla Şube üyesi İslim Esra Genç’e banka promosyonu ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 
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6-  Adıyaman Şube üyesi Handan Hazar Şimşek’in resen atanması ile ilgili dava 
dilekçesi gönderilmiştir. 

7-  Bitlis Şube üyeleri Özgür Özügüzel ve İsmet Saz’ın banka promosyonu ile ilgili 
dava dilekçeleri gönderilmiştir. 

8-  Gaziantep Şube üyesi Bayram Bozbeyoğlu’nun fazla çalıştırılması ile ilgili dava 
dilekçesi gönderilmiştir. 

9-  Denizli Şube öğrenci komisyonu üyesi Selçuk Çelik’in disiplin cezası ile ilgili 
dava dilekçesi gönderilmiştir. 

10-  Adıyaman Şube üyesi Fadime Demir’in seyyar görev tazminatı alabilmesi için 
örnek Danıştay kararları gönderilmiştir. 

11- Edirne Şube üyesi Basri Topal’ın tayin isteği ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

12-  Bolu Şube üyesi Yıldız Aslan Günesen’in naklen atanması ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

13- Samsun Şube üyesi Ayşe Yıldır’ın özlük hakkı ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

14-  Şırnak Şube üyesi Yeter Geyik’in naklen atanma isteği ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

15-  Siirt Şube üyesi Edibe Kaya’nın harcırah alabilmesi için dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

16-  Niğde Temsilcilik üyesi Arzu Karakaş’ın resen atanması ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

17-  Muğla Şube üyesi Özgür Çınkı’nın disiplin cezasının iptali için dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

18-  Isparta Temsilcilik üyesi Ulaş Karsan’ın tazminat talebi ile ilgili dilekçe 
gönderilmiştir. 

19-  Muş Şube üyesi M. Baki Yılmaz’ın görevlendirilmesi ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 
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20-  Şırnak Şube üyesi Felek Babat’ın harcırah alabilmesi ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

21-  Ağrı Şube üyesi Suat Delikara’nın görevlendirilmesi ile ilgili dava dilekçesi 
gönderilmiştir. 

22-  Bolu Şube üyesi İlkay Aydın’ın naklen atanma talebi ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

23-  Manisa Şube üyesi Serpil Kılıç Uyar’ın resen atanması ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

24-  Rize Temsilcimiz Deniz Çelebi’nin maruz kaldığı linç teşebbüsü ile ilgili suç 
duyurusu dilekçesi ile diğer ilgili yazılar hazırlanmıştır.

25- Amasya Temsilcilik üyemiz Aslan Zafer Atılgan’ın savunma dilekçesi 
hazırlanmıştır.

26- Çorum Şube üyesi Bektaş Bakırcı’nın soruşturma iznine itiraz dilekçesi 
hazırlanmıştır.

Ayrıca çok değişik konularda Şube/Temsilciliklerin bilgi taleplerine yazılı olarak 
cevap verilmiştir. 

(10 HAZİRAN 2013 - 07 EKİM 2013)

Hukuk ve TİS faaliyetlerimiz, Avukat Öztürk Türkdoğan ile birlikte 
yürütülmektedir. 

19 Şubat 2013 tarihinde tutuklanan sendikamız üyelerinin de aralarında bulunduğu 
KESK’lilerin mahkemelerinden önce (Adana,Malatya,Bursa)KESK’te Hukuk ve 
TİS sekreteri ve sendikamız avukatının katıldığı üç toplantıya katılım sağlanmıştır.. 

A- İşverenle yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar, çeşitli yasa taslakları, 
Şube/Temsilciliklerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyalar ve 
bilgilendirmelerle ilgili faaliyetler:

1-  2014-2015 TİS görüşmeleri ile ilgili Ş/T bilgilendirme yapılmıştır. 

2-  2014-2015 toplu sözleşme dönemini kapsayan toplu görüşme süreci ile 
ilgili olarak Kamu görevlileri hakem kurulu kararları ve KESK’in şerhi Ş/T 
gönderilmiştir. 
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3-  6495 sayılı Torba Kanun hakkında Ş/T bilgilendirme yazısı ve kadroya geçmek 
için örnek dilekçe gönderilmiştir. 

4-  Serbest çalışan öğretim üyelerinin döner sermayeden ek ödeme almaları ile ilgili 
açıklayıcı yazı ve talep dilekçesi hazırlanarak Ş/T gönderilmiştir. 

5-  Sağlık personelinin kadro dereceleri hakkında açıklayıcı yazı yazılarak Ş/T 
gönderilmiştir. 

6-  Torba yasa değişikliği ile doğumdan sonraki iki yıl süre ile gece nöbeti ve gece 
vardiyası tutulamayacağı ile ilgili Sağlık Bakanlığı yazısı Ş/T bildirilmiştir. 

7-  SSK’dan devrolan personelin özlük hakları ile ilgili Danıştay kararları konusunda 
Ş/T bilgi yazısı gönderilmiştir. 

8-  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişikliği hakkında Ş/T’lere bilgi yazısı 
gönderilmiştir. 

9-  Aile Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Değişikliği hakkında Ş/T bilgi yazısı 
gönderilmiştir. 

10-  Sağlık kuralları bakımından günde azami 7,5 saat veya daha az çalışılması 
gereken işler hakkında yönetmelik konusunda Ş/T bilgi yazısı gönderilmiştir. 

B- Sendikamız adına açılan davalar

YÖK Bakanlığı’nın 26.07.2013 tarih ve 93• 6 sayılı genel yazısı ile bu yazıya dayanak 
olan YÖK döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin yapılmasında 
uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin 4. maddesinin 19.09.2012 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanan değişik 8. fıkrasının yürütülmesinin durdurulması ve 
iptali ile ilgili dava açılmıştır. 

İstanbul Bakırköy 14. İş Mahkemesi’nde devam eden iş kolu tespiti ile ilgili • 
davaya dahil edilmemiz ve itirazlarımızı ve dava ile ilgili beyanlarımızı sunmak 
amacı ile dilekçe yazılmıştır. 

TKHK Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’nın 19.07.2013 tarih ve 2013/10 • 
sayılı genelgesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık çalışanının maruz kaldığı 
fiziksel şiddet ile ilgili olayların basın ve yayın kuruluşları ile paylaşılmaması 
hükmü ile ilgili yürütmeyi durdurmalı iptal davası açılmıştır. 
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C- Üyelerimiz adına açılan davalar

Diyarbakır Şube üyemiz Gülhan Tekin’in • geçici görevlendirilmesi iptali ile ilgili 
dava açılmıştır. 

Kahramanmaraş Temsilcilik üyemiz Umut Yılmaz’a sendikal eylemlere katıldığı • 
(iş bırakma) gerekçesi ile verilen uyarma cezası işleminin iptali için dava 
açılmıştır. 

SHÇEK’te çalışan üyemiz Cengiz Yaldır’ın memuriyetten çıkarılma ile • 
cezalandırılması işlemine karşın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için dava 
açılmıştır. 

Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi’ndeki üyelerimizin fişlenmesi ile ilgili verilen • 
takipsizlik kararına karşı itiraz edilmiştir. 

MYK eski üyemiz Olcay Kanlıbaş’ın tutuklu olarak yargılandığı Diyarbakır 6. • 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası takip edilmektedir. 

Sendikamız MYK üyesi Bedriye Yorgun, Ankara Şube Yöneticisi Nurşat • 
Yeşil, işyeri temsilcileri Belkıs Yurtsever ve Hülya Mendillioğlu’nun tutuklu 
olarak yargılandıkları davada tahliye edilmiş olup, yargılama tutuksuz takip 
edilmektedir.

Sendikamız öğrenci komisyonu üyesi 13 tutuklu öğrenci ile ilgili açılan davanın • 
ilk duruşması 13 Aralık 2012 tarihinde yapılmış olup, tutuklu öğrenciler tahliye 
edilmiştir. Dava tutuksuz devam etmektedir. 

25 Haziran 2012 günü gözaltına alınıp, 28 Haziran 2012 tarihinde tutuklanan • 
Genel Sekreterimiz M. Sıddık Akın, Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız 
Fikret Çalağan ve Ankara Şube Yöneticimiz Erdal Turan ile ilgili dava tutuksuz 
takip edilmektedir. 

 19 Şubat 2013 günü yapılan polis operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan ve • 
daha sonra serbest bırakılan sendikamız üyeleri Arzu Koluaçık, Salih Baydemir, 
Saniye Erenler Öztürk, Merih Şanlı, Ahmet Aras, Gökhan Top, Derviş Lermi, 
Zülfikar Ejder Sütçü ve Özkan Karataş’ın davaları şube avukatlarımız ile birlikte 
takip edilmektedir. 
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D- Şube / Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yardımlar

1-  4-5 Haziran 2013 tarihlerinde yapılan grevle ilgili örnek savunma dilekçeleri 
hazırlanmış ve şube / temsilciliklere gönderilmiştir. 

2-  17 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz greve ilişkin üyelerimiz ve 
üye olmayıp da greve katılanlar için savunma örnekleri hazırlanarak Ş/T 
gönderilmiştir. 

3-  Riskli birim katsayısından yararlanmak için dava açmak isteyen üyelerimize 
(Maraş, Ordu, Muğla, Uşak) örnek dava dilekçeleri hazırlanmış ve 
gönderilmiştir. 

4-  Rize Temsilcilik Başkanımız Deniz Çelebi’ye yönelik tehditlerle ilgili suç 
duyurusu dilekçeleri hazırlanmış ve gönderilmiştir. 

5- Amasya Temsilcilik üyesi Aslan Zafer Atılgan’ın Gezi olayları nedeni ile 
savunması istenmiş, dilekçesi hazırlanarak gönderilmiştir. 

6-  Çorum Şube üyesi Bektaş Bakırcı’ya soruşturma izni kararına karşı dava dilekçesi 
hazırlanarak gönderilmiştir. 

7-  Muş Şube üyesi Adem Argun’un döner sermayeden ek ödeme alabilmesi ile 
ilgili dava dilekçesi gönderilmiştir. 

8-  Adıyaman Şube üyesi Kamile Çapik’in harcırah talebi ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanarak gönderilmiştir. 

9-  Samsun Şube yönetim kurulu üyesi Şule Çil’e verilen disiplin cezasının iptali 
için dava dilekçesi hazırlanarak gönderilmiştir. 

10-  Sivas Şube üyesi Cengiz Çeri’ye ek ödeme farkı ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanarak gönderilmiştir. 

11-  Kahramanmaraş üyesi Hasan Özkan’a fazla çalışma ile ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanarak gönderilmiştir. 

12-  Van Şube üyesi Ayşe Tantaş Arık’ın eş durumu tayini ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanarak gönderilmiştir. 

13-  Şanlıurfa Şube üyesi Ferhat İzgi’nin geçici görevlendirilmesi ile ilgili dava 
dilekçesi hazırlanarak gönderilmiştir. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
448

HUKUK ÇALIŞMALARI

14-  Bitlis Şube üyesi Şahin İlçin’in kınama cezası ile cezalandırılması ile ilgili dava 
dilekçesi hazırlanarak gönderilmiştir. 

15-  Niğde Temsilcilik üyesi Behçet Kemal Torun’un maaş kesim ve naklen atanması 
ile ilgili dava dilekçesi hazırlanarak gönderilmiştir. 

16-  Kocaeli Şube üyemiz Zübeyde Akbal’a zimmet çıkarılması ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanarak gönderilmiştir. 

Ayrıca farklı konularda Şube/Temsilciliklerin bilgi taleplerine yazılı olarak cevap 
verilmiştir. 

İnsan Hakları ve Cezaevi Komisyonu Çalışmaları 

Komisyonumuz yaz aylarında düzenli toplantı yapamamıştır. Gezi Direnişi 
sürecinde hastanelere başvuran yaralıların durumlarının ve tedavilerini takip etmek 
konusunda çalışmalar yürütmüştür. TİHV öncülüğünde; Gezi Direnişi sürecinde 
sağlık hizmetinin sunumu, revirler ve sağlık emekçilerinin durumu üzerine uluslar 
arası insan hakları kurumları nezdinde (Uluslararası İnsan Hakları Dernekler 
Federasyonu FİDH, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü 
PHR) sendikamız da raporlarını sunmuştur. 

Cezaevlerindeki tutukluların sağlık koşulları, tedavi durumları, hasta tutukluların 
tedavi süreçleri, Adli Tıp Kurumu raporları, hastanelerdeki mahkum hasta koğuşları, 
3’lü protokoldeki değişim, hasta tutukluların sağlık hizmetlerinden yararlanması, 
cezaevlerinde aile hekimliği uygulaması vs. konularda Ağustos ve Eylül ayında 
sendikamız, TTB, İHD, TİHV’le beraber iki toplantı yapılmıştır. Bu kapsamda 
mahkum koğuşlarının bulunduğu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
ve Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanelerine yazı gönderilerek iletişime geçilmeye 
çalışılmıştır. Komisyonumuz çalışmalarına devam etmektedir. 

Sosyal Hizmet Komisyonu Çalışmaları

Genel merkezimizce düzenli bir komisyon oluşturulamamış, ancak Ankara Şube 
üyesi sosyal hizmet çalışanları ile alanı ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Özellikle 
son dönemde sosyal hizmet alanında isteği dışında naklen atama ve görevlendirme 
ile yer değişikliği yapılan üyelerimize ilişkin Bakanlık nezdinde girişimlerde 
bulunulmuştur. Ş/T bilgi toplamak amacı ile gönderilen yazılara Çanakkale, Düzce, 
Ankara, Diyarbakır, Batman Ş/T cevap gelmiştir. 
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Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kuruluş müdürü olarak 
usulsüz atanan Kenan Tat ile ilgili Bakanlığa yazı yazılmış hukuksuzluğun giderilmesi 
talep edilmiştir. 

11 HAZİRAN 2013 - 20 MART 2014

Hukuk ve TİS faaliyetlerimiz, Avukat Öztürk Türkdoğan ile birlikte 
yürütülmektedir. 

A- İşverenle yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar, çeşitli yasa taslakları, 
Şube/Temsilciliklerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan dosyalar ve 
bilgilendirmelerle ilgili faaliyetler:

1-  TKHK’nun kadın çalışanların gece çalışması, kadın memurların hamileliğinin 
24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 2 yıl süre ile gece nöbeti ve gece 
vardiyasına bırakılamayacağı ve süt izinlerinin kullanımı ile ilgili görüş yazısı 
açıklanarak Ş/T gönderilmiştir. 

2-  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2009/1063 E, 2013/1998 K sayılı 
sendika kararı ile iş bırakma eylemine katılan kamu görevlilerine disiplin cezası 
verilemeyeceğine dair kararı Ş/T gönderilmiştir. 

3-  04 Aralık 2013 tarihinde iş bırakan aile hekimleri ile ilgili örnek savunma 
dilekçesi hazırlanarak Ş/T gönderilmiştir. 

4- 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli çalışanlarla ilgili TKHK yazısı Ş/T 
gönderilmiştir. 

5-  Aday memurların disiplin cezası alması halinde görevlerine son verilmesi ile 
ilgili 657 sayılı kanunun 57. maddesinin 1. fıkrasındaki tümcenin AYM’nin 
2013/15-131 sayılı kararı ile iptal edilmesi konusunda Ş/T bilgilendirilmiştir.

6-  14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan ve 2014-2015 yıllarını 
kapsayan toplu iş sözleşmesi metni ile ilgili Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’nın 
2014/3 sayılı genelgesi Ş/T gönderilmiştir. 

7-  19 Aralık grevi ile ilgili örnek savunma Ş/T gönderilmiştir. 
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B- Sendikamız adına açılan davalar

1-  Tokat Devlet Hastanesi’nde ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yüz 
tanıma sistemi ile mesai takibi uygulamasının iptali için açtığımız davaların 
reddedilmesi üzerine temyiz sonucunda Danıştay’ın bozma ve YD kararları ilgili 
şubelere gönderilmiş ve emsal karar olarak internet sitemize konmuştur. 

2-  İstanbul Şişli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mayıs 2013 tarihinde 
belirlenen işyeri yetkisinin iptali için açtığımız dava Ankara 12. İş Mahkemesi’nde 
takip edilmektedir. 

C- Üyelerimiz adına açılan davalar

1-  Denizli Şube üyelerimizden Elif Bekçi, Ali Rıdvanoğulları, Türkan Okyaz’ın 
4-5 Haziran 2013 tarihlerinde katıldıkları iş bırakma eylemi nedeni ile verilen 
disiplin cezasına karşı 3 ayrı dava açılmıştır. 

2-  Ankara Şube üyesi Nilüfer Yavuz’un iş sonu tazminatı için dava açılmıştır. 

3-  Ankara Şube üyesi Cengiz Yaldır’ın devlet memuriyetinden çıkarılması ile ilgili 
cezaya karşı dava açılmıştır. 

4-  Şırnak Şube üyesi Yasemin Demir’in disiplin cezasının iptali ve mobbing için 2 
ayrı dava açılmıştır. 

5-  Muş Şube üyesi Emrullah Orhan, Aycan Otunç, Cihat Balıklaya, Meral Kartal, 
Ali Ümit Aslan’ın katıldıkları iş bırakma eylemi nedeni ile verilen disiplin 
cezalarının iptali için davalar açılmıştır. 

6-  Ağrı Şube üyelerimiz Heval Bozdağ ve Engin Yılmaz’ın seçim nedeni ile istifa 
edip süresinde göreve başlatılmamaları ile ilgili davalar açılmıştır. 

7-  Samsun Şube üyesi Döndü Uzun’un katıldığı iş bırakma nedeni ile verilen 
disiplin cezasına karşı dava açılmıştır. 

8-  Sendikamız MYK üyesi Bedriye Yorgun, Ankara Şube Yöneticisi Nurşat 
Yeşil, işyeri temsilcileri Belkıs Yurtsever ve Hülya Mendillioğlu’nun tutuklu 
olarak yargılandıkları davada tahliye edilmiş olup, yargılama tutuksuz takip 
edilmektedir.

9-  Sendikamız öğrenci komisyonu üyesi 13 tutuklu öğrenci ile ilgili açılan davanın 
ilk duruşması 13 Aralık 2012 tarihinde yapılmış olup, tutuklu öğrenciler tahliye 
edilmiştir. Dava tutuksuz devam etmektedir. 
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10- 25 Haziran 2012 günü gözaltına alınıp, 28 Haziran 2012 tarihinde tutuklanan 
Genel Sekreterimiz M. Sıddık Akın, Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız 
Fikret Çalağan ve Ankara Şube Yöneticimiz Erdal Turan ile ilgili dava tutuksuz 
takip edilmektedir. 

11-  19 Şubat 2013 günü yapılan polis operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan ve 
daha sonra serbest bırakılan sendikamız üyeleri Arzu Koluaçık, Salih Baydemir, 
Saniye Erenler Öztürk, Merih Şanlı, Ahmet Aras, Gökhan Top, Derviş Lermi, 
Zülfikar Ejder Sütçü ve Özkan Karataş’ın davaları şube avukatlarımız ile birlikte 
takip edilmektedir. 

12-  4+4+4 eylemine katılan Genel Başkanımız Çetin Erdolu ve diğer üye ve 
yöneticilerimiz ile ilgili Ankara’da açılan 17 Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
dava takip edilmektedir. 

13-  Denizli Şube üyeleri Türkan Okyaz ve Elif Bekçi’nin katıldıkları 19 Aralık 2013 
tarihinde gerçekleştirilen iş bırakma nedeni ile verilen disiplin cezaları ile ilgili 
davalar açılmıştır. 

14-  Konya Şube üyemiz Veli Özdemir’in müstafi sayılması ile ilgili dava açılmıştır. 

15-  Ankara Şube üyemiz Mahmut Konuk’un özel sağlık kurumlarında uygulanan 
biyometrik kimlik doğrulama yapılması ile ilgili dava açılmıştır. 

D- Şube / Temsilciliklerimize ve Üyelerimize Yapılan Diğer Hukuki Yardımlar

1-  Adana Şube üyesi Rıza Mete için iş bırakma savunma dilekçesi hazırlanmıştır. 

2-  Muğla Şube üyesi Mustafa Kurt’a verilen disiplin cezası ve naklen atama ile 
ilgili 2 ayrı dava dilekçesi gönderilmiştir. 

3-  Edirne Şube üyesi Aysel Erdemir’in naklen atanması ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

4-  Bitlis Şube üyeleri M. Reşit Aygün ve Ekrem Kaya’nın 4/C’li olarak ek ödeme 
almaları ile ilgili dava dilekçeleri hazırlanmıştır. 

5-  Balıkesir Şube üyelerinin Gezi Direnişi sırasında katıldıkları gösteriler hakkında 
açılan ceza davası için savunma dilekçesi hazırlanmıştır.

6-  28-29 Mart 2013 tarihinde Ankara’da yapılan 4+4+4 eylemine katılan 
üyelerimize açılan ceza davası için savunma dilekçeleri hazırlanmış olup, bu 
dilekçeler: Muş, Bolu, Çorum, Bartın, Mersin, Giresun, Samsun, İst/Anadolu, 
İst/Bakırköy Ş/T gönderilmiştir. 
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7-  Adıyaman Şube üyesi Bülent Koparal’ın naklen atanması ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

8-  Muğla Şube üyesi Ayşe İlhan Yıldırım’a temyiz dilekçesi hazırlanmış olup 
gönderilmiştir. 

9-  Edirne Şube üyesi Aysel Erdemir için temyiz dilekçesi hazırlanıp 
gönderilmiştir. 

10-  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde 
çalışan üyelerimizin fazla çalıştırılmaları ile ilgili talep dilekçesi hazırlanıp 
gönderilmiştir. 

11-  Manisa Şube üyelerimiz laboratuar teknisyenlerinin kan almaları ile ilgili görüş 
yazısı gönderilmiştir. 

12-  Giresun Şube üyemiz Yasemin Deniz’in naklen atanması ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

13-  Batman Şube üyesi Hakan Ergül’ün özlük hakkı ile ilgili görüş yazısı 
gönderilmiştir. 

14-  Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 17 Haziran 2013 günü yapılan iş 
bırakma üzerine açılan soruşturma ile ilgili üyelerimiz İsmail Arslan, Derya 
Toprak Gündüz, Narin Cengiz Arıkan ve Rodagül Tanrıdalgıç için savunma 
dilekçeleri hazırlanıp gönderilmiştir. 

15-  Mersin Şube üyesi Başer Taşdan’ın harcırahı ile ilgili görüş yazısı yazılmıştır. 

16- Samsun Şube üyesi Ayşe Yıldır’ın özlük hakkı için dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

17-  Niğde Temsilcilik üyesi Arzu Karakaş için temyiz dilekçesi hazırlanmıştır. 

18-  Şırnak Şube üyesi Ümit Akdoğan’ın disiplin cezası için dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

19-  Denizli Şube üyesi Elif Bekçi ve Türkan Okyaz için katıldıkları 19 Aralık iş 
bırakma eylemi ilgili savunma dilekçesi hazırlanmıştır. 

20-  Şırnak Şube üyeleri Ajar Düzenci ve Hasret Süer’in özlük hakları ile ilgili dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

21-  Isparta Temsilcilik üyesi Ulaş Karsan için temyiz dilekçesi hazırlanmıştır. 
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22-  Muş Şube üyesi Vahaç Yiğit için temyiz dilekçesi hazırlanmıştır. 

23-  Şırnak Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 21 Ocak 2014 tarihinde iş bırakan 
üyelerimiz ile ilgili savunma dilekçeleri hazırlanıp gönderilmiştir. 

24- Zonguldak Şube üyemiz Canan Parlak’a verilen 2 ayrı disiplin cezası için dava 
dilekçeleri hazırlanmıştır. 

25- Şırnak Şube üyeleri Mehmet Şerif Şığva ve Suna Üstün’ün disiplin cezaları için 
2 ayrı dava dilekçesi hazırlanmıştır. 

26- Bitlis Şube üyesi Mehmet Şirin Ersin’in görevlendirilmesi ile ilgili dava dilekçesi 
hazırlanmıştır. 

27-  Zonguldak Şube üyesi Hacer Nuray Ercan’ın özlük hakkı ile ilgili görüş yazısı 
hazırlanmıştır. 

28-  Manisa Şube üyesi İlhan Kopan’a savunma dilekçesi hazırlanmıştır. 

29-  Kırklareli Şube üyelerinin Gezi Direnişi sırasında katıldıkları gösteriler nedeni 
ile açılan ceza davası için savunma dilekçeleri hazırlanmıştır.

30-  Tokat Şube üyelerinin Gezi Direnişi sırasında katıldıkları gösteriler nedeni ile 
açılan ceza davası için savunma dilekçesi hazırlanmıştır. 

31-  Ankara Şube üyesi Hülya Mendillioğlu’nun yüksek disiplin kurulu’nda 
savunması yapılmıştır. 

32-  Sinop Temsilcilik üyesi Günnür Kavak’a mobbing nedeni ile tazminat talep 
edilip, dava süreci başlatılmıştır. 

33-  MYK üyemiz M. Sıddık AKIN’ın fişlenmesi ile ilgili tazminat talep edilip dava 
açma süreci başlatılmıştır. 

34-  Emekli olan Ankara Şube üyemiz Celal Emiroğlu’na mobbing nedeni ile dava 
dilekçesi hazırlanmıştır. 

35-  G. Antep Şube üyemiz Öner Cebeci’nin disiplin cezası için dava dilekçesi 
hazırlanıp gönderilmiştir.

36-  Muğla Şube fahri üyemiz Buket Elif Çelik’in disiplin soruşturması ile ilgili 
savunma hazırlanıp gönderilmiştir. 
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DIŞ İLİŞKİLER

(30 NİSAN 2011 -  01 HAZİRAN 2011)

Yeni Zelanda ve Japonya’da yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle, PSI 
aracılığıyla bu ülkelere 500’er euro gönderilmiştir. Buna ilişkin olarak, PSI 
sendikamıza dayanışma ve teşekkür sertifikaları göndermiştir.

PSI’ın hazırlattığı güvencesiz/düzensiz istihdamın kamu alanına etkileri başlıklı 
anket doldurularak PSI’ya iletilmiştir.

PSI üyelik ve iletişim formu (her yıl yenilenen) doldurularak PSI’ya iletilmiştir.

05 - 06 Mayıs’ta Yalova’da EPSU Güneydoğu Avrupa Seçim Bölgesi Toplantısı’na 
katılım sağlanmıştır. 

31 Mayıs’ta Hopa’da yaşananların ve Metin Lokumcu’nun polis saldırısı nedeniyle 
ölümünün ardından Ankara’da gerçekleştirilen yürüyüşe polisin saldırması 
sonucunda 54 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar arasında Ankara 
Şube yöneticimiz Melahat Yurttaş ve İstanbul Bakırköy Şube Sekreterimiz Ertan 
Taştan’da bulunmakta olup, daha sonra serbest bırakılmışlardır. Olayın detaylarına 
ve gözaltına alınanlara ilişkin bir rapor PSI ve EPSU’ya gönderilmiştir.

Güney Afrika’da Botswana’da 100.000 kamu işçisinin 18 Nisan 2011 tarihinden 
itibaren ücretlerinin dondurulması nedeni ile greve başlamışlar. Dayanışma amacı 
ile internet üzerinden (http:/www.labourstart.org/cgi.bin/solidarityforever/show_
campaign.cgi?c=938) imza kampanyasına katılım sağlanmıştır.

(01 HAZİRAN 2011 – 15 KASIM 2011)

14-15 Temmuz 2011 tarihlerinde Yalova ilinde Türkiye’den PSI üyesi sendikaların 
birlikte yürüttüğü LO/TCO destekli eğitim projesi çerçevesinde, 2011 yılı proje 
aktivitelerinin planlanması konulu toplantıya Genel örgütlenme sekreteri hasan 
kaldık ve Genel eğitim basın yayın ve sosyal işler sekreteri Zülfikar Kartal Akçay 
katılım sağlamıştır.

07-08 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul uluslar arası küresel sendikaların ortak 
yapılan toplantıda; ülkelerde örgütlenme modelleri ve ortak iş birlikleri konuları 
tartışılmıştır. Ortak bir deklerasyon yayınlanmıştır. MYK adına Genel eğitim basın 
yayın ve sosyal işler sekreteri Zülfikar Kartal Akçay katılmıştır.
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21-22 Eylül 2011 tarihinde Ankara albaa otelde proje değerlendirme toplantısı 
düzenlenmiştir. 20 Eylülde ön çalışmaya ve 21 Eylül günü MYK adına Zülfikar kartal 
katılmıştır.

01-02 Kasım 2011 tarihlerinde Sofya da yapılan PSI - EPSU Güney Avrupa ülkeleri 
sağlık sendikalarının ülkelerindeki faaliyetleri ve ülkelerin sağlık alanındaki son 
durumu konulu toplantıya MYK adına Genel mali sekreter Şinasi Dursun ve Genel 
Eğitim ve Basın yayın sekreteri Zülfikar Kartal Akçay katılmışlardır.

Bu dönemde sendikamız üzerindeki baskılarla ilgili bilgiler düzenli olarak PSI 
la paylaşılmış, başka ülkelerde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili genel merkezimize 
gönderilen imza kampanyaları ya da protesto faksları ilgili ülkelere çekilmiştir. 
Güvencesizliğin öne çıkarıldığı PSI’ya bağlı sendikaların ortak eğitim çalışmaları 
devam etmektedir.

(15 KASIM 2011 - 07 ŞUBAT 2012)

Bu dönem içerisinde; PSI/EPSU ile ilişkilerimiz devam etmekte ortak eğitim 
programları ve çalışmalar yürütülmektedir. KESK’e yönelik son operasyondan sonra 
KESK ile dayanışma için üye sendikalar tarafından açıklamalar yapılmış, dayanışma 
mesajları gönderilmiştir. Yine 21 Aralık GREV’i öncesi dayanışma amaçlı mesaj 
sendikamıza gelmiştir. Üyelerimize yönelik baskılarla ilişkili üyesi olduğumuz örgütler 
Başbakan ve adalet bakanlığına protesto mektupları göndermişleridir.

2012 Yılına dair program çıkarma amaçlı 24 Ocak 2012 de Ankara’da PSI ve EPSU’ 
nun katılımı ile eşgüdüm toplantısı gerçekleştirilmiş toplantılar devam edecektir. 
Yaptığımız öneriler doğrultusunda; 2012 yılı çalışmalarının da gündemini güvencesizlik 
ve örgütlenme özgürlüğü oluşturacaktır. Bu önerimiz ayrıca küresel sendikal zeminde 
ortaklaştırılarak enternasyonal mücadele verilmesi kararlaştırılmıştır.

(25 ŞUBAT – 15 HAZİRAN 2012)

Üyesi olduğumuz PSI/EPSU ile karşılıklı ilişkilerimiz devam etmektedir. Son süreçte 
sendikamız ve konfederasyonumuz üzerinde yaşanan baskı ve tutuklamalara karşı 
uluslararası destek ve dayanışma açısından önemli faaliyetler yürütülmüştür. Çeşitli 
dillerde dosyalar hazırlanarak EPSU genel kurulu dahil destek için çeşitli örgütlere 
yazışmalar yapılmış ve raporlar sunulmuştur. Bu kapsamda bu örgütlerce T.C. 
yetkililerini kınama ve baskıların son bulması açısından ulusları baskı unsuru olmak 
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için etkinler örgütlenmiştir. Yine hukuk büromuz üzerinden sendikamızın yaşadığı 
süreç İLO’ ya taşınmıştır. 

Bunun dışında;

Kuzey Kıbrıs KTAMS sendika yöneticileri ile ortak toplantı yapıldı. Özellikle eğitim 
çalışmalarında karşılıklı dayanışma ilişkisinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 
Yine PSI tarafından güvencesizlere ilişkin programlanan eğitim çalışmalarının 
yapıldığı illerdeki üyelerimizin aktif katılımı sağlanmış ve proje devam etmektedir. 

(18 ŞUBAT 2013- 10 HAZİRAN 2013 )

Bu dönem içerisinde PSI/EPSU Türkiye eşgüdüm toplantılarına düzenli katılım 
sağlanmış. Sendikamıza yönelik yapılan baskılar, yürüttüğümüz emek ve demokrasi 
mücadelesinde yaşadığımız sorunlarla ilgili düzenli bilgilendirme çalışmaları 
üyesi olduğumuz üst örgütlere yapılmıştır. KESK’li tutsakların mahkemelerine 
yürütülen diplomatik faaliyetler çerçevesinde uluslar arası örgütlerden katılımlar 
sağlanmıştır. Yine üyesi olduğumuz örgütler uluslar arası düzelmede baskı unsuru 
olmak için çalışmalar yapmış ve mahkeme süreçlerimize katılımlar göstermiştir. Bu 
dönemde uluslararası anlamda yapılan toplantılara katılım sağlanmış raporlarda 
sunulmuştur. 

Bu toplantılar:

05 - 06 Mart 2013: tarihlerinde EPSU Güneydoğu Avrupa Sendika Kurucuları 
toplantısı Moldova’nın başkenti Chsinau’da yapıldı. Yapılan toplantıya sendikamızı 
temsilen 4-5-6-7 Mart tarihlerinde Hasan Kaldık katılmıştır. Toplantıda, kayıt dışı 
ekonomi, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele, toplumsal cinsiyet, vergilendirme ve 
finans konularında tartışmalar yapılmış

25–30 Mart 2013 tarihleri arasında TUNUS’ta yapılan “Dünya Sosyal Forumu”na 
sendikamız adına katılım. Çetin ERDOLU

23-24 Mayıs 2013 tarihinde Brüksel'de düzenlenen "Avrupa kamu sektörü 
ücretlerindeki cinsiyet farkını kapatmaya yardımcı olmak için işçi sendikalarının 
çözümlerinin desteklenmesi" konusunun tartışıldığı çalışmaya sendikamız adına 
katılım. Bedriye YORGUN
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GENEL MERKEZ KOMİSYON ÇALIŞMALARI

(30 NİSAN 2011 - 01 HAZİRAN 2011)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KOMİSYONU ÇALIŞMALARI:

14-15 Ekim 2000 tarihinde SES 3. Olağan Genel Kurulu’ndaki önergeye dayalı olarak 
2001 yılında SES Genel Merkezi’nde Kurulan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma 
Komisyonu, uzun bir aradan sonra, nisan 2008 kongresinde yeniden yapılandırılmış, 
şu anda Bedriye Yorgun (SES Genel Merkezi), 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) Ümit Doğan (KESK genel meclis üyesi), Dr. Birtürk Özkavak (Eskişehir 
şube başkanı) ve Emin Yılmaz (SES Van Şubesi) ile çalışmalarına devam etmektedir. 
Bu dönemde sürdürülmüş olan çalışmalar;

1)  Ülkemizin dört bir köşesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
üyemiz olsun olmasın bütün sağlık emekçileriyle ilgili dünyanın ve Türkiye’nin 
sağlık gündemini paylaşabilmek, beraberinde onlarla haberleşebilmek, için SES 
SÇS Bülteni çıkarma kararı alınmış ve ilk sayısı Ekim ayında yayımlanmıştır. 

2) 10 emek örgütünün (Devrimci Sağlık- İş, Petrol -İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Ebeler Derneği, Türk 
Eczacıları Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji 
Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği)  katılımıyla Sağlık 
Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi ile ilgili çalışmaların düzenlenmesinde 
yer almış, yanı sıra, şube/temsilciliklerden Kongre’ye katılımı teşvik edici 
çalışmalar yürütmüştür. 

3) Van ilinde yaşamını kaybeden dört sağlık emekçisi konusunda ayrıntılı veri 
toplayıp, bununla ilgili hukuksal mücadeleye başlanması kararını almıştır. Ancak, 
Van depremi nedeniyle çalışma ertelenmiştir. 

4) Sağlık emekçileri sıklıkla meslek hastalıkları, iş kazaları ve işe bağlı sağlık 
sorunlarına maruz kaldığı halde çoğu ya onları kanıksamış ya da kanıksamasa 
bile olumlu bir sonuca ulaşamadığı için bu durumu normalleştirmektedir. Bu 
nedenle, sağlık emekçilerinde farkındalık oluşturulması için eğitim programları 
hazırlanmıştır. Yakın tarihler de bu eğitimlerin yürütülmesi planlanmaktadır. 
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5) 14 ildeki sağlık emekçilerinin üç aylık izleme dayalı sağlık emekçilerinin maruz 
kaldığı iş kazaları, nedenleri ve sonuçları belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçları 
raporlandırma aşamasındadır. 

SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONU ÇALIŞMALARI:

Olağan genel kurulumuz kararı olan bu komisyon 11 Kasım 2011 günü ilk toplantısını 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu komisyon Genel Sekreterimiz sorumluluğunda;

Halk Sağlığı Uzamanı Dr. Ata SOYER, Patoloji Uzmanı Dr. Güray KILIÇ, Halk 
sağlığı öğretim üyesi Dr Cavit IŞIK YAVUZ, halk sağlığı öğretim görevlisi Dr. 
Berivan TUNCA, TTB MK üyesi Dr. Osman ÖZTÜRK, Erzurum E.A.H Beyin 
Cerrahi Klinik şefi Dr. Önder OKAY, TTB Mk üyesi Dr. Mehmet ZENCİR, Dahiliye 
uzmanı Dr. Sadık Mulamahmutoğlu, pratisyen hekim Dr. Fuat AKGÜL, pratisyen 
hekim Dr. Köksal AYDIN, Pratisyen hekim Dr. Bülent Nazım YILMAZ, SES MDK 
başkanı çevre sağlığı teknisyeni Fikret ÇALAĞAN, D.Bakır Şube Yöneticimiz 
Hemşire Saliha AYDENİZ, İzmir üyemiz hemşire Arzu TÜRKMEN ve SES Genel 
Merkez çalışanı Ebru ERPAK DEMİR’ den oluşturulmuştur.

Merkez yönetim kurulu üyeleri bu komisyonun doğal üyeleridir. Bu komisyon 
önümüzdeki dönemde hekim dışı salık emekçilerinin katılımı ile güçlendirilmesi 
düşünülmektedir. Ayrıca ihtiyaç halinde akademisyenler, sosyal ve siyaset 
bilimcilerinden de kişiler bu komisyona dahil edilebilir. Bu konudaki düşünceler 
yapılan ilk toplantıda değerlendirilmiş ve süreç içerisinde gelişebilecek ihtiyaçlara 
göre değerlendirmeler yapılması kararlaştırılmıştır.

(15 KASIM 2011 - 07 ŞUBAT 2012)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KOMİSYONU: 

Sendikamız SES, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Petrol-
İş Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türk 
Ebeler Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve 
Türk Diyetisyenler Derneği tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji 
Binasında yaklaşık 300 kişinin katılımıyla 18-19-20 Kasım 2011 tarihinde “sağlık 
çalışanlarının sağlığı 3. olağan kongresi” gerçekleştirildi. 

Gerçekleştirilen kongrede, dört panel, üç konferans, bir “Türkiye Sağlıkçılar Meclisi” 
Forumu ve altı çalışma grubu yer aldı. 
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Üç gün süren kongrenin ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, sağlık reformlarının 
bir etkisinin de sağlık emek sürecinin yeniden yapılanması üzerine olduğu, bu 
yapılanmayla sağlık emekçilerinin sayısal esneklik, fonksiyonel esneklik, ücret 
esnekliği, üretim sürecinde esneklik, iş yerinin esnekleştirilmesi ya da uzaklaştırma 
stratejileri gibi esnek üretim biçimleriyle karşı karşıya kaldıkları vurgulandı.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi’nin iki yılda bir emek örgütlerinin katılımının 
da sürdürülmesinin kararlaştırıldığı sonuç bildirgesinde, “Sağlık kurumlarında birinci 
basamak sağlık hizmetini yürüten, finansmanı genel bütçeden karşılanan, ekip 
hizmeti ile yürütülen, sağlığın geliştirilmesini ve korunmasını esas alan ve üretimden 
gelen gücünü kullanabilen ‘İşçi Sağlığı Güvenliği’ birimlerinin kurulması” gerektiği 
kaydedildi. 

Ayrıca sonuç bildirgesinde şu talepler dile getirildi:

“İşçi Sağlığı Güvenliği biriminin sunduğu hizmet karşılığında sağlık emekçilerinden 
katılım paylarının alınmaması,

Gerek mesleki gerekse sendikal örgütlenmede sağlık çalışanlarının sağlığı konusunun 
öncelenmesi ve bizatihi örgütlenmenin aracı olarak daha fazla kullanılması,

Sağlıkçı öğrenciler de sağlık emekçileri gibi benzer tehlike ve risklerle karşı karşıya 
olduğundan, sağlık emekçilerinin sağlığı kapsamına öğrencilerin de dâhil edilmesi 
ve mücadeleye aktif katılımlarının sağlanması,

Meslek hastalığı şüphesi olan tüm sağlık emekçilerinin mevzuata uygun süreç takip 
edilerek, tanı almalarının sağlanması ve hukuksal girişimlerin yaygınlaştırılması,

Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının kayıt altına alınması için gerekli çalışmaların 
sürdürülmesi” gibi kararlar yer aldı.

Önümüzdeki dönem Sendikamızın da içinde yer aldığı Sağlık Çalışanları Sağlığı 
yürütmesinin, depremi yaşayan sağlık emekçileri-depremde sağlık hizmet sunumu 
Van örneği konulu bir günlük bir çalışma düzenleme kararı almıştır. Yeri ve ayrıntıları 
önümüzdeki günlerde netleşecektir.

GÜVENCESİZLER KOMİSYONU: Güvencesiz çalışanların komisyonun ilk 
toplantısı Kasım ayında yapılmıştı. 2. Toplantısı da 21 Şubat 2012 tarihinde yapılması 
planlanmıştır.
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İNSAN HAKLARI VE CEZAEVLERİ KOMİSYONU: Komisyon 1.toplantısını 
28.12.2011 tarihinde, 2. toplantısını 11.01.2012 tarihinde, 3. toplantısını 01.02.2012 
de gerçekleştirmiştir. 15 Şubat 2012 de yapılacak toplantı ile çalışmalar raporlaştırılıp 
örgütle paylaşılacaktır.

ÖĞRENCİ KOMİSYONU: Öğrenci komisyonunun ilk toplantısı 13 Şubat 2012 
tarihinde yapılacaktır. Konuya ilişkin öğrenci komisyonu yönetmeliği ve fahri 
üyelik formu şube/temsilciliklerimize gönderildi. Ayrıca 7. Dönem 3. MTK’mızda 
netleştirilerek fahri üyelik dahil çalışmalarımız devam edecektir.

SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONU: Komisyon 2. toplantısını                                             
14 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirmiş 25 Şubat 2012 tarihinde de 3. toplantısını 
gerçekleştirecektir. Toplantı tutanakları belirli periyotlarla örgütle paylaşılacaktır.

(25 ŞUBAT – 15 HAZİRAN 2012)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI KOMİSYONU: 

Genel Kadın Sekreteri Bedriye YORGUN sorumluluğunda yürütülen komisyon 
çalışmaları, 13 Şubat Süreci sonrasında Genel Başkan Çetin ERDOLU sorumluluğuna 
geçirilmiştir. 

Komisyon 06.04.2012 tarihinde bir toplantı yaparak süreci değerlendirmiş, bu • 
sürece uygun bir yapılanma için hazırlık yapılması kararını vermiştir.

İkinci toplantı 15.06.2012 tarihinde yapılmıştır. Komisyon değerlendirilmiş • 
sürece ilişkin olarak; Önümüzdeki sürecin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, 
sağlık çalışanları arasında gerginlik ve sağlık çalışanlarına yönelik olarak, özellikle 
kadrolaşmadan kaynaklanan, yönetici baskılarının artacağı bir dönem olacağını 
saptamış, bu nedenle Şube ve Temsilcilikler içinde de, sahada çalışanların yer 
alacağı komisyonların kurulmasının tam da zamanı olduğunu belirtmiştir. Gerek 
şiddet, gerekse mobbing’in tek başına ele alınarak değil, bunu bütünle birleştiren 
ama sistemle de bağını kuran, sağlık çalışanlarının tümüyle ilişkilenmenin aracı 
olacak ve örgütlenmeye hizmet edecek bir yapılanma olacağı vurgulanmış, 
MTK ve MYK’nın bu örgütlenmeye ilişkin bir karar alınmasının uygun olacağı 
sonucuna varmıştır. 
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ÖĞRENCİ KOMİSYONU: Merkezi Öğrenci Komisyonumuz düzenli olarak 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz sorumluluğunda bir araya gelmekte ve örgütlenme 
çalışmalarına ilişkin tartışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda geçen MTK’da 
hazırlanan yönetmelik karara bağlanmış ve illere gönderilmiştir. Yönetmelik 
doğrultusunda basılan üyelik formaları istenen illere gönderilmiş öğrencilerin fahri 
üyelikleri başlatılmıştır.

SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONU: Genel Sekreterimiz sorumluluğunda 
faaliyet yürüten komisyon düzenli periyotlarla bir araya gelmekte ve belirlenen 
konular üzerinde tartışmalar yürütmektedir. Komisyon genel kurul kararı olan sağlık 
politikalarımızın belirlenmesi, sağlıktaki dil ve kavramlar gibi konularda önüne 
çalıştaylar, sempozyum ve kurultay yapma gibi planlamalara gidecektir. Bunun 
altyapısını da; güncel olan tartışmaları üyemiz olmayan kesimleri de (akademisyen, 
bilim adamı vb.) toplantılara davet ederek güçlendirmeye çalışmaktadır.

GÜVENCESİZLER KOMİSYONU: Genel Örgütlenme Sekreterimiz 
sorumluluğundaki komisyon 4 aylık dönemde merkezi toplantı gerçekleştirmiş ve 
zaman zamanda fikir alışverişinde bulunmaktadır. MTK kararlarımız doğrultusunda 
Dev Sağlık-İş’in örgütlü olmadığı yerlerdeki şube/temsilciliklerimizce pilot yerler 
belirlenerek taşeron örgütlenmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler devam 
etmektedir.
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7. DÖNEM 1. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ 
BİLDİRGESİ

7. Dönem 1. Merkez Temsilciler Kurulumuz 18–19 Haziran 2011 tarihlerinde 
Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ile birlikte 94 Temsilcinin 
katılımıyla Ankara’da toplanmıştır. Afyon, Ardahan, Artvin, Bartın, Bingöl, 
Bitlis, Gaziantep, Giresun, Isparta, Kars, K. Marş, Kırklareli, Kütahya, Şırnak, 
Tekirdağ ve Uşak şube/temsilciliklerimiz mazeretsiz olarak katılmamışlardır. MYK 
üyeleri hariç 51 Temsilci konuşma yapmıştır. 

1. MTK’mız şube/temsilcilik genel kurulları, genel merkez genel kurulu, işkolu 
üzerinden gerçekleştirilen mitingler ve grevler, 1 Mayıs, 2011 yetki süreci ve genel 
seçimler sonrası toplanmış olması ve TİS süreci öncesi olması açısından önemlidir.

Kurulumuz saygı duruşu, genel başkanın açılış konuşması, sekreterlik çalışmaları 
hakkında bilgilendirmelerden sonra; gündemler üzerine yazılı ŞTK raporları olan 
şubelerin konuşmaları ve MTK temsilcilerinin bireysel konuşmaları ile devam 
etmiştir. MTK temsilcilerinin gündemlere ilişkin yaptıkları değerlendirme ve öneriler 
ile illerden getirilen ŞTK raporları doğrultusunda genel başkanın yaptığı toparlama 
sonucunda önümüzdeki döneme ilişkin kararlaşmalar netleştirilmiş ve toplantı sona 
ermiştir.

MTK’nın 1. günü Kütahya’da yaşanan siyanür olayıyla ilgili içinde yer aldığımız 
platform tarafından MTK salonunda basın toplantısı düzenlenmiştir.

MTK’ da yapılan değerlendirmeler ve ortak kararlaşmalar aşağıdaki gibidir. 

1- SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Siyasal Süreç

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da son dönemlerde gelişen halk hareketleri ile otoriter, 
totaliter baskıcı rejimlere halkların tahammülünün kalmadığı görülmüştür. Bu 
bölgelerde diktatörlüklere ve saltanatlara karşı bilenmiş öfkeleriyle ayağa kalkan 
yoksul emekçi halklar ne yazık ki kendi içinde demokratik halkçı önderliklerini 
ortaya çıkaramamışlardır. Bu durum; mevcut diktatörlükler yıkılsa da halkçı 
demokratik yönetim şekillerinin kurulmasından çok neoliberal devlet düzenlerini 
ortaya çıkarması ihtimalini daha güçlü kılmakta. Buna Mısır’ı en somut örnek olarak 
görebiliriz. 
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Vahşi kapitalizmin tüm politikalarını ülkemizde başarıyla uygulayan AKP iktidarı 
ve Başbakan Erdoğan; Ortadoğu İslam toplumlarına model olarak gösterilmekte ve 
parlayan bir yıldız olarak sunulmaktadır. Oysa bu iktidar ve mevcut rejim kendi 
ülkesinde satılmadık fabrika, özelleştirilmeyen KİT kuruluşu bırakmamış, yüz binlerce 
yeni işsiz yaratmıştır. Sendikasız, sigortasız, esnek ve kuralsız çalışmayı gittikçe 
derinleştirmiştir. Paralı eğitim ve sağlık sistemini iyice yerleştirmiştir. Ortadoğu 
halklarına ılımlı demokratik İslam modeli olarak tanıtılmaya çalışılan bu sistem; 
yaptığı HES’ler, tarım ve orman alanlarının rantiyeye açılması, siyanürlü maden 
aramaları vb yönetmelerle doğamızı da yaşanamaz kılmaktadır. İçinde yaşadığımız 
sistem Ortadoğu’daki diktatör rejimlerden farklı değildir. Yıllardır ülkemizdeki 
farklılıklar ve düşüncelere karşı yapılan baskı-sindirme politikaları genel seçimler 
öncesinde çok daha fazla yoğunlaşmıştır. 

Kendi hegemonyasını perçinlemek isteyen AKP bu dönemde siyasi taleplerini dile 
getiren Kürt halkı ve seçilmişleri başta olmak üzere, emekçilere, öğrencilere, barınma 
ve ulaşım hakkı isteyen yurttaşlara ve tüm örgütlü kurumlara pervasızca saldırılarda 
bulunmuş, cezaevlerindeki insan sayısını 2 katına çıkarmıştır. Sadece 2011 için 
devletin halkı bastırmak için stokladığı gaz 5 ayda bitirilmiş ve Başbakanlığın örtülü 
ödeneği imdada yetişmiştir. Toplumsal olaylarda kullanılan aşırı gaz kullanımı 
yüzünden ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Kürt illerinde yıllardır halkı her türlü polis ve askeri yöntemlerle bastırmaya çalışan 
sistem; son dönemlerde aynı yüzünü Hopa’da göstermiş ve Eğitim SEN eski üyesi 
emekli bir öğretmenin hayatına mal olmuştur. Bununla da yetinmeyen iktidar, 
Hopa’da yaşanan olayları protesto eylemlerinde başta Ankara olmak üzere birçok 
ilde emek ve demokrasi güçlerine karşı aşırı şiddet kullanarak eylemleri bastırmış 
ve çok sayıda insanı tutuklamıştır. Yine bu dönemde Azadiya Welat gibi gazeteler 
kapatılmış, yazı işleri müdürleri tutuklanmış, basılmamış kitaplar suç unsuru sayılıp 
toplatılarak yazarları hapishanelere gönderilmiştir.

Demokratik parlamenter düzeni ile övünen devlet ve hükümet; halkların ve 
emekçilerin önüne barajlar koymuş, barajlara rağmen birleşik bir mücadele yürüterek 
barajları anlamsız kılan başta Kürt halkı olmak üzere Türkiyeli emek ve demokrasi 
güçlerine her türlü şiddeti, baskıyı ve antidemokratik uygulamaları reva görmüştür. 
Bu uygulama ve halkın adaylarına YSK tarafından verilen vetolara karşı halk kendi 
vetosunu yapmış ve örnek bir direniş sergilemiştir. Bu direniş Diyarbakır da 1 kişinin 
polis tarafından öldürülmesi ve çok sayıda tutuklamaya rağmen gerçekleştirilmiştir. 
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Zaten Kürt halkının 2009 yerel seçimlerden bu yana gösterdiği demokratik halk 
direnişi ve kendi çözümünü kendi yaratma mücadelesi sistemin hazmedemediği 
bir durum olmuştur. Bu mücadele ile genel seçimler öncesi Kürt partileri arasında 
oluşturulan Ulasal birlik ve Türkiye sol-devrimci-demokrat hareketi ve aydınlarıyla 
oluşturulan demokratik ulus bloğu bu hazımsızlığı derinleştirmiştir. Bu nedenle 
12 Haziran 2011 seçimleri sonuçları bakımından kapsamlı olarak MTK’mızca 
değerlendirilmiştir.

2011 Genel Seçimlerinde;

AKP’nin milletvekili sayısının düşmesi:

Baskıcı ve otoriter rejim heveslerinin kırılması,• 

Başkanlık sistemini getirecek anayasa değişikliklerinin yapılması,• 

Referandumla da olsa AKP’nin kendi anayasasını yapabilmesinin önünün • 
kapanması açısından olumludur.

Ancak; %50’ye yakın oy; piyasacı, muhafazakar, milliyetçi, cinsiyetçi, baskıcı 
politikaları uygulamaya devam olanağı verdiği için ise olumsuzdur.

AKP bu tablodan hareketle, 

Yoksul halkın ve emekçilerin aleyhine olan neo-liberal politikaları• 

Muhalif seslere olan baskıcı politikalarını• 

Emek mücadelesine ve örgütlenmeye yönelik baskı ve engelleri radikal biçimde • 
sürdürecektir.

En önemlisi AKP, seçim propaganda sürecinde başlattığı¸Kürt sorununda • 
çözümü tıkayacak baskı ve inkar politikalarını sürdürecek, milliyetçi, şöven 
halkları karşı karşıya getiren ve toplumsal çatışma-linç girişimleri gibi olayların 
önünü açan söylemleriyle bunları kışkırtan uygulamalara neden olacaktır.

Kürt siyasal hareketinin, her türlü baskı, şiddet ve operasyona rağmen elde ettiği 
başarı; örgütlü bir halk muhalefetinin gücünü göstermesi açısından önemlidir.

Seçilmişleri bile meşru saymayan AKP zihniyetine bir ders niteliğindedir.• 
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Kürt sorununun de• mokratik çözümü için kendi zeminini güçlendirmesi, en 
azından parlamento içi çözüm için MUHATAPLIK konusunda tartışmaya yer 
bırakmayacak sonucu açığa çıkarması önemli ve anlamlıdır. 

Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu Milletvekilleri seçim sürecinde yeni Anayasa 
konusunda kilit bir rol oynayacak konuma gelmiştir. Gerek Kürt sorununun çözümü 
için, gerekse emek alanının düzenlenmesi ve neo-liberal piyasacı politikalara karşı 
oluşturulacak yeni bir Anayasa için blok milletvekillerine büyük görev düşmektedir. 
Bu süreçte, başta sendikamız SES, konfederasyonumuz KESK olmak üzere, emek 
örgütleri ve tüm barış ve demokrasi güçlerine meclis dışından destek görevi 
düşmektedir.

Sendikal Süreç:

Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlığı tümüyle özelleştirecek, çalışanları 
güvencesizleştirme projelerinden biri olan Kamu Hastane Birlikleri Yasası (KHBY) 
dışında tamamlandı. Piyasalaştırılan sağlık hizmeti üzerinden sermayeye aktarılan 
kaynak yetmemiş olacak ki, şimdi de gündeme, kamunun arsasını ve işletme hakkını 
devreden, peşkeş çeken Kamu-Özel ortaklığı projeleri bir bir gündeme gelmeye 
başladı. KHBY çıkarılmasa bile, bu model üzerinden yapılacak uygulama ile Sağlık 
Hizmeti tamamen özelleştiriliyor.

SHÇEK’in tasfiye edileceği, yerel yönetimlere devredilip tamamen ortadan 
kaldırılacağına dair hazırlıklar uzun süredir vardı. KHK ile İl Özel İdarelerine devir 
ile aslında hizmet yerelleşmiyor, sosyal hizmet hak olmaktan çıkarılıp, sosyal yardım 
ya da sadaka haline getiriliyor, hükümet kadrolarının kullanımına veriliyor. Bakanlık 
düzenlemelerinin yeni hükümet kuruluşu ile yapılacağı ve SHÇEK devir işleminin 
de zaman alacağı düşünülürse sonbahara kadar zamanımızın olacağı söylenebilir.

Halkın Sağlık ve sosyal hizmet hakkı elinden alınırken aynı zamanda güvencesiz 
ve esnek çalışmada gittikçe yaygınlaşıyor. Temel ücret yerine performans esas 
alınıyor. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında katmanlaşma, iş barışının 
bozulması, kölece çalışma sistemi gittikçe derinleşiyor. Başhemşirelikten tutunda 
klinik şeflerine ve adrese dayalı profesörlüklere kadar AKP sağlık ve sosyal hizmet 
alanında kadrolaşmaya devam etmektedir. 

Tüm bu olumsuzluklara karşın sendikamız uzun süredir işkolunda örgütlü emek 
ve meslek örgütleri ve halkla birleşik bir mücadele yürütme çabasının olumlu 
sonuçlarını da almaya başlıyor. Son dönemlerde büyük kitlesellikle gerçekleştirdiğimiz 
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Diyarbakır ve Anakara mitingleri, üniversite hastanelerindeki Grevler ile 19-20 
nisan Grev’i birleşik mücadelenin yarattığı önemli kazanımlardır. Bu eylemlerdeki 
temel taleplerimiz karşısında hükümet seçim yatırımı hesabı da yapıp 4924 ve 
4-B’lilere ilişkin kadro hakkı tanıması örgütsel mücadelemizin kazanımı olarak 
değerlendirilmelidir. Yürüttüğümüz bu kararlı mücadele karşısında iktidar ve 
sistemin örgütümüz üzerindeki baskısı artarak devam etmiştir.

Sendikamız ve Konfederasyonumuza bağlı sendikalar sürekli saldırılara maruz 
kalmış, İleri Demokrasi sözünü ağzından düşürmeyen AKP hükümeti döneminde 
ve özellikle son dönemlerde ve seçim sürecinde bu saldırılar artmıştır. Siyasal süreç 
içerisinde ifade edilen baskı- tutuklama politikalarından toplumsal muhalefetin 
önemli dinamiği olan Konfederasyonumuz KESK ve Sendikamız SES’ te fazlasıyla 
nasibini almıştır. Her gün yeni sürgünler, soruşturmalar ve cezalarla karşı karşıya 
kalınmakta, çeşitli bahanelerle birçok KESK ve SES üyesi tutuklanmaktadır. SES’ten 
doğru;

Sendikamız eski MYK üyesi Olcay KANLIBAŞ, Ankara şube YK üyesi Seher • 
TÜMER, Bitlis şube başkanımız Sedat GÜLER, Şanlıurfa Şube eski YK üyesi 
Aynur ÖZAK ŞAHİN komik ve düzmece gerekçelerle tutukludur. Üyesi Serpil 
ASLAN, 10 aylık bebeği ile Bakırköy tutukevindedir.

Geçtiğimiz dönem MYK üyemiz Meryem ÖZSÖĞÜT iki kez tutukluluk • 
yaşamıştır.

Hem SES, hem TTB üyesi ve aktivisti Prof.Dr.Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU • 
ve Dr. Ömer EŞKİ 19-20 Nisan Grevi öncesinde, sağlık hakkı, sağlıkta dönüşüm 
programı ve yapılacak GREV ile ilgili bilgilendirme amacıyla Adana’da 
Demokratik Çözüm Çadırı’nı ziyaret ettikleri için haklarında hem disiplin 
soruşturması açılmış, hem de TMY gereği dava açılmıştır.

Üyemiz Dr. Sadık ÇAYAN, Mardin Midyat’ta kelepçeli bir tutukluyu muayene • 
etmediği için hakkında dava açılmıştır.

Hopa olayları sonrasındaki protesto eylemlerinde, Ankara Şube YK üyemiz, • 
İstanbul’da Bakırköy Şube YK üyemiz gözaltı yaşamıştır. Ardından yapılan 
operasyonlarla kitlesel gözaltılar ve tutuklamalar yaşanmıştır.

Baskılar bununla kalmamış, 13 Mart mitingi, 19-20 Nisan greviyle ilgili soruşturmalar 
açılmış, sürgünler yaşanmıştır.
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Önümüzdeki dönemin, saydığımız bu olayların, baskı ve saldırıların daha da yoğun 
yaşanacağı, örgütlenme ve mücadelemizin önünde daha büyük engeller olacağı 
bilinciyle daha fazla örgütlenmeliyiz.

Uygulanan baskılara ve yandaş sendikaların idareciler eliyle yürüttüğü faaliyetlere 
rağmen üye sayımızın bu dönemde artış göstermesi örgütümüzün bütünlüklü olarak 
yürüttüğü mücadelenin sonucudur. Ancak bu yapısıyla KESK ve KESK’e bağlı 
sendikalar, neo-liberal politikalarla yeniden yapılandırılmış kamudaki emekçileri 
kucaklamada sorunlar yaşadığı açığa çıkmıştır.

1989 da başlayan bahar eylemlerinden aldığı güçle kurulan sendikalarımızın kuruluş 
aşmasında hizmetler kamu tarafından ve kamu çalışanları eliyle veriliyordu. Seyrek 
oranda taşeronlaşma dışında kamuda çalışan farklı statüde emekçi yoktu. Bugün 
hizmetlerin büyük bölümü piyasalaştırılmış, özelleştirilmiştir. Hizmet ağırlıkla 
taşeron, güvencesiz ya da yarı güvenceli, az miktarda güvenceli kadrolu emekçiler 
eliyle verilmektedir. Kalan kadrolu, güvenceli çalışanların da yakın bir gelecekte 
KHBY ve Kamu-Özel ortaklığı ile kurulacak Entegre Sağlık Kampüslerı ile 
güvencesizleşeceğini biliyoruz. Bu nedenle, zaman yitirmeden, işyeri örgütlülüğünü 
hedef alan, işyerindeki güvenceli, güvencesiz tüm çalışanları bir arada örgütlemek 
zorundayız.

Sendikalarımız, kuruluş yıllarındaki fiili mücadele ve fiili örgütleme anlayışını 
yeniden kavramak ve bunun üzerinden yürümek zorundadır. Bunun için; 89 Bahar 
eylemlerinin sağladığı olanakları, sınıf mücadelesi tarihi, günümüzde Kapitalizm’in 
neo-liberal krizi ve bunun tetiklediği hoşnutsuzluğu, TEKEL direnişini ve genel 
kurul süreçlerimize rağmen yarattığımız miting ve grevlerin öğrettiklerine bakmamız 
yeterli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yeni bir TİS sürecine giriyoruz. İkinci 12 Eylül Anayasası ile 
Kamu Emekçilerine Toplu Sözleşme hakkı verildi. Ancak AKP Hükümeti, kendi 
anayasasını görmezden gelerek sendikalara Toplu Görüşme çağrısı yapmıştır. Biz’de 
bu dönemde Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve AİHM kararlarına dayanarak 
Toplu Sözleşmeyi ısrarlı bir şekilde talep etmeliyiz. Oluşturulacak TİS masası güçlü 
işyeri ve alan eylemleri ile de desteklenmelidir. TİS süreci aynı zamanda hükümetin 
samimiyetini ölçme ve yanlışlarını deşifre etme dönemi olacaktır.

Önümüzdeki süreç güçlükler, engeller ve baskılarla dolu bir mücadele süreci 
olacaktır. Sendikamız SES’in, konfederasyonumuz KESK’in mücadele azim, irade 
ve deneyimi bu mücadeleyi yürütmeye yeterlidir. Başarılı olacağımıza olan inancımız 
tamdır.
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Ayrıca kadın çalışanların yoğunlukta olduğu ve üyelerimizin çoğunluğunun kadın 
olduğu sendikamızda gecikmişte olsa kurulan bağımsız kadın sekreterliklerinin 
şubelerde biran önce tamamlanması; genel merkezin belirleyeceği tarihlerde 
toplanacak ilk kadın sekreterliği toplantısında alınacak kararlar doğrultusunda 
ayrıntılı proğram çıkarılması ihtiyaçtır. Güçlü ve sonuç alıcı bir sendikal mücadelenin 
en önemli koşullarından birisi toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine sahip 
olmaktır.

MTK’mızın gündemler üzerine yaptığı değerlendirme ve önermelerden ortaklaşan 
kararlar aşağıdaki gibidir. Alınan kararlarla ilgili eylem-etkinlik programlaması 
ve mücadele programı kısa sürede şube/temsilciliklere gönderilecektir.

ORTAKLAŞAN KARARLAR:

ÖRGÜTLENME:

Güvencesizlerin örgütlenmesi ile ilgili olarak Genel Kurul kararı olan Merkezi • 
Güvencesizler komisyonu bir an önce kurularak çalışmalara başlayacaktır. 
Komisyon gerekli hukuksal ve eğitim süreçlerini bir yandan tamamlamaya 
çalışırken şube/temsilciliklerimiz de özellikle Dev. Sağlık-İş’in örgütlü olmadığı 
işyerlerindeki taşeron çalışanlarla diyalog geliştirmeli ve sürece hazırlamalıdır. 
Dev. Sağlık İş’in örgütlü olduğu yerlerde ise iş yeri ortak örgütlenmesi ve 
mücadelesi yaratılmalıdır. Şube/temsilciliklerin pilot olarak seçecekleri işyerlerini 
merkezi komisyonla paylaşarak ve birlikte üyeleme sürecini başlatacaktır. 

İşyerlerinde esas olanın işyeri örgütlülüğü, işyeri meclisleri ve işyeri sendikacılığı • 
olması ilkesi üzerinden örgütlenme çalışmaları ve mücadelenin ortaklaşmasının 
da zemini olarak görülecek tarzı oturtmak gerekir. İşkolumuzda örgütlü diğer 
sendikalarla ilkesel olarak karşıtlık değil, mücadelenin ortaklaştırılması esas 
alınacaktır.

Gençlik örgütlenmesi için Genel Kurul kararımıza uygun olarak şube/• 
temsilciliklerde öğrenci komisyonlarının tüm illerde ve genel merkezde oluşumu 
hızlandırılmalı,

Şube/temsilciliklerimizin üye kayıtlarını Genel Merkezle eş güdüm halinde • 
düzenlemesi (tayin, memuriyetten ayrılma emekli ve ölümlerin sadeleştirilmesi) 
yapılmalı, üye kayıt programının düzenli kullanılmasına dikkat edilmelidir.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ALANI:

SH• ÇEK’in devri, bakanlıkların yeniden düzenlenmesi sürecinde emekçilere ve 
halka olumsuz yansımalarını önlemek için mücadele hattı oluşturulması, 

Üniversite Hastanelerindeki performans uygulamalarına ilişkin merkezi eylem • 
planlanması

Günlük 9, haftalık 45 saat mesai ile ilgili olarak yapılan eylemlerin • 
merkezileştirilmesi

1.nci basamak, 112 Acil Hizmetlerinde görev yapan ATT’lerinin hekimsiz • 
çalışması ve sürücülüğe zorlanması, Aile Hekimliğinin sorunlarıyla ilgili çalışma 
yapılması

4/C, vekil ve taşeronların iş güvencesi için çalışma yapılması• 

TİS SÜRECİ:

Genel kurul kararlarımız ve temel sorunlarımız üzerinden TİS taslağımızın • 
güncellenmesi, işkolumuza ilişkin TİS mücadelesinin şimdiden başlatılması, TİS 
taslağının KESK’e de gönderilerek KESK’in talepleri arasına işkolu taleplerimizin 
yerleştirilmesi

KADIN ÇALIŞMALARI:

Kadına yönelik şiddet ve cins ayırımcılığı konularının eğitimlerde yer alması,• 

Düzenli periyotlarla kadın dergisi çıkarılması,• 

Kadınların sendikal mücadeleye katılması için eğitim materyallerin ve broşürlerin • 
çıkarılması,

Genel kurul kararları doğrultusunda genel merkezde ve şubelerde düzenli kadın • 
toplantılarının yapılması,

DEMOKRASİ MÜCADELESİ(Anayasa- Baskı- Sürgün- Tutuklamalar)

Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu başarılı bir seçim sonucu elde etmiştir. Örgütlü • 
bir halkın zaferi olarak değerlendirilen bu sonucun aynı zamanda AKP’ye bir ders 
niteliğinde olduğu, Kürt sorununun çözümü için önemli bir mevzi yaratacağı, 
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emekçiler ve yoksullardan yana da bir güvence olması üzerinden desteklenmesi 
gerekmektedir. Bu süreçte, Anayasa ve Emek alanının düzenlenmesi sürecinde, 
başta SES ve KESK olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçlerine büyük görev 
ve sorumluluklar düştüğü, meclisteki mücadelenin, meclis dışındaki muhalefetle 
desteklenmesi için caba harcanacaktır.

Baskı, sürgün, gözaltı ve tutuklamalara karşı TMK’nın kaldırılmasını hedefine • 
koyan etkin bir mücadelenin örgütlenmesi.

 İnsan Hakları ve Cezaevi Komisyonunun daha etkin bir faaliyet yürütmesi, • 
başta hasta tutsaklar olmak üzere, tüm tutsaklara ilişkin çalışmalar yapılması, 
bunun için diğer sağlık örgütleri başta olmak üzere insan hakları örgütleriyle 
ortak girişimler ağırlık verilmesi.

Emekçilerin alın teri ile yarattığı kaynakların heba edilmesine, çok sayıda • 
ölümlere, gerilimlere ve kaosa neden olan Kürt sorunun barışçıl demokratik 
yöntemlerle çözümü için mücadelenin yükseltilmesi, bu mücadelenin önemli bir 
mihengi olan demokratik anayasa için mücadele yürütmesi. 

EĞİTİM-BASIN YAYIN:

KHBY ve Kamu-Özel ortaklığı uygulamalarının birlikte ele alınarak, buna • 
yönelik bilgilendirme, bildiri, broşür gibi hazırlıkların yapılması,

SHCEK ve Kadın bakanlığı ile ilgili yapılan değişikliklerin neler olduğunu • 
anlatan broşür çıkarılması,

WEB Sitemizin daha kullanılır olması için çalışmaların bir an önce bitirilmesi• 

TİS taleplerimize ilişkin kitapçık, bildiri ve broşürlerin hazırlanması• 

Hukuksal kazınmalarımıza ilişkin kitapçık hazırlanması• 

Kurumsal işleyişe ilişkin şube eğitimlerinin bir an önce başlatılması• 

Sonbahardan itibaren de iş yeri temsilci ve aktivistlere yönelik merkezi eğitimlerin • 
başlatılması
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KESK’E ÖNERİLER:

TİS sürecinde KESK’in Toplu Görüşme değil, Toplu Sözleşme talep etmesi • 
ve toplu sözleşme talebini gerçekleştirmek için şimdiden eylem etkinliklere 
başlaması. KESK’in tüm işkolu taleplerini görecek şekilde TİS taslağını 
hazırlaması. Bu taslakta tüm emekçileri ortak ilgilendiren temel ücretin 
yaşanılır seviyeye çıkarılması, güvencesiz çalışmanın kaldırılması, çalışma 
yaşamının demokratikleştirilmesi gibi başlıkları öne çıkaran bir mücadele hattı 
oluşturulmalıdır. KESK bu dönem masada kalarak AKP’nin samimiyetini bir 
yandan test ederken diğer yandan da yandaş sendikaların manipülasyonun önüne 
geçmelidir. Masada ve sokakta birbirini besleyen mücadele yürütülmelidir.

KESK üyelerine yönelik baskılara karşı TMK’yı hedefine koyan ve saldırıları • 
püskürtünceye kadar işyerleri, merkezi ve GREV dahil eylem etkinliklerin 
örgütlenmesi

Demokratik bir anayasanın yapılması, ülkede barışın hakim olması için emek • 
ve demokrasi güçleri ile birlikte bir mücadele hattı oluşturulması. Bu taleplerin 
daha yüksek sesle ve etkinliklerle desteklenmesi

DİĞER KARARLAR:

Suriye olayları nedeniyle Hatay’da oluşan mülteci kamplarının ziyareti için bir • 
heyet oluşturulması, Simav depremiyle ilgili çadır kentlerin ziyareti

Ayrılan sendika çalışanı yerine, MYK’nın ihtiyaç duyacağı bir çalışan alınması • 
için MYK’nın yetkili olması kabul edildi. 

Genel kurul kararları doğrultusunda kurulan merkezi komisyonların bir an önce • 
kurumsallaşmasını sağlamak ve görevlerine başlaması,

Sendikamız tarafından yapılan anadil ve sağlık sempozyumu sonuçlarını da gören • 
bir yerden anadilinde sağlık hizmeti talebinin yükseltilmesi,
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7. DÖNEM 2. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ 
BİLDİRGESİ

7. Dönem 2. Merkez Temsilciler Kurulumuz 26-27 Kasım 2011 tarihlerinde Merkez 
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ile birlikte 94 Temsilcinin katılmasıyla 
Ankara’da toplanmıştır. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Çanakkale, Erzincan, 
Isparta, Kars, K.Maraş, Kütahya, Sakarya, Samsun, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Uşak 
Şube/Temsilciliklerimiz mazeretsiz, Kırşehir Temsilciliğimiz mazeret bildirerek 
katılmamışlardır. MYK üyeleri hariç 45 Temsilci konuşma yapmıştır. 

7. Dönem 2. MTK’muz; sağlık ve sosyal hizmet alanı başta olmak üzere birçok 
alanda çıkarılan KHK’ler sonrası toplanmıştır. Merkez Temsilciler Kurulumuz 
saygı duruşu, genel başkanın açılış konuşması, sekreterlik çalışmaları hakkında 
bilgilendirmelerden sonra; gündemler üzerine yazılı ŞTK raporları olan şubelerin 
konuşmaları ve MTK temsilcilerinin bireysel konuşmaları ile devam etmiştir. MTK 
temsilcilerinin gündemlere ilişkin yaptıkları değerlendirme ve öneriler ile illerden 
getirilen ŞTK raporları doğrultusunda genel başkanın yaptığı toparlama sonucunda 
önümüzdeki döneme ilişkin kararlaşmalar netleştirilmiş ve iki günlük toplantı sona 
ermiştir.

MTK’ da yapılan değerlendirmeler ve ortak kararlaşmalar aşağıdaki gibidir. 

GİRİŞ:

Uygulanan politikalarla “AFET”’e dönüşen Van-Erciş tabanlı Deprem nedeniyle 
yitirdiğimiz Sağlık emekçileri başta olmak üzere tüm emekçiler ve yurttaşlarımızı 
saygıyla anarak, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Depremin başlangıç saatlerinden 
itibaren sendikamız merkez yönetimi, TTB ile birlikte bölgeye ulaşmış, acil kurtarma 
çalışmaları sürecinde acil sağlık hizmeti vermeye başlamış, öncelikli bölge olmak üzere 
tüm şube/temsilciliklerimizin sağladığı gönüllü sağlık emekçileriyle halen poliklinik 
hizmeti yürütmeye devam etmektedir. Hizmetleri yürütürken bölge belediyelerinden 
ekip ve ekipman desteği almıştır. Bunların dışında yaşanan eksiklikleri dile 
getirmek, baskı unsuru oluşturmak için raporlar hazırlamış kamuoyu ve yetkililerle 
paylaşılmıştır. Bu çalışmaları özveri ile sürdüren sağlık emekçisi üyelerimiz başta 
olmak üzere katkı sağlayan kişi, kurum ve örgütlere teşekkür ediyoruz.
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SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

DÜNYA:

Kapitalizm krizden çıkışın faturasını emekçiler ve yoksul halka yüklemeye devam 
etmektedir. Bu kapsamda Avrupa, özellikle AVRO bölgesindeki ülkelerde 
hazırlanan paketlerin emekçiler ve yoksul halkın kazanılmış haklarını gasp etmesi, 
geniş mücadele, direniş ve ortak mücadele cephesini oluşturmuştur. Aynı durum, 
Kapitalizmin beşiği ABD’de de başlamış, sermayenin merkezi WALL-STREET 
işgaline dönüşmüş, işgal giderek sürekliliği arz eden hale gelmiştir. Benzeri aylardır 
Şili ve Arjantin’de sürmektedir. Bu ülkeler, Eğitim’de Neo-Liberal değişime karşı 
öğrenci gençliğin direniş ve mücadelesine sahne olmaktadır.

Mücadelenin, Neo-Liberal politikaların yıkıcı etkilerine karşı bu biçimde şekillenmesi 
Antikapitalist bir mücadeleye dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Ülkemizde uygulanan 
Neo-Liberal politikaların sonuçlarına karşı verilecek mücadelenin avantajlarına, bu 
avantaj ve olanakların giderek artacağına dair bir işaret sayılmalıdır.

Öte yandan; Mısır, Libya, Tunus gibi Arap ülkelerinde başlayan özgürlükçü 
hareketlere emperyalist müdahaleler gelişmiş, ABD başta olmak üzere, Fransa 
ve İngiltere bu konuda başrolü oynamıştır. Aynı süreç Suriye ve İran konusunda 
da sürdürülmektedir. Emperyalizm, bölgedeki “TAŞERON” görevini Türkiye’ye 
biçmiş, AKP de bu görevi, layıkıyla yerine getirmektedir. Öyle ki, bu alanda pratik 
gelişmeler de başlatılmış, Malatya Kürecik’te Füze Kalkanı projesi uygulaması 
konusunda girişimler başlamış, buna karşı yerelde bir mücadele başlatılmışsa da 
genele yayılamamıştır.

AKP VE TÜRKİYE:

12 Haziran seçimlerinden güçlenerek çıkan AKP, aldığı %50’ye yakın oy oranının 
verdiği güçle hızlı bir biçimde devletin yapısını değiştirmeye devam etmektedir. 
Eski statükoyu yıkıp kendi statükosunu oluşturmaya çalışan hükümet, kendi “Derin 
Devlet”ini oluşturma faaliyeti içindedir. Buna karşı duran, muhalefet eden herkesi 
ve her kesimi baskı altına almaktadır. Hopa olaylarını protesto edenler, gazeteciler, 
yazarlar, aydınlar, öğretim üyeleri, avukatlar, Kürt Siyasileri, seçilmişleri bir bir 
gözaltına alınıp tutuklanarak mücadeleden alıkonulmak, baskı ile susturulmak 
istenmektedir. Bu baskılardan sendikamız başta olmak üzere KESK ve bağlı 
sendika yönetici ve üyeleri de payına düşeni almaktadır. Uzun gözaltı ve tutukluluk 
süreleri, dolup taşan cezaevleri, işkence, kötü muamele, tecrit, sağlık hizmetlerine 
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ulaşamama ve bu hakkın kullanımının engellenmesi, hasta tutuklu-hükümlü ve 
ölümlerin artmasını beraberinde getirmiştir. DGM’lerini aratmayan Özel Yetkili 
Mahkemelerin kararları Terörle Mücadele Kanunu(TMK) kapsamına neredeyse 
herkesi dahil etmektedir. Tutukluluk ve gözaltı sürelerinin uzunluğunun dayanağı 
olan ve Özel Yetkili Mahkemelerin elini güçlendiren Terörle Mücadele Kanununun 
kaldırılmasına ve hasta tutukluların sağlık hakkına yönelik bir mücadelenin 
örgütlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

KÜRT SORUNU: 

Kürt Sorununun çözümünün, Türkiye’nin demokratikleşmesine en temel katkıyı 
sunacağı su götürmez bir gerçektir. Ancak AKP; kendisinden önceki hükümetlerin 
uyguladığı çözümsüzlük anlamına gelen aynı yöntemleri sürdürme kararlılığını yerel 
seçim sürecinden başlayarak göstermiştir. Sorunun demokratik-barışçıl yöntemlerle 
çözümü yerine antidemokratik adımlara devam ederek;

Yok sayan,• 

Görmezden gelen,• 

Irkçı ve Şoven bir sürece yönelmiştir.• 

AKP, kendi statükosunu, özel ordu, polis sayısının arttırılması üzerine kurmakta, 
savaş ve şiddet ortamını körükleyen üslubu, sınır içi ve ötesi operasyonlarla, tehlikeli 
bir süreci örmektedir. Kürt seçilmişleri, siyasileri, aydın ve yazarları, neredeyse bu 
konuda söz söyleyen herkesi tutuklayarak Kürt Sorununu Demokratik-Barışçıl 
çözümünü isteyen, yeter artık kimse ölmesin diyen, diyalog sürecinin başlatılmasını 
dillendirenleri de yoğunlaşan operasyonlarla baskı altına alarak susturmaya 
çalışmaktadır.

Son dönemde toplumun tüm muhalif kesimleri bir örgüt yapısıyla ilişkilendirilerek 
tutuklanmaktadır. Gazetecilerin, akademisyenlerin, aydın ve yazarların (Nedim 
Şener, Ahmet Şık, Ragıp Zarakolu, Prof. Büşra Ersanlı vb.) ve en son çok sayıda 
avukatın gözaltına alınarak birçoğunun tutuklanması halkın bir bütün olarak 
savunma hakkının engellenmesi anlamına gelmektedir. Tutukluluk ve gözaltı 
süreleri hiçbir hukuk sisteminde olmayacak kadar uzun, keyfi ve antidemokratiktir. 

Hükümetin çözüm politikası ile sorunun çözümünün Demokratik-Barışçıl bir 
biçimde olmasını talep eden anlayışlar arasında ciddi fark vardır. Hükümetin çözüm 
dediği politikası, Kürt ve Türk Halkına daha fazla ACI, daha fazla KAN ve daha 
fazla GÖZYAŞI getirecek bir politikadır.
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ÇÖZÜM; Kürt ve Türk Halkının BARIŞ-ÖZGÜRLÜK ve EŞİTLİK temelinde 
şekillenecek demokratik taleplerin karşılanmasında, müzakere sürecinin 
başlaması, sorunun çözümünü de içerecek ve her kesimi ifade eden sendikamız ve 
konfederasyon’umuzun bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada mücadelesini 
vereceği Demokratik bir ANAYASA’dan geçmektedir.

BASKI, SÜRGÜN, CEZA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR:

AKP, 12 Eylül Anayasa referandumundan başlayarak,12 Haziran seçimleri 
sonrasında, aldığı güçle her kurumu ele geçirme sürecini başlatmıştır. AKP, faşist 
yönetimlerdeki uygulamaları geride bırakacak bir tarzda hareket etmektedir.

Başta sendikamız olmak üzere, KESK ve KESK’e bağlı sendika yönetici • 
ve üyelerini baskı, soruşturma, ceza, gözaltı ve tutuklamalarla yıldırmaya, 
mücadelemizi engellemeye çalışmaktadır. Halen sendikamız yönetici, eski 
yönetici ve üyelerinden beş kişi tutuklu veya hükümlüdür. Bu sayı KESK 
düzeyinde 30’u aşmıştır. Üçlü protokol nedeniyle bir üyemiz yargılanmış ve beraat 
etmiş, bir üyemizin aynı davası sürmektedir. 19-20 Nisan GREVİ nedeniyle Ağrı 
Şube yöneticilerimize dava açılmış, eski Nevşehir Temsilcilik başkanımıza da 
görevden uzaklaştırılması için idari soruşturma açılmıştır. Yine Dersim’de tacize 
karşı yapılan bir eyleme katıldıkları için üç kadın üyemiz sürgün edilmiştir. 
En son Ş.Urfa SES Şube ve Eğitim Sen şubesi yönetici ve üyeleri barış çadırı 
ziyareti gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, bir üyemiz ile 7 Eğitim Sen üyesi 
tutuklanmışlardır.

Türkiye’de Ceza Evleri sorunu kanayan bir yaradır. Halen OECD ülkeleri içinde • 
tutuklu ve hükümlü sayısı açısından Türkiye ilk sıralarda yer almaktadır. Ceza 
Evleri kapasitelerini aşarak tutukluların yaşam koşulları daha da ağırlaşmıştır. 
Tutukluluk süreleri uzun olması nedeniyle, yargılama süreci başlayana kadar 
ortalama altı ay süre geçmektedir. Tutuklu ve hükümlüler, Üçlü protokol 
nedeniyle, ceza ve tutuk evleri yönetimlerinden kaynaklı sağlık hakkına 
ulaşmada ciddi engellerle karşılaşmaktadırlar. Bırakılması gereken hasta 
tutuklu ve hükümlüler ceza evlerinde ölmektedirler. Alabildiğine işkence, kötü 
muamele ve tecrit başta olmak üzere cezalandırma mekanizmaları yoğun olarak 
yaşanmaktadır.

Bu nedenlerle sendikamız SES ve Konfederasyonumuz KESK, TTB, THİV ve 
İHD başta olmak üzere ilgili kesimler ile bir araya gelerek ceza evleri koşullarının 
düzeltilmesi için mücadele etmelidir.
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KAMUNUN TASFİYESİ:

AKP, seçimler arifesinde meclisten aldığı KHK yapma yetkisini kullanarak;

Kamunun yapısını tamamen değiştirme,• 

Kamu’yu ve kamu hizmetlerini sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme • 
ve bunu hayata geçirme,

Kapitalizm ve sermaye güçler dengesini dışlayarak ülkeyi kendi çıkarları • 
doğrultusunda yönetmek istemektedirler

AKP, YASAMA yetkisini, gasp ederek ülkeyi KHK’lerle yönetmeye başlamıştır. Bu 
da faşizmin başka bir uygulama biçimidir. Buna karşı mücadele daha kapsamlı ve 
toplumun geniş kesimleriyle yürütülmeli, hükümetin ülkeyi KHK’lerle yönetmesi 
tartışmaya açılmalıdır.

Başta Kamu Emekçileri olmak üzere, tüm toplum kesimleri ideolojik baskı, ideolojik 
hegemonya altına alınarak sindirilmeye çalışılmaktadır. Oysa bu dönemde ideolojik 
olarak kabuğumuza çekilmeye değil, silkinmeye, daha güçlü, daha örgütlü, daha 
bütünlüklü bir mücadeleye ihtiyacımız vardır.

BÜTÇE:

Bütçeler hükümetlerin ideolojilerini belirleyen belgelerdir. Emekçilerin 2012 yılı 
bütçesinde, milli gelirden ne kadar pay alacaklarının belirlendiği Bütçenin mecliste 
görüşüldüğü bu günlerde emekçiler ve yoksul halkın lehine bir şeyin değişmediği 
bilinmektedir. 

Vergi rejimi değişmemiştir.

Emekçilerden peşin olarak kesilen gelir vergisi ve neredeyse büyük bölümünü • 
emekçilerin ödediği dolaylı vergiler, gelirlerin aslan payını oluşturmaktadır. 
Asgari ücretten vergi alınmaya devam etmekte bu da açlık sınırının altında 
milyonların yaşamak zorunda kalması anlamına gelmektedir. Biz asgari ücretin 
açlık sınırı olan 1000 TL’nin altında olmaması gerektiği ve hiçbir şekilde vergiye 
tabi tutulmaması talebimizi daha yüksek sesle dillendirmeliyiz.

İstihdama pay ayrılmamakta, iktidarın bir ayıbı olan işsizlik; taleplerimizin • 
karşılanmaması için bir tehdit unsuru olarak kullanılmakta, çocuk işçiliğin son 
bulmasına yönelik bir çözüm düşünülmemektedir.
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Temel tüketim maddelerinde sıfır olması gereken KDV oranı varlığını • 
korumaktadır.

Çalışanların ücret rejimi, Toplu Sözleşme Hakkı görmezden gelinerek tek yanlı 
olarak ve KHK’lerle belirlenmek istenmektedir. 

Sendikamızın ve Konfederasyonumuz KESK’in TİS Taslağında olduğu gibi,

Toplu Sözleşme görüşmelerinde:

Taşeron çalışanların ücretlerinde artış, kamu emekçilerinin tümünün ücretlerinin • 
vergi yükünde azalmayı sağlayacak asgari ücretin vergi dışı bırakılması,

Vergi dilimi matrahlarının arttırılması ile yüksek oranda vergi kesintilerinin son • 
bulması,

Tüm ücretlerin (her türlü ek ödeme dahil) emekliliğe yansıtılacağı, • 

KADROLU-GÜVENCELİ İSTİHDAM, İNSANCA YAŞANABİLECEK • 
GÜVENCELİ ÜCRET ve GELECEK GÜVENCESİ ile HERKESİN 
ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEĞİ SAĞLIK SİSTEMİ talebimiz sonuç 
alınıncaya kadar mücadele gerekçemiz olacaktır. 

SAĞLIK BÜTÇESİ:

Sağlık alanındaki bütçe mantığı genel bütçe mantığına paraleldir. Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’yla, sermayeye kamudan kaynak aktarma anlayışına dayanan sisteme 
uygun bir bütçe yapılmıştır:

2012 Yılı bütçesi 17 milyar TL’den 16.5 milyar TL’ye gerilemiştir. Bu da, cepten • 
harcamaların daha da artacağı anlamını taşımaktadır.

Sağlıkta Dönüşüm Programının amacı olan kamudan sermayeye kaynak • 
aktarmak anlamına gelen Sağlık Bütçesi’nin %50’den fazlası mal ve hizmet 
alımına ayrılmıştır. Aynı mantık Sosyal Hizmetlerin bağlı olduğu Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın bütçesinde de görülmektedir.
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SOSYAL HİZMET:

Hükümet, seçim öncesi 4924 ve 4/B’lileri kadroya geçirmelerinin altındaki gerçeği 
maskeleyerek;

SHÇEK’i lağv eden, sosyal hizmetlerin yapısını değiştiren,• 

Taşra teşkilatını İl Özel İdareleri’ne devrederek siyaset ve cemaatlerin eline terk • 
eden,

Önemli bir işlev görüyormuş gibi, Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nı lağvedip • 
yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını kuran KHK’yi yayınlamıştır. 

Geçtiğimiz günlerde yeni bir KHK yayınlayarak SHÇEK taşra teşkilatının devrini üç 
yıllık bir süreye yaymıştır. Buradaki geri adım, uygulamaya karşı verilen mücadele ve 
gösterilen tepkiyle oluşmuştur.

Parlamentoda grubu olan muhalif partiler ile görüşmeler yaparak KHK’nin Anayasa 
Mahkemesine götürülmesini sağlamıştır. Bunun dışında ilgili bakanlık ile görüşme 
ve KHK ile ilgili görüşlerimizi içeren dosyayı vermek için randevu talebimize bugüne 
kadar cevap verilmemiştir.

Sendikamız, BROŞÜR hazırlayarak, bu konuda bilgilendirmenin yanısıra, mücadeleyi 
örgütleyecektir.

SAĞLIK:

2 Kasım’da, gece yarısı operasyonuyla çıkarılan KHK ile sağlığın piyasalaştırılmasının 
önünde yasal engel kalmamıştır. Bundan sonra programın geçiş ve uygulamaları 
için gerekli YÖNETMELİK, YÖNERGE ve GENELGE’ ler süreci başlayacaktır. Bu 
arada SUT’leriyle de HİZMET, İLAÇ ve TIBBİ MALZEME paketinin daraltılmasına 
devam edilecektir.

Gelinen aşamada Artık Türkiye’de;

Korunması gereken bir HAK’tan,• 

Kamusal ya da yarı kamusal bir sağlık hizmetinden söz etmek mümkün değildir.• 

Bu durum, mücadelenin başka bir evreye dönüştürülmesini dayatmaktadır.
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Artık; GÜNÜ BİRLİK TEPKİSEL MÜCADELE YERİNE, HER KÜÇÜK PARÇAYI 
BÜTÜNLE VE SONUÇLA BİRLEŞTİREN, ama her anlamda KÖKLÜ, RADİKAL 
bir mücadele hattına ihtiyacımız vardır. 

Önümüzdeki süreç; KAMUSAL-TOPLUMCU, SAĞLIĞIN HAK OLDUĞU 
BİR SİSTEM, KADROLU-GÜVENCELİ İSTİHDAM talebini içeren uzun erimli 
BÜTÜNLÜKLÜ bir mücadele programına ihtiyacımız vardır.

Alanda örgütlü bütün kesimlerle ortaklaşma, yol alma çabası devam ettirilmeli; 
Önümüzdeki dönem AKTİF, SONUÇ ALAN, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ 
İLE BULUŞAN, İŞYERLERİNİ ESAS ALAN SENDİKAL MÜCADELE’nin 
örgütlendirildiği bir hat düşünülerek planlanmalıdır.

GÜVENCESİZLERİN ÖRGÜTLENMESİ:

Güvencesizlerin örgütlenmesiyle ilgili Genel Kurul kararları ve Tüzük değişikliklerine 
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla ilgili olarak merkezi komisyon kurulmuş 
ve ilk toplantısını yapmıştır. İlk toplantıda bu alanda deneyimi olan Devrimci Sağlık 
İş başta olmak üzere, sendika, sendika uzmanları ve bilim insanlarından destek 
almak üzere bir toplantı yapılması, bunun sonucuna göre de bilgi notu, bildiri, broşür 
hazırlanması ve örgütlenme çalışmalarının başlatılması kararı alınmıştır.

Bu dönemde verilecek mücadelenin bütünselliği açısından önemli olduğu dikkate 
alındığında Güvencesizlerin örgütlenmesinin hızlı bir biçimde başlatılmasına 
ihtiyacımız vardır. 

KADIN ÇALIŞMALARI:

İş kolunda çalışanların ve üyelerin yarısından fazlasını kadınların oluşturduğu 
bir sendikal örgütlenmenin gerek toplumsal yaşam, gerekse çalışma yaşamındaki 
Kadın Sorununa ilişkin politikalarını kolektif bir anlayışla pratikleştirmesi acil ve 
elzemdir.

17 Temmuz’da Kadın Sekreterleri ve Kadın Yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda kurumsallaşma ve örgütlenmeye, eğitime, basın yayına ve genel 
konulara ilişkin yakın, orta ve uzun vadede gerçekleştirilmek üzere alınan kararlar 
MYK’ da gündemleştirilerek örgüte gönderilmiştir. Önceliklerine göre planlanarak 
örgüt bütünlüğünde hayata geçirilecektir.
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ÇEVRE: 

Anti-Nükleer Platformunun üyesi olan Sendikamız çevre konularında verilen 
mücadelede de aktif yer ve görev almıştır. Sinop Gerze’de Santral yapılmasına karşı, 
HES’lere karşı yine Kocaeli Dilovası ve Kandıra bölgesinde yapılan bir çalışma 
nedeniyle hakkında soruşturma açılan üyemiz Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun 
yargılanma sürecinde aktif olarak yer almıştır. Sağlığın önemli bir bileşeni olan çevre 
ile ilgili çalışmaların içinde yer almaya devam edecektir.

MTK’MIZIN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME

DAİR ORTAKLAŞTIĞI KARARLAR:

İŞKOLU (Sağlık ve Sosyal Hizmet): 

20• 02 yılında hızlandırılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” mücadelemizle 
geciktirilmesine rağmen 2 Kasım 2011 günü çıkarılan, Sağlık Bakanlığı Teşkilat 
Kanunu değiştiren ve içinde KHB, KÖO, Eğitim Hastanelerinin KHB’ ne dahil 
edilmesi, Üniversite Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı güdümüne alınmasını da 
içeren, Serbest Sağlık Bölgeleri kurulması, gönüllü sağlık hizmetine olanak 
tanıyan KHK ile yasal zemini ile tamamlandı. Şimdi artık Yönetmelik, Yönerge 
ve genelgelerle geçiş ve uygulamanın yapılması süreci ile SUT’leriyle de verilen 
hizmet, ilaç ve tıbbi malzeme paketlerinin daraltılması süreci başlıyor. Paran 
kadar sağlık dönemi iyice belirginleşmiştir. Bu “dönüşüm” programı sağlık ve 
sosyal hizmet emekçileri açısında da güvencesizlik, esnek ve kuralsız çalışmayı, 
ücretli köleliği getirmektedir. 

Buna karşı bütünlüklü, etkin ve uzun süreli bir mücadele programına ihtiyaç • 
vardır. Bugüne kadar, özellikle Üniversite Hastanelerinde kapsayıcı eylemler 
yapıldı ve yapılıyor. Eylem hattının başlangıcı, kıvılcımın atıldığı, fitilin ateşlendiği 
bu eylemler devam ediyor. Bu nedenle Sağlık alanında örgütlü Emek ve Meslek 
örgütleriyle ortak yapılacak olan, eylem programının startı 1 Aralık’ta sağlık 
örgütleriyle birlikte basın toplantısıyla verilmiştir. GREV’in yapılacağı 
21 ARALIK 2011 Çarşamba günü sağlık emekçileri açısından önem arz 
etmektedir. 21 Aralık 2011 günü yapılacak eylemle başlayacak olan süreç 
Ocak-Şubat-Mart aylarını hedef alan bir program çıkartılacaktır. Bu program 
içerisinde taleplerimiz kabul edilinceye kadar süresiz grevler dahil olmak üzere 
çalışmalar organize edilecektir. Bu süreçte emekçilerin ve halkın bilgilendirme 
faaliyetlerine devam edilecek, mücadelenin toplumsallaştırılması sağlanacaktır.
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Seçi• m öncesi çıkarılan ve SHÇEK’unu tasfiye eden KHK, Kadından sorumlu 
Devlet Bakanlığının kaldırılması, sonrasında SHÇEK’in tasfiyesini üç yıllık 
zamana yayan KHK ve Kamu Çalışanları Ücret Düzenlemesi ile ilgili(“eşit işe 
eşit ücret”) KHK’lerle ilgili olarak mücadele başlatılması,

İş kolumuzdaki 9 Saat mesai uygulamasına karşı merkezi mücadelenin • 
örgütlenmesi

Başta Radyoloji çalışanları olmak üzere, sağlık emekçilerinin meslek hastalıklarına • 
yönelik çalışmalar yapılması,

Döner sermayelerin sabitlenmesine, aynı işi yapanlar arasında adaletsiz dağıtımına • 
karşı ve emekliliğe yansıtılması için mücadele edilmesi,

8 Mart’ın resmi t• atil ilan edilmesi için çalışmaların başlatılması,

TİS SÜRECİ:

4688 sayılı yasaya karşı işyerlerini esas alan eylem hattının KESK bütünlüğünde 
örgütlenmesi, TİS taleplerimizin herkesimin anlayacağı bir dilde sadeleştirerek tüm 
emekçileri sürece katacak şekilde çalışmaların yapılması. 

EĞİTİM-BASIN YAYIN:

Yönetici ve Şube Temsilci Eğitimleri ve MTK toplantılarının hafta içi • 
programlanması, yönetici eğitimlerine başlanması, eğitim amaçlı materyallerin 
merkezi olarak hazırlanıp örgütle paylaşılması,

Düzenli bülten çıkarılması,• 

Ortak dil kullanmak amacıyla, özellikle KHB, KÖO, Sağlık Serbest Bölgeleri, • 
Gönüllü Sağlık Hizmeti, EAH ve Üniversite Hastanelerinin durumunu içerecek 
bir doküman hazırlanması,

Siyasal konular üzerinden sendikamızın yıpratılmasına yönelik faaliyetler • 
karşısında merkezi yayınlar çıkarılarak işyerlerine ulaştırılması

SSGSS’ nın 2012•  den itibaren ne getireceğine dair halka yönelik aydınlatma 
amaçlı bildirilerin hazırlanması.

Aile hekimliği ve ADSM’lerle ilgili dokümanlar hazırlanması, • 

Güvencesizlerin örgütlenmesine yönelik materyal hazırlanması,• 

21 Aralık Grev’i için materyaller hazırlanması,• 

Web sitesi ile ilgili düzenlemenin bir an • önce çözülmesi
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ÖRGÜTLENME:

Güvencesizlerin Örgütlenmesine yönelik olarak hazırlanacak eylem ve • 
etkinliklerin GÜVENCELİ İSTİHDAM ve GÜVENCELİ GELECEK talebi 
üzerinden örgütlenmenin sağlanması, hızlı bir biçimde buna yönelik bilgilendirme 
ve mücadeleye ilişkin materyal hazırlanmalı, süreç uzatılmadan güvencesizlerin 
örgütlenmesi sağlanmalıdır. 

Öğrenci komisyonlarının şubelerden başlayarak genel merkeze kadar bir an önce • 
kurulmalı ve işlevli hale getirilmelidir.

Programda fazla görünen üye sayısının 2012 yılının sonuna kadar netleştirilmesi • 
için şube/temsilcilikler ve genel merkezin eşgüdüm içinde çalışması

Üye numarası, tarih ve sayı numarasının otomatik olarak verilmesi için gerekli • 
altyapı çalışmaları yapılması, 

HUKUK: 

Genel Merkez ve Bölge hukuk bürolarının etkin hale getirilmesi,• 

Hukuksal kazanımlarımıza ilişkin yayın çıkarılması ve web sitesi üzerinden • 
ulaşılabilecek şekilde sürekli güncellenmesi

Cezaevleri ve sağlık komisyonunun bir an önce kurulması• 

KESK’E ÖNERİLER:

TİS sürecinde emekçilerin genel taleplerini anlaşılır kılacak tarzda mücadele • 
yürütülmesi,

Sağlık ve eğitim hakkı başta olmak üzere bir çok hakkı paraya indirgeyen ve • 
KHK’lerle sistemi kendine göre dizayn eden uygulamalara karşı bütünlüklü 
mücadele yürütülmesi,

Baskı-sürgün-tutuklamalara karşı KESK bütünlüğünde aktif bir mücadele • 
yürütülmesi,

DEMOKRASİ MÜCADELESİ(Anayasa- Baskı- Sürgün- Tutuklamalar)

Kürt Sorunu:•  30 yılı aşkın mücadele kazanımlarını görmezden gelen, sorunu 
ret ve inkar eden bir noktada durmaktadır. Sorunun barışçıl, demokratik 
yöntemlerle muhatapları ile çözülmesi konusunda daha aktif tutum alınması,
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Haziran ayında yapılan Genel seçimlerle birlikte Emek, Demokrasi ve Özgürlük • 
bloğunun elde ettiği sonuçlar; yenilmez gibi görülen sistemin devamı yapılanmalar 
karşısındaki başarısı Türkiye de parça parça mücadele yürüten muhalefetin 
farklılıklarını koruyarak, birlikte hareket ettiklerinde güç olabileceği, başarılı 
sonuçlar alabileceği umudunu güçlendirmiştir. Devamında hayata geçirilen 
Halkların Demokratik Kongresi ciddi bir misyon üstlenmiştir. Dışında kalan 
Siyasi Örgütler başta olmak, üzere diğer tüm emek örgütlerinin sürecin içinde 
olması ihtiyacı önemsenmeli bu konuda çaba harcanmalıdır.

Dersim’le gündemleşen Türkiye nin geçmişiyle yüzleşmesi ihtiyacı bir kez • 
daha açığa çıkmıştır. Popülist yaklaşımlardan uzak yaklaşık bir asırlık döneme 
ait karanlıkların aydınlatılması, hakikatlerin açığa çıkarılması için dönemin 
arşivlerinin açılmasına yönelik sendikamızın sözünü söylemesi, tutum alması 
gerekmektedir.

Baskı, soruşturma, gözaltı, tutuklama ve sürgünlere yönelik 17 Aralık 2011 • 
tarihinde Urfa’ da yapılacak olan mitingin, AKP’nin saldırılarına kapsamlı yanıt 
verme anlamında güçlendirilmesi ve kitlesel katılımın sağlanması,

Bugüne kadar Demokratik Anayasa etkinliklerinde yer alan sendikamız gerek • 
yerel gerekse merkezi düzeyde yapılan çalışmalarda yer almalı, çalışmaların 
olmadığı yerlerde çaba içinde olmalıdır.

Genel Kurul Kararı olan • İNSAN HAKLARI ve CEZA EVLERİ KOMİSYONU’ 
nun acil olarak kurulması; Ceza Evlerinde; TECRİT başta olmak üzere, işkence, 
kötü muamele, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumu ve sağlık hizmetlerine 
ulaşım ve Ceza Evi koşullarına yönelik çalışma yürütülmesi. 

Baskı, Sürgün, Ceza, Gözaltı ve Tutuklamalara karşı bir mücadele programının • 
hazırlanması,

DİĞER KONULAR VE KARARLAR

DEPREM:

Sendikamız SES ve Konfederasyonumuz KESK’in Van-Erciş Depremi sürecinde • 
yürüttüğü ve halen yürütmeyi sürdürdüğü faaliyet önemli ve anlamlıdır. Devam 
ettirilmeli yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve devletin 
diğer kurumlarının eksikliklerini teşhir edecek çalışmalar yürütülmelidir.
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Deprem bölgesinde hizmet vermeye çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet • 
Emekçileri’nin Konteynır ihtiyacının karşılanması için bir defaya mahsus olmak 
üzere Şube ve Temsilciliklerin aylık aidat iadesinden % 15 oranında (ekonomik 
gücü olmayan yerler hariç) kesinti yapılması, toplanan miktara Genel Merkezin 
de ek yapmasıyla konteynır ihtiyacına katkı sunulması.

YÖNETMELİKLER:

Tüzük değişikliği doğrultusunda yönetmeliklerde yapılan teknik değişiklikler, • 
ayrıca Taşınmaz Edinme, Kiralama, Kullanma ve Devir Yönetmeliği kabul 
edilmiştir. 

Tüzük değişikliği kapsamında özellikle “nispi temsil sistemi” gibi önemli • 
konularda değişiklik yapılması gereken Genel Kurullar ve Seçim Yönetmeliği ile 
Örgütlenme yönetmelikleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Yönetmelikler 
tüzüğe uygun şekilde hazırlanarak örgütte tartışılarak bir sonraki MTK da 
netleştirilecektir.

Bir sonraki MTK öncesi Öğrenci Komisyonu Yönetmeliği ile ŞTK ve MTK • 
komisyonları yönetmeliğine ilişkin taslaklar hazırlanarak örgüte gönderilecek, 3. 
MTK’ da karara bağlanacaktır.

ORTAKLAŞILAN KARARLARA İLİŞKİN KISA SÜRELİ PLANLAMA:

“Sağlıkta dönüşüm programı”na karşı taleplerimiz üzerinden işkolumuzdaki emek 
ve meslek örgütleri ile birlikte 21 ARALIK 2011 günü GREV yapılarak sağlık 
meclislerinin kuruluşunun ilan edilmesi. 21 Aralık 2011 günü yapılacak eylemle 
başlayacak olan süreç Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan bir program oluşturularak 
sonuç alıncaya kadar devam edecek SÜRESİZ GREV’in örgütlenmesi için çalışmalar 
yapılacaktır.

21 Aralık 2011 GREV öncesi ve sonrası;

İşyerlerinden başlayarak • ÇALIŞAN MECLİSLERİ, SAĞLIK MECLİSLERİ, 
Halkın da katılımı ile -özellikle 2012 yılı başında GSS’ nın yürürlüğe girişiyle 
birlikte memnuniyetsizlikten kaynaklı halkın örgütlenmesi olanağı doğacaktır. 
Bu vesileyle tüm illerde geniş kesimleri içine katacak şekilde SAĞLIK HAKKI 
MECLİSLERİ oluşturulmasına başlanmalıdır. 
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Bu sü• re içinde çalışanların ve halkın bilgilendirilmesi, uygun durumlarda ÇADIR 
kurulması ve işlemlerin buradan yürütülmesi,

Öncelikle Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları ve halka yönelik materyaller • 
hazırlaması ve bu çalışmaların 2012’de devam ettirilmesi

Bu program; ortaklaştırılmış örgütlerle birlikte, öncelikle KESK’e bağlı sendikalar • 
olmak üzere, merkezde ve yerellerde diğer emek ve meslek örgütleri, siyasi parti 
ve hareketlerini de içine alacak şekilde yürütülmelidir. 

Özellikle Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında eğitim gören öğrenci gençliğin de • 
eylemlilik içinde olması için özel çaba harcanmalıdır.

Eylem ve etkinlik programı, yerel özelliklere göre farklı uygulamaları da getirebilir, • 
ÇADIR KURMA, PANEL’ler, SEMPOZYUM’lar, İşyeri Toplantıları gibi…
eylem ve etkinlikler organize edilmelidir.

Yapılacak eylem ve etkinliklerin KESK’in 4688 sayılı Yasa ve Toplu İş Sözleşme süreci 
eylemleriyle çakışması halinde, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri taleplerinin, tüm 
kamu çalışanları talepleriyle birleştirilerek mücadele programı yürütülmesi şeklinde 
olacaktır.
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7. DÖNEM 3. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ 
BİLDİRGESİ

7. Dönem 3. Merkez Temsilciler Kurulumuz 23-24 Şubat 2012 tarihlerinde Merkez 
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ile birlikte 85 Temsilcinin katılmasıyla 
Ankara’da toplanmıştır. Adıyaman, Afyon, Artvin, Aydın, Bartın, Bingöl, Bitlis, 
Çanakkale, Dersim, Erzincan, Hatay, Isparta, Muş, Nevşehir, Sinop, Tekirdağ, Uşak 
Şube/Temsilciliklerimiz mazeretsiz olarak katılım göstermemişleridir. Antalya Şube 
2 Kişi ile katılması gerekirken 1 kişi ile, Ankara Şube 6 Kişi ile katılması gerekirken 
1 kişi ile ve İzmir şube 6 kişi ile katılması gerekirken 4 kişi ile katılım göstermiştir. 
MYK üyeleri hariç 43 Temsilci konuşma yapmıştır. 

7. Dönem 3. MTK’ muz; genel kadın sekreterimizin de içerisinde yer aldığı KESK’li 
kadınlara yönelik operasyon ve tutuklamaların yaşandığı bir süreçte, sağlık ve sosyal 
hizmet alanı başta olmak üzere birçok alanda çıkarılan KHK’lerin uygulanma süreci 
ve illerde kurmaya çalıştığımız sağlıkçılar ve kent sağlık hakkı meclislerinin kurulduğu 
ve kurulması için çalışmaların olduğu bir süreçte toplanması anlamlı olmuştur. 
Merkez Temsilciler Kurulumuz saygı duruşu, genel başkanın açılış konuşması, 
sekreterlik çalışmaları hakkında bilgilendirmelerden sonra; gündemler üzerine 
yazılı ŞTK raporları olan şubelerin konuşmaları ve MTK temsilcilerinin bireysel 
konuşmaları ile devam etmiştir. MTK temsilcilerinin gündemlere ilişkin yaptıkları 
değerlendirme ve öneriler ile illerden getirilen ŞTK raporları doğrultusunda genel 
başkanın yaptığı toparlama sonucunda önümüzdeki döneme ilişkin kararlaşmalar 
netleştirilmiş ve iki günlük toplantı sona ermiştir. MTK’mızın 2. günü 663 Sayılı 
KHK’nin uygulanmasına yönelik genelgeye itiraz amaçlı Sağlık Bakanlığı önünde 
kitlesel basın açıklaması gerçekleştirmiş ve oradan da Ankara adliyesi önüne yürüyüş 
yaparak tutuklanan üyelerimize yönelik gözaltı sürecinde yaşatılanlar ve dosyadaki 
gizlilik uygulamasına rağmen basında yer alanlara ilişkin yetkililer hakkında suç 
duyurusunda bulunmuştur. 

7. Dönem 3. MTK’muz 13 Şubat 2012’de gözaltına alınarak tutuklanan KESK’li 
kadınlar şahsında tüm KESK’li tutsakların mücadelesinin bağlılığına atfedilmiştir.

MTK’ da yapılan değerlendirmeler ve ortak kararlaşmalar aşağıdaki gibidir. 
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SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Emek ve Demokrasi mücadelesinde 20 yılı aşkın süredir Türkiye gündemine dinamik 
bir sendikacılığı getirmiş, hemen her alanda verilen mücadeleye öncülük etmiş bir 
konfederasyon olan KESK ve bağlı sendikalar, başından beri hükümetlerin hedefi 
olmuştur. Özellikle AKP Hükümeti de hedefine KESK ve KESK’e bağlı sendikaları 
almış, hem yasal düzenlemeler, hem de sendikal örgütlenme ve mücadelelerin 
önüne koyduğu engellerle bunu sürdürmüştür. İstediği gibi sonuç alamayınca; emek 
ve demokrasi mücadelesini yürüten tüm muhalif güçlere saldırılarına paralel olarak 
KESK’e de BASKI, SÜRGÜN, CEZA, GÖZALTI ve TUTUKLAMA yoluyla 
saldırmaya başlamış giderek saldırı dozunu arttırmıştır. Bu saldırılar, KESK ve bağlı 
sendikaların mücadelesini kırmak, sindirmek; yirmi yılı aşkın mücadelesinin 
meşruluğunu, halkın ve emekçilerin gözünde yok etmek, KESK’i marjinalize-
kriminalize etmek amacıyla yapılmaktadır. KESK’in İzmir davası karardan bir 
hafta önce mahkemenin iki hakiminin değiştirilmesi ve mahkumiyet kararının yeni 
gelen iki hakim tarafından verilmesi bunun en önemli göstergesidir. Son gözaltı ve 
tutuklamaların arka planında Seher TÜMER’in yeni doğan ölümlerini teşhiriyle 
başlatılan ve tutuklulukla sonuçlanan davası, KESK ve KESK’e bağlı sendikaların 
emek ve demokrasi mücadelesi, Barış mücadelesi ile Kadın mücadelesi’nin olması da 
bunun en açık göstergesidir. Ancak bize saldıranlar; baskı ve yıldırma politikalarının, 
mücadelemizden vazgeçiremeyeceklerini, bizi sindiremeyeceklerini, mücadelemizden 
alıkoyamayacaklarını bilmeleri gerekir. Onlara, emek ve demokrasi mücadelesinin 
ivmesini daha da yükselterek yanıt vermeliyiz. Bu bağlamda şu anda tutuklu bulunan 
arkadaşlarımızın tümünü saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. 

2007 yılı sonunda başlayan Kapitalizm’in yapısal krizi, krizden çıkışın faturasını 
emekçiler ve yoksul halka yüklemeye devam etmektedir. Avrupa ülkelerinde, 
özellikle AVRO bölgesindeki ülkelerde krizin faturası olarak emekçilere hazırlanan 
paketlerin emekçiler ve yoksul halkın kazanılmış haklarını gasp etmesi, geniş 
mücadele ve direniş cepheleri oluşmasına neden olmuş, geniş toplum kesimlerini 
ortak mücadele cephesinde buluşturmuştur. Yunanistan’da bir hükümet değişti, 
şimdi yerine kurulan teknokrat hükümeti erken seçime gidiyor. İtalya’da Berlusconi 
Hükümeti apar topar iktidardan uzaklaştırıldı. Devamında İspanya’da seçim sürecine 
gidilmiştir. Şimdi de krizin faturasının emekçilere ve yoksul halka ödetilmesi için 
uygulanmaya çalışılan reçetelere karşı öğrenciler başta olmak üzere güçlü direnişler 
var. Portekiz’de, Fransa’da ve daha birçok Avrupa ülkesinde ortak cepheler halinde 
direnişler sürüyor.
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Aynı mücadele, Kapitalizm’in beşiği ABD’de de başlamış, sermayenin merkezi 
WALL-STREET işgaline dönüşmüş, işgal giderek süregen hale gelmiştir ve 
halen de devam etmektedir. Wall-Street işgalinden alacağımız dersler varsa da, 
mücadelemizde etkili olduğunu bildiğimiz ve AKP’nin son seçimlerde aldığı % 50’ye 
yakın oyun emek ve demokrasi mücadelesinde yarattığı korku, yenilgi ve sinmişliği 
“BİZ % 99, SİZ % 1’SİNİZ” sloganını kullanmalıyız.

Benzer bir mücadele aylardır Şili ve Arjantin’de sürmektedir, bu ülkeler, Eğitim’de 
Neo-Liberal değişime karşı öğrenci gençliğin direniş ve mücadelesine sahne 
olmaktadır. Aynı öğrenci mücadelesi İspanya’da da başlamıştır.

Mücadelenin, Neo-Liberal politikaların yıkıcı etkilerine karşı bir biçimde 
şekillenmesi Antikapitalist bir mücadeleye dönüşme potansiyeli taşımaktadır. 
Bu, ülkemizdeki Neo-Liberal politika uygulamaları ve sonuçlarına karşı verilecek 
mücadelenin avantajlarına, bu avantaj ve olanakların giderek artacağına dair bir 
işaret sayılmalıdır.

KÜRT SORUNU:

AKP, seçim sürecinden başlayarak Kürt Sorununun Demokratik-Barışçıl biçimde 
çözülmesi, Türkiye’nin demokratikleşmesinin de bir dayanağı olarak atılan adımları 
bu yönde oluşmuş demokratik adımları yok sayan, onu görmezden gelen, Irkçı-
Şoven bir hatta yönelmiştir. AKP, kendi statükosunu oluşturarak; şiddet ortamını 
körükleyen üslup, sınır içi ve ötesi operasyonlar, Kürt seçilmişleri, siyasileri, aydın 
ve yazarları, neredeyse bu konuda söz söyleyen herkesi tutuklatarak tehlikeli bir 
sürecin önünü açmaktadır. Kürt Sorununu Demokratik-Barışçıl çözümünü isteyen, 
yeter artık kimse ölmesin diyen, diyalog sürecinin başlatılmasını dillendirenleri de 
son dönemlerde yoğunlaşan operasyonlarla baskı altına alarak susturmaktadır.

Hükümetin çözüm için öne sürdüğü ve uygulamaya başladığı politikalarla çözümün 
Demokratik-Barışçıl bir biçimde olmasını talep eden anlayış arasında derin bir fark 
ve uçurum vardır. Bu politika, Kürt ve Türk Halkına daha fazla ACI, daha fazla 
KAN, daha fazla GÖZYAŞI getirecek bir politikadır.

ÇÖZÜM; Kürt ve Türk Halkının BARIŞ-ÖZGÜRLÜK ve EŞİTLİK temelinde 
şekillenecek demokratik taleplerin karşılanmasında, müzakere sürecinin başlaması, 
bu çözümü de içerecek demokratik bir ANAYASA’dan geçmektedir.
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BASKI, SÜRGÜN, CEZA, GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

AKP, 12 Haziran seçimleri sonrasında, aslında 12 Eylül Anayasa referandumundan 
başlayarak, seçimlerden aldığı güçle her kurumu ele geçirme sürecini başlatmıştır. 
Bunun en belirgin karşılığı emek ve demokrasi mücadelesi üzerinde, muhalif sesleri 
susturmak adına yapılan baskılardır. AKP, faşist yönetimlerdeki uygulamaları geri 
bırakacak bir tarzda hareket etmektedir.

Başta sendikamız olmak üzere, KESK ve KESK’e bağlı sendika yönetici ve üyeleri • 
baskı, soruşturma, ceza, gözaltı ve tutuklamalarla yıldırılmaya, mücadelemiz 
engellenmeye çalışılmaktadır. Halen sendikamız yönetici, eski yönetici ve 
üyelerinden sekiz kişi tutuklu veya hükümlüdür. Bu sayı KESK düzeyinde 
40’ı aşmıştır. Üçlü protokol nedeniyle bir üyemiz yargılanmış ve beraat etmiş, 
bir üyemizin de davası sürmektedir. 19–20 Nisan grevi nedeniyle Ağrı Şube 
yöneticilerimize dava açılmıştı. Ancak, idare mahkemesi tarafından yargılamaya 
sebep olan suç unsuru olmadığı için yöneticilerimizin lehine karar vermiştir. 
Yine 19-20 Nisan 2011 tarihindeki greve katıldığı için Nevşehir eski Temsilcilik 
başkanımıza idari soruşturma başlatılmış ve Yüksek disiplin Kurulu tarafından 
memuriyetine son verilmiştir. Dersim’de tacize karşı yapılan bir eyleme katıldıkları 
için üç kadın üyemiz il dışına sürgün edilmiştir. Ancak girişimlerimiz sonucunda 
haksız sürgünler durdurulmuştur. 

Ş.Urfa Şubemiz ve Eğitim Sen şubesi yönetici ve üyeleri gözaltına alınmış, biri • 
eski yöneticimiz, Eğitim Sen’in 7 üyesi tutuklanmıştır. Bu tutuklamanın ne 
kadar dayanaksız olduğu, ilk mahkemede arkadaşlarımızın tahliye edilmesinden 
anlaşılmaktadır. 

Hükümetin bile açıklayamadığı Uludere’deki katliamı protesto eden Demokrasi • 
Güçleri içinde yer alan sendikamız Ş.Urfa Şube Başkanı, haksız yere, gözdağı 
vermekten başka amaç taşımayan biçimde gözaltına alınmış ancak haksız ve 
suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakılmıştır. KESK Çalışanı ile ilgili gözaltı 
bahanesiyle KESK’in tümü aranmak istenmiştir. KESK çalışanının gözaltı 
kararındaki dayanaksızlık bir yana, yapılmak istenen arama ve medyaya 
pompalanan haberlerdeki çarpıtma, bu olayın, KESK’in haklı ve muhalif 
duruşuna saldırıdan başka bir şey olmadığını göstermektedir.

Son olarak 13 Şubat 2012 günü, içlerinde KESK Kadın Sekreteri, Sendikamızın • 
Genel Başkanlığını yapmış Genel Kadın Sekreteri, Tüm Bel Sen Merkez 
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Kadın Sekreteri ve SES ve Eğitim Sen Ankara Şubeleri Kadın Sekreterleriyle, 
Kadın aktivistlerden oluşan 15 kadın arkadaşımız gözaltına alınmış, 9 kadın 
arkadaşımız tutuklanmıştır. 8 Mart öncesi, KESK’li kadınların 8 Mart’ın tatil 
olması talebiyle o gün hizmet üretmeme kararını açıkladığı bir dönemde böyle 
bir olayın gerçekleşmesi manidardır.

Toplumun tüm muhalif kesimleri yoğun baskı altındadır ve buna yönelik • 
operasyonlar gün geçtikçe daha da yoğunlaşmaktadır. Ne şekilde olursa olsun 
muhalif sesler bir örgüt yapısıyla ilişkilenerek tutuklanmaktadır. Hopa olayları 
sonrası gelişen gözaltı ve tutuklamalar, Gazeteci ve yazarların(Nedim Şener, 
Ahmet Şık ), Aydın Yazar Ragıp Zarakolu ve Prof. Büşra Ersanlı’nın ve en 
son 50’ye yakın avukatın tutuklanması bunun en son örnekleridir. Tutukluluk 
süreleri hiçbir sistemde olmayacak kadar uzun olan Özel Yetkili Ağır Ceza 
Mahkemeleri tarafından yapılmaktadır. Bu mahkemeler, DGM mahkemelerini 
aratacak duruma gelmiştir.

Türkiye’de Ceza Evleri sorunu kan• ayan bir yaradır. Halen OECD ülkeleri 
içinde tutuklu ve hükümlü sayısı açısından Türkiye ilk sıralardadır, Ceza 
Evleri kapasitelerini ileri derecede aşmıştır. Tutukluluk süreleri alabildiğine 
uzundur, yargılama süreci başlayana kadar ortalama altı ay geçmektedir. Ceza 
ve Tutuk Evlerinde başta üçlü protokol nedeniyle olmak üzere, ceza ve tutuk 
evleri yönetiminden kaynaklı olarak sağlık hakkına ulaşmada engeller vardır. 
Hasta tutuklu ve hükümlüler salıverilmesi gerekirken ceza evlerinde ölüme 
terkedilmktedir. Alabildiğine işkence, kötü muamele ve tecrit başta olmak üzere 
cezalandırma mekanizmaları yoğun olarak yaşanmaktadır. 

Son günlerde başta tecrit olmak üzere ceza evleri sorunlarına yönelik olarak, giderek 
yaygınlaşan açlık grevleri başlamıştır. Sağlık alanında örgütlü bir sendika olarak 
yaygınlaşmakta olan açlık grevlerine ilişkin olarak duyarlı davranmak, bunların 
ölüm oruçlarına dönüşmesi tehlikesine karşı tutum almak, yaşam hakkını savunan 
bir yerde duruş sergilemek gereklidir. Aslında tecrit, F tipi cezaevleri ile başlamış 
bir süreçtir. Buna karşı verilen mücadelede 19 Aralık Cezaevi katliamını, ölüm 
oruçlarını ve bu mücadelede ödenen bedelleri unutmamalı, ölüm oruçlarıyla geri 
adım atılarak, taleplere ilişkin yayınlanan genelgenin uygulanması için girişimlerde 
bulunmalı, var olan mücadeleyi desteklemeliyiz. 

Bütün bu antidemokratik nedenlerle sendikamız SES ve Konfederasyonumuz 
KESK, özel yetkili mahkemeler ve TMK’nın kaldırılması için mücadele 
etmelidir.
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MİT Müsteşarını soruşturmadan kurtarma yasası sürecinden de söz edecek olursak; 
Adalet Bakanı, yasayla ilgili olarak TBMM’de yaptığı konuşmada, bu yasanın aynı 
zamanda Kürt Sorununun çözümü için yapılacak diyalog için de rahatlatıcı olacağını 
açıklamıştır. Böyle bir açıklama ile Hükümet uygulamaları arasındaki çelişkiyi 
vurgulamak, mücadelede bunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

AKP’nin 12 Eylül Darbesi ile hesaplaşmasında da benzer bir durum var. 12 
Eylül; Anayasa’sı, YÖK’ü, kurum ve kurullarıyla varlığını korurken, 12 Eylül’ün 
işkencecilerinden hesap sormadan, faili belli kayıpların hesabı verilmeden ve sadece 
iki generalin yargılanmasıyla 12 Eylül ile hesaplaşılabilinir mi?

2011 yılının bitimine yakın, 2012 yılı Barış umutları ile dolu beklenirken, Şırnak, 
Uludere, Roboski’de 20’si çocuk 34 kişinin bilerek öldürülmesi Katliamdan başka 
bir sözle açıklanamaz. İnsani duygularını yitirmeyen her birey bunun hesabını 
sormalı, unutturmamalı, belli olan faillerinin açığa çıkarılarak cezalandırılmalarını 
sağlamalıdır. KESK Kadın Meclisi’nin bir heyetle Roboski annelerini ziyarete 
gitmeleri bu mücadele açısından anlamlı ve önemlidir.

Kendine muhalif görüşlere baskı amacıyla ilişkilendirilecek “ÖRGÜT” bulan anlayış, 
örgütlü bir cinayet olduğu apaçık belli olan Hrant DİNK Cinayetinde örgütsel bir 
yapı bul(a)mamaktadır. Halkların Kardeşliği ve emekten yana bir dünya mücadelesi 
veren aydın ve yazar olan Hrant’ın ölümünün ardındaki anlayışla mutlaka mücadele 
edilmelidir.

Türkiye, yeraltı zenginlikleri ve yeraltında tarih bulunduran bir ülkedir. Ama aynı 
zamanda kazılan birçok yerden insan kemiklerinin çıktığı bir ülke haline getirilmiştir. 
Diyarbakır JİTEM karargahındaki kazılarda çıkarılan insan kemikleri, o bölgede 
sayısı belli olmayan yüzlerce, binlerce faili meçhul kayıplar bir kenara bırakılarak, 
oranın JİTEM karargahı olduğu unutturulmaya çalışılarak eskiye ait açıklamaları 
yapılmaktadır. Bu olay, mutlaka izlenmelidir, gerçeğin açığa çıkarılması için takipçisi 
olunmalıdır.

KAMUNUN TASFİYESİ

AKP, seçimler arifesinde meclisten aldığı KHK yapma yetkisini kullanarak;

Kamunun yapısını tamamen değiştirme,• 

Kamu’yu ve kamu hizmetlerini sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme • 
ve bunu hayata geçirme,
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Kapitalizm ve sermayenin kendi icadı olan güçler dengesini dışlayarak ülkeyi • 
yönetmektedir. AKP, YASAMA yetkisini, YÜRÜTME’nin hizmetine sunarak, 
ülkeyi KHK’lerle yönetmeye başlamıştır. Bunun açık adı FAŞİZM’dir. Buna karşı 
mücadele ise demokrasi güçleriyle birlikte omuz omuza yürütülmeli, hükümetin 
ülkeyi KHK’lerle yönetmesi tartışmaya açılmalıdır.

Yine, 12 Haziran seçimleri sonrasında AKP’nin aldığı %50’ye yakın oy oranının 
baskısıyla, başta Kamu Emekçileri olmak üzere, tüm emekçi ve toplum kesimleri 
ideolojik baskı ve ideolojik hegemonya altına alınmıştır. Oysa bu dönemde ideolojik 
olarak kabuğumuza çekilmeye değil, silkinmeye, daha güçlü, daha örgütlü, daha 
bütünlüklü bir mücadeleye ihtiyacımız vardır.

İŞKOLU GÜNDEMLERİ

Sosyal Hizmet:

Hükümet seçim öncesi 4/B’lileri kadroya geçirme maskesiyle gizleyerek;

SHÇEK’in yapısını değiştiren,• 

Taşra teşkilatının İl Özel İdareleri’ne devrederek siyaset ve cemaatlerin eline • 
terk eden,

Sanki önemli bir işlev görüyormuş gibi, kadından sorumlu Devlet Bakanlığı’nı • 
lağvedip yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuran KHK yayımlanmıştır. 

Daha sonra da geçtiğimiz günlerde yeni bir KHK yayımlayarak SHÇEK taşra 
teşkilatının devrini üç yıla yayarak devri öngörülmüştür. Bu durum, büyük ölçüde 
mevcut uygulamaya karşı verilen mücadele ve gösterilen tepkiyle oluşmuştur. 
Sendikamız, hem bu konuda bilgilendirme yapmayı sağlayacak, hem de mücadeleyi 
örgütleyecek bir BROŞÜR hazırlamış, Parlamento ile görüşmeler yaparak bu KHK’nin 
Anayasa Mahkemesin götürülmesini sağlamıştır. Bunun dışında ilgili bakanlık ile bu 
ve sonradan çıkarılan “Eşit İşe Eşit Ücret” adıyla pazarlanan KHK’lerle ilgili olarak 
görüşme yapıldı ve özlük haklarına ilişkin talepleri de içeren bir dosya verilmiştir. 

Sağlık:

Gelinen aşamada Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yasal alt yapısı son KHK ile 
tamamlanmıştır. Bundan sonra programın geçiş ve uygulamaları için gerekli 
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YÖNETMELİK, YÖNERGE ve GENELGE’ler süreci başlayacaktır. Bu arada 
SUT’leriyle de HİZMET, İLAÇ ve TIBBİ MALZEME paketinin daraltılması süreci 
de sürdürüleceği beklenmektedir.

2 Kasım’da, gece yarısı operasyonuyla çıkarılan KHK ile sağlığın piyasalaştırılmasının 
önünde yasal engel kalmamıştır. Artık Türkiye’de;

Korunması gereken bir HAK’tan,• 

Kamusal ya da yarı kamusal bir sağlık hizmetinden söz etmek mümkün değildir.• 

Bu durum, mücadelenin başka bir evreye dönüştürülmesini dayatmaktadır.

Artık; GÜNÜ BİRLİK TEPKİSEL MÜCADELE YERİNE, HER KÜÇÜK 
PARÇAYI BÜTÜNLE VE SONUÇLA BİRLEŞTİREN, ama her anlamda KÖKLÜ, 
RADİKAL bir mücadele hattına ihtiyacımız vardır. BÜTÜNLÜKLÜ bir mücadele 
bizi beklemektedir. Önümüzdeki süreç; TOPLUM LEHİNE SAĞLIK HİZMETİ, 
SAĞLIĞIN HAK OLDUĞU BİR SİSTEM, KADROLU-GÜVENCELİ İSTİHDAM 
talebini içeren uzun erimli bir mücadele programına ihtiyacımız vardır.

Bu mücadele, elbette SES örgütlülüğünü aşan bir mücadeledir ve MYK da bunun 
bilinciyle hareket ederek tüm sağlık örgütleriyle ortaklaştırmaya çalışmaktadır. 
Mücadele, tüm sağlık emekçilerini, tüm emekçileri ve emek hareketini kapsayan, 
onu da aşan, mücadeleye halkın da katılımını sağlayarak toplumsallaştıran, 
siyasetin öznesi haline getiren bir mücadele hattını örmek zorundadır.

MTK’MIZIN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME

DAİR ORTAKLAŞTIĞI KARARLAR:

19-20 Nisan 2011 Grevi gibi 21 Aralık 2011 grevi de, Neo-Liberal politikalarla 
yaratılan PARÇALANMIŞ İSTİHDAM ve FARKLI ÖRGÜTLENME ve 
işkolumuzdaki FARKLI MESLEKLER’den kaynaklanan mücadelenin zayıflatılması 
olgusunun aşılması açısından önemli bir deneyim sağlamıştır.

Bütünlüklü bir mücadele için, parçalanmış istihdam, farklı statü ve örgütsel 
aidiyetlerden kaynaklanan sorunlar MECLİS yapılanması ile büyük ölçüde aşılmış, 
meclislerini oluşturmuş işyerlerinde 21 Aralık GREV’i etkin olmuştur. Bu nedenle 
İŞYERİ SAĞLIKÇILAR (SAĞLIK ÇALIŞANLARI) MECLİS’leri hızlı biçimde 
kurulmalı, kurulan meclisler de geliştirilmelidir. Meclislerin geliştirilmesi mücadele 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
494

MTK SONUÇ BİLDİRGELERİ

ile olanaklıdır ve bunun için işyerlerinden başlayan ve il, ilçe bütününe yayılan 
eylemler yapılarak sürekli hale getirilmelidir. İşyerlerindeki meclis örgütlenmesinde; 
işyeri ve sendikal organlarımızın işlevsiz hale ya da silikleşmesine izin verilmemeli, 
örgütsel yapımıza uygun çalışma tarzı devam ettirilmelidir. İş yeri temsilcilik organı 
ve iş yeri temsilciler kurullarımız daha aktif hale getirilmeli, işyeri sağlıkçılar 
meclisi toplantıları öncesi mutlaka iç toplantı yapılarak yönlendirici tutumlar 
geliştirilmelidir.

Mücadele elbette yalnızca Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin görevi, sorumluluğu 
değildir. SSGSS dönemindeki mücadelenin eksik yanlarından ders çıkararak 
bir mücadele plan ve stratejisi oluşturmak zorundayız. Bu nedenle mücadelenin 
Sağlık Hakkı mücadelesiyle birleştirilmesi zorunluluğu da vardır. Bunun için başta 
KESK’e bağlı diğer işkollarındaki arkadaşlarımızın da içinde olacağı, DKÖ, 
Dernek, Sendika ve Siyasi örgütlerin de içinde olduğu, halkı sağlık hakkı ile 
ilgili bilgilendirme ve yaşanan hoşnutsuzluğun örgütlenmesi üzerinden SAĞLIK 
HAKKI MECLİS’leri kurularak mücadeleye hizmet alanların da katılmasına 
ihtiyaç vardır. Sağlık için tanımladığımız bu mücadele stratejinin, sosyal hizmet 
için de oluşturulması, hizmetim piyasalaştırılmasına karşı verilecek mücadelenin de 
gereği ve ihtiyacıdır. 

SENDİKA YASASI ve İŞ YAŞAMI: 

4688 Sayılı Yasa ile ilgili değişiklik süreci tüm sendikal kamuoyu tarafından 
bilinmektedir. Hükümet, yandaş sendikasıyla al gülüm-ver gülüm bir yasa yapıp 
KESK’i ve mücadelesini boşa çıkarmaya çalışmaktadır. Grev hakkı gasp edilmekte, 
bugüne kadar elde edilmiş haklar yok sayılmakta, örgütlenme alanı daraltılmakta, 
mücadeleyi engelleyen, Tüm Bel Sen’in yaptığı Toplu Sözleşmeler hiçe sayılarak 
uluslar arası sözleşmeler ve AİHM kararları çiğnenmekte, 4688 sayılı yasanın da 
gerisinde bir yasa çıkarılmaya çalışılmaktadır. Kamu Emekçileri mücadelesinin 
olmasa olmazı olan bu yasal düzenlemeye karşı etkin bir karşı duruş sergilenmelidir. 
Bu nedenle KESK’in bu konuya ilişkin eylem takvimi özenle yürütülmeli, ivmesi 
yükseltilmeli, tüm illerde etkili eylemlerle bu düzenlemeye karşı çıkılmalıdır.

Hükümet, 2821 ve 2822 Sayılı Yasa Değişiklikleri (TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ 
YASASI) yoluyla işçilerin de örgütlenme ve mücadele alanını daraltan düzenlemeler 
yapmaya çalışmakta, işçilerin en önemli güvencesi olan “Kıdem Tazminatı”na göz 
koymaktadır. Bu durum, süreç içinde Kamu Emekçileri ve İşçilerin ortak mücadelesi 
için önemli olanaklar sağlamaktadır. Birleşik emek mücadelesinin bu olanakları 
hoyratça harcanmamalı, mücadelenin asgari koşulları şimdiden hazırlanmalıdır.
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İŞKOLU GÜNDEMLERİ:

21 Aralık eylemi kadroları motive • etmiş, egemenlere yanıt vermiş, bir eşiğin 
atlanmasını sağlamıştır. Bu ölçüde etkili eylemin en önemli sonucu; Farklı 
istihdam, farklı mesleki parçalanma ve örgüt aidiyetini ortadan kaldıran MECLİS 
şeklinde örgütlenme olmuştur. Bu nedenle İŞYERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
MECLİSLERİ ve hizmet alanları da mücadeleye katacak SAĞLIK HAKKI 
MECLİSLERİ örgütlemesinin devam ettirilmesi,

Oluşturulmuş İŞYERİ SAĞLIKÇILAR MECLİSLERİ’nin kalıcı olması, • 
işyerlerinde doğacak sorunları çözme konusunda güven verecek şekilde 
yerelleşmesi gerekmektedir.

11 Mart 2012 TÜRKİYE SAĞLIK HAKKI MECLİSİ toplantısında son • 
KHK yanında, “NASIL BİR SAĞLIK SİSTEMİ?” konusunda da bir eğilim 
belirlenmesine ihtiyaç vardır.

11 Mart 2012 Türkiye Sağlık Hakkı Meclis toplantısından sonra da; Yapılabilen • 
illerde İl, büyük illerde çevre illeri de içine alan bölge MİTİNG’lerinin yapılması, 
belirlenecek bir tarih kesiti içinde Sağlıkta Dönüşüm Programı sonuçlarını 
sorgulayan REFERANDUM yapılması ve sonuçlarının Ankara’ya getirilmesine 
yönelik eylem planlanması,

Yapılabilen yerlerde ve hastanelerde NÖBET ÇADIRLARI kurulması ve • 
buradan halkın bilgilendirilmesi,

SGK’yı da hedef alan eylem ve etkinlikler planlanması şeklinde bir çerçevede • 
mücadele yürütülmesinin gerekliliği belirtilmiştir.

Bu dönemde yapılacak eylemlerin HAK ALICI talepler üzerinden yapılması ve 
SÜRESİZ GREV’in örgütlenmesi şeklinde bir süreç izlemelidir.

MTK bunun dışında tek tek olarak aşağıdaki konularda gerekli çalışmaların 
yapılmasını önermiştir:

9 saat mesai ile ilgili olarak merkezileştirilmiş eylem programı hazırlanıp • 
uygulanması.

1. Basamak Aile Hekimliği ve 112 Acil Ambulans Hizmetleriyle ilgili olarak • 
tespit edilen sorunlar üzerinden mücadele yürütülmesi.
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Üniversite Hastanelerindeki uygulamalara yönelik olarak merkezileştirilmiş bir • 
program hazırlanması.

663 sayılı KHK’nın uygulanmasına yönelik Genelge’nin uygulanması • 
aşamalarında ve personel devri aşamalarında etkili çalışma yürütülmesi.

Basın açıklamalarını aşan hak alıcı eylem ve etkinliklerin programlanması.• 

ÖRGÜTLENME- YETKİ SÜRECİ:

Bilindiği gibi her yetki döneminde sendikamızı karalamaya, kriminalize etmeye ve 
üye yönelik sistemin ve devşirme sendikaların çalışmalarının ivmesi yükselmektedir. 
Emekçiler nezdinde meşruluğumuz, fiili meşru mücadelemiz ve gerçek sendika 
olduğumuz olgusu inkar edilemez bir gerçektir. Ancak çeşitli kaygılar, korkular 
ve baskılar nedeniyle sendikamızın üye sayısında mücadelesine denk bir artış 
yaşanmamaktadır. Nitel anlamda yürüttüğümüz mücadeleye denk üye artışı 
sağlanması için;

İş yeri sağlık meclisleri kuruluş amaçlı yürüttüğümüz tüm faaliyetler ile genel • 
mücadele programımız içerisinde yaptığımız her çalışma üyeleme zemini 
olarak değerlendirilmelidir. Eylem-etkinlik örgütleme, sorunlara çözüm bulma 
amaçlı tüm girişimleri en güçlü şekilde sahiplenmemize, çalışmamıza rağmen 
emekçileri üye etme çabasını daha az göstermekteyiz. Bu nedenle her planlama 
öncesi, süresince ve sonrasında üyelik çalışmalarını içine alacak tarzda faaliyet 
göstermeliyiz.

15 Mayıs yetki sürecine kadar geceli-gündüzlü üyeleme seferberliği yapılmalıdır. • 
Bunun için yönetim organlarının tamamı, temsilci ve aktivistlerimiz sürece dahil 
edilmelidir.

Mart ve Nisan aidat tevkifat listeleri işyerlerinden düzenli alınmalı üyelerimiz • 
netleştirilmelidir. Bu süreç mayıs ayına bırakılmamalıdır.

Güvencesizlerin örgütlenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması, bu konuda • 
bildiri-el ilanı hazırlanması, eğitim çalışmaları yürütülmesi ve pratik adımlar 
atılan yerlerdeki çalışmaların değerlendirilmesi, pratik adımlar atılması.

3. MTK’mızın kabul ettiği öğrenci komisyonları yönetmeliği çerçevesinde; şube/• 
temsilciliklerimiz illerindeki sağlık ve sosyal hizmet alanındaki öğrencilerle ilişki 
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geliştirerek, sendikamıza fahri üyelik formalarını doldurmak ve genel merkezden 
onaylatmak koşulu ile üyelik işlemlerini yapacaklardır. Bu çalışma aynı zamanda 
geleceğin sendikal kadrolarını yaratmanın en önemli aracı olacaktır.

EĞİTİM-BASIN-YAYIN:

SHÇEK çalışanlarına eğitim ve eğitim çalışmalarına SHÇEK çalışanlarının • 
katılımının sağlanması.

Basın-Yayın, Web sitesi konularında ivedi düzenlemeye gidilmesi, periyodik • 
yayın çıkarılması, basılı dokümanların zamanında gönderilmesi.

Ortak dil kullanmak amacıyla, özellikle KHB, KÖO, Sağlık Serbest Bölgeleri, • 
Gönüllü Sağlık Hizmeti, EAH ve Üniversite Hastanelerinin durumunu içerecek 
bir doküman hazırlanması,

Siyasal konular üzerinden sendikamızın yıpratılmasına yönelik faaliyetler • 
karşısında merkezi yayınlar çıkarılarak işyerlerine ulaştırılması

GSS’nın 2012•  den itibaren ne getireceğine dair halka yönelik aydınlatma amaçlı 
bildirilerin hazırlanması.

Aile hekimliği ve ADSM’lerle ilgili dokümanlar hazırlanması, • 

Güvencesizlerin örgütlenmesine yönelik materyal hazırlanması• 

KADIN ÇALIŞMALARI:

Kadınlara yönelik bu son saldırı üzerinden hareket ederek; Üyelerimizin %60’ının 
kadın olması nedeniyle, karar süreçlerine kadınların katılmasının sağlanması ve 
kadın örgütlenmesinin yükseltilmesi için;

Kadın çalışm• alarının aksatılmadan yürütülmesi.

8 Mart’ın daha güçlü karşılanması ve her yerde etkili biçimde mücadeleye • 
dönüştürülmesi.

KESK eylem programının pratikleştirilmesi için sendikamızın aktif tutum • 
alması,

Dergi, afiş gibi • yayınların etkinliklerden önce illere ulaştırılması,
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HUKUK: 

Hukuk Bürosu ve Sekreterliği çalışmalarının düzenli hale getirilmesi. İllerin • 
yaşadığı hukuk sorunlarına yönelik başta KESK il Hukuk büroları olmak üzere 
bölge hukuk büroları gibi alternatifler de değerlendirilerek çalışma yürütülmesi, 
kazanımlarla ilgili materyaller hazırlanmalı, 

BASKI-SÜRGÜN-CEZA-GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Önümüzdeki süreçte Baskı, Sürgün, Ceza, Gözaltı ve Tutuklamaların devam edeceği 
düşüncesinden ve bugüne kadar yapılanların yetersizliği üzerinden hareketle daha 
etkili eylemlerin yapılmasına ihtiyaç vardır.

Savun• ma yerine, sahiplenmeyi ön plana çıkaran eylem ve etkinlikler.

Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle Mücadele Yasasının kaldırılmasına yönelik • 
mücadele.

Cezaevlerinde; Sağlık hizmetine erişim, tedavisi olanaksız tutuklu ve • 
hükümlülerin salınması, Tecrit, İşkence, Kötü Muamele ve son zamanlarda 
başlayan Açlık Grevleri’ne yönelik olarak DUYARLI davranılması, buna yönelik 
çalışma yürütülmesi.

KESK bütünlüğünde bölge ve merkezi mitingler yapılması, KESK’li tutuklular • 
serbest kalana kadar bu mücadelenin sürdürülmesi.

İfade ve örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasına yönelik Demokratik bir • 
ANAYASA için mevcut engellerin kaldırılması için mücadele edilmesi.

Bu alanda yapılacak eylem ve etkinliklerin de işyerlerine dayanan, iş yerlerini 
bilgilendiren, geniş emek kesimini kapsayan biçimde örgütlenmesi.

DİĞER KONULAR:

21 Mart NEWROZ’un ruhuna uygun olarak kutlanması için KESK bütünlüğünde • 
çalışma yapılması, buradan açığa çıkacak mücadelenin 1 MAYIS ile birleştirilerek 
taçlandırılması.

VAN Depremiyle ilgili çalışmaların sürdürülmesi, başta Sağlık ve Sosyal • 
Hizmet Emekçileri olmak üzere, tüm emekçi ve yoksul halkın Sağlık, Sosyal 
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Hizmet, Beslenme, Barınma ve Hijyen açısından sağlıklı bir ortama kavuşması 
mücadelesinin sürdürülmesi ve bunun takipçisi olunması.

Çoğu çocuk, 34 kişinin katledildiği Roboski katliamı ile ilgili olarak, olayın • 
failleri ve neden olanlarının açığa çıkarılmasına kadar sürecin izlenmesi ve buna 
yönelik çalışmaların içinde yer alınması. 

KESK’E ÖNERİLER:

BASKI-SÜRGÜN-TUTUKLAMLARA karşı 3 Aralık 2012 sürecinde başlatılan • 
mücadelenin programatik bir hale dönüştürülerek, merkezi eylemler, bölge 
mitingleri, il mitingleri ve işyerlerini esas alan eylemlerin planlanması,

Yeni anayasa sürecinde aktif tutum alması ve mevcut siyasal atmosfer ve • 
iktidarın yapısından kaynaklı demokratik bir anayasa söyleminin oyalamaca 
olduğunu değerlendiren MTK’mız KESK’ in emek ve demokrasi güçleri ile 
birlikte yeni anayasaya doğru giderken yol temizliği için TMK ve Özel yetkili 
mahkemelerin kaldırılmasını hedefine koyan ve kaldırılıncaya kadar sürekliliği 
olan bir mücadele hattı yürütülmesi,

4688 sayılı yasada yapılması planlanan değişiklik karşısında işyerlerini • 
temel alan planlamalarla ve daha önce hazırlanan mücadele programının 
pratikleştirilmesine, yasa sürecine ilişkin işyerlerine aktarılacak bilgilendirme 
materyalleri gönderilmesi

TİS taleplerinin somut anlaşılır olması, işyerlerinde bilgilendirme amaçlı • 
materyallerin zamanında gönderilmesi için gerekli çalışmalar yapmalıdır.
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7. DÖNEM 4. MTK SONUÇ BİLDİRGESİ

GİRİŞ:

Ülkemizde emek ve demokrasi alanında karanlığa doğru gidişatın daha da hızlandığı 
bir süreç yaşanmaktadır. AKP Hükümeti, 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu’ndan 
aldığı güç, 12 Haziran 2011 seçimlerinden de aldığı cesaretle ülkeyi pervasızca; baskı, 
sindirme, gözaltı ve tutuklamaların olağan hale geldiği totaliter biçimde yönetmeye 
başlamıştır. İlk iki Hükümet dönemlerini, çıraklık” ve “kalfalık” olarak değerlendiren 
AKP, üçüncü döneminde ustalaşmıştır. Bu “ustalık”, emek ve demokrasi alanına, 
insan hakları ve insanca yaşama pervasızca saldırı dönemi olarak tarihe geçecektir. 
Her fırsatta “İleri Demokrasi” söylemini tekrarladığı bu dönemde aslında “İleri 
Faşizm” uygulanmaktadır. Ülkemizdeki cezaevleri tıka basa doldurulmuştur. Aydın 
ve yazarlar, akademisyenler, geleceklerine, mesleklerine, eğitim ve sağlık hakkına 
sahip çıkan öğrenciler, öğretim üyeleri, derelerine, sularına yani HES’lere karşı 
çıkan köylüler, erkek egemen yönetim biçimine karşı çıkan kadınlar, avukatlar, 
seçilmiş milletvekili, belediye başkanları, belediye meclisi ve il genel meclisi 
üyeleri, sendikacılar, özetle AKP politikalarına karşı çıkan, muhalefet eden herkes 
baskı altına alınarak, gözaltı ve tutuklamalarla sindirilmeye, korku imparatorluğu 
yaratılmaya çalışılmaktadır.

İnsanca yaşam, demokratik Türkiye mücadelesi yürüten, AKP’nin bu baskıcı-
totaliter yönetimine karşı çıkan KESK, 2009 yılından beri hükümetin bu saldırısına 
maruz kalmaktadır. En son 25 Haziran 2012 günü içlerinde KESK Genel Başkanı, 
Genel Sekreterimiz, Genel Örgütlenme Sekreterimiz, Merkez Denetleme Kurulu 
Başkanımız ve Ankara Şube Sekreterimizin de olduğu 53 üye ve yöneticinin uydurma 
ve tamamen KESK eylemlerine katılmaları nedeniyle gözaltına alınmış, bu eylem ve 
etkinlikler “yasa dışı” ilan edilerek 28 kişi tutuklanmıştır. Tutuklananların içinde 
Genel Sekreterimiz M.Sıddık AKIN, Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Fikret 
ÇALAĞAN ve Ankara Şube Sekreterimiz Erdal TURAN yer almaktadır.

Bu operasyon KESK ve bağlı sendikalara yapılmıştır. Bu operasyon KESK içinde 
emek ve demokrasi mücadelesi veren “KÜRT” emekçilere, Kürt kimliği üzerinden 
yapılmış olsa da, saldırı bütünlüklü olarak KESK’in bütününe, KESK’in dinamik 
mücadelesine yöneliktir.
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Bu saldırı, 21 Aralık 2011 Grevi’ne yapılmıştır.• 

Bu saldırı 28-29 Mart 2012 eylemi, 4+4+4 Eğitimin Piyasalaştırılması ve • 
gericileştirilmesi anlamına gelen Eğitim Yasası’na karşı KESK’in toplumdaki 
meşruiyetini daha da yükselten direnişine, tüm ülkede ve Ankara’da gösterdiği 
direnişe yapılmıştır.

Bu saldırı, 23 Mayıs 2012 günü yapılan, KESK’in Tiyatro Oyunu gibi oynanan • 
“Toplu Sözleşme” ve bu sözleşmede iki milyon Kamu Emekçisi ile iki milyona 
yakın emekliye verilen zamlarla alay edilmesine karşı, kontra konfederasyon ve 
yandaş sendikanın KESK’in arkasına dizildiği eyleme karşı yapılmıştır.

Bu saldırı, toplumsal muhalefetin sesi, emeğin sesi, emekçilerin, ezilenlerin, 
emeklilerin sesine yöneliktir. Bu saldırı, neo-liberal politikalarla kamu hizmetlerinin 
tasfiyesine karşı verilen mücadeleye yapılmaktadır. Bu saldırı, içerde ve dışarıda 
savaşa karşı barışı savunan anlayışa, bunun için verilen mücadeleye kaşıdır. Bu saldırı, 
Kürt Sorununda “Demokratik Barışçıl Çözümü” savunanlara karşı yapılmaktadır. 

Bu saldırı, aynı zamanda AKP’nin Suriye ile savaşın eşiğine geldiği, savaş 
tamtamlarının çaldığı bir dönemde bu emperyalist savaşa karşı çıkacak KESK’in 
toplumsal meşruiyetine yönelik bir saldırıdır.

Önümüzdeki dönemde, Konfederasyonumuz KESK ve sendikamız SES, emek ve 
demokrasi mücadelesinin ivmesini daha da yükselterek yanıt vermelidir. Bu nedenle 
verilecek mücadelenin yaz aylarında sağlanacak güç biriktirimi üzerinden etkili 
biçimde planlanmasına, bu saldırıya karşı verilecek mücadelenin etkili olmasına 
ihtiyaç vardır:

Sağlık ve Sosyal Hizmet ve eğitim alanına yönelik mücadele başta olmak üzere • 
Kamu alanına yönelik saldırıya karşı etkin bir mücadele planlanmalıdır.

Hükümet, 4688 Sayılı Yasa’yı yeniden düzenlerken Kamu Emekçileri’ne GREV • 
yasağı getirmiş, KESK 23 Mayıs 2012 günü bir günlük grev yaparak Kamu 
Emekçileri’nin grev hakkının olduğunu fiilen göstermiştir. Ancak AKP Hükümeti 
emek ve emekçilere saldırılarına son vermemiş, bir gecede “Hava Taşımacılığı” 
işkoluna grev yasağı getirmiştir. Bunu, başka yasakların da izleyeceği açıktır. Bu 
nedenle, başta KESK olmak üzere, tüm emek ve demokrasi güçlerinin Hava-İş 
direnişinin sahibi gibi mücadeleye katılması zorunludur. Aynı zorunluluk, meclis 
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gündeminde olan, Kıdem Tazminatını fona devreden, bölgesel “Asgari Ücret” 
sistemi getiren ve “İstihdam Büroları” düzenlemesiyle köle ticareti dönemini 
başlatan “Toplu İş İlişkileri Yasası” sürecine karşı mücadele için de gereklidir. 
Bu şekilde, son genel kurulda kararı alınan “Birleşik Emek Hareketi” için bir 
kıvılcım atılmış ve mücadelenin sonuç alıcı olması sağlanmalıdır.

Özetle ifade etmek gerekirse, önümüzdeki süreçte bu saldırılara karşı etkin bir 
mücadele verilirken, belirttiğimiz alanlara yönelik olarak da mücadelenin ivmesi 
yükseltilmelidir. Bu mücadelelerin etkili ve sonuç alıcı olabilmesi için, bugüne 
kadar birlikte omuz omuza mücadele verdiğimiz bileşenler (DİSK, TTB, TMMOB) 
başta olmak üzere, tüm emek ve meslek örgütleriyle ortaklaştırılmasıyla mümkün 
olacaktır. 

7. Dönem 4. MTK; 25 Haziran 2012 günü başlatılan, KESK Genel Başkanı dahil, 
KESK’e bağlı sendika merkez yönetici ve üyelerinin olduğu 58 kişinin gözaltına 
alınması operasyonunun gölgesinde, 29.06.2012 tarihinde Cuma günü yapılmıştır. 
Operasyon, gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle MTK’muz ertelenmeyerek gündemi 
değiştirilmiş, 26-27-28 Haziran 2012 günlerinde Ankara Adliyesi önünde yapılan 
eylemler nedeniyle bir gün olarak, “KESK Ve KESK’e Bağlı Sendikalara Yapılan 
Operasyonun Değerlendirilmesi, Önümüzdeki Sürecin Bu Operasyon, Emek 
Ve Demokrasi Mücadelesiyle İlgili Belirlemeler” gündemiyle toplanmıştır.

MTK SONUÇLARI VE KARARLAR:

7. Dönem 4. MTK, 48 İlden 69 temsilcinin katılımı ile yapılmış, 21 temsilci gündeme 
ilişkin görüş belirtmiş ve aşağıdaki görüşler etrafında ortaklaşılmıştır.

Merkez Temsilciler Kurulumuz, KESK ve KESK’e bağlı sendikalara yönelik olarak 
yapılan saldırıların, Hükümet ve sermayenin Neo-liberal dönüşüm politikalarına 
yönelik muhalefetin tümünü kapsayan saldırıların bir parçası olduğu görüşünde 
birleşmiştir. 2009 yılından beri süren bu saldırının 25.Haziran 2012 günü başlayan 
operasyonla doğrudan KESK’in son dönemlerdeki muhalif, meşru ve dinamik 
mücadelesini hedef aldığı belirtilmiştir. Diğerlerinde olduğu gibi son operasyon, 
KESK’in toplumsal meşruiyetini daha da arttıran eylemleri nedeniyle yapılmış, 
bu eylemler ve KESK yasa dışı varsayılarak bunlar üzerinden saldırılmıştır. Son 
operasyonla yapılan saldırı Kürt Kimliği üzerinden yapılmışsa da, saldırı KESK’in 
bütününedir ve KESK’in eylemlerini marjinalize etmek, yalnızlaştırmak, 21 Aralık 
2011 den başlayan, 28-29 Mart 2012 ve 23 Mayıs 2012 direniş ve grevleriyle 
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devam eden mücadelenin, giderek artan toplumdaki yeri ve meşruiyetini hedef 
almıştır. Bu saldırıda, Suriye ile savaş eşiğinde olan hükümetin savaş tamtamları 
çaldığı bir dönemde, savaşa karşı barışı savunacak ve bu savaşa karşı mücadele 
edecek en dinamik örgüt olmasının büyük etkisi de vardır. Bütün bunların ışığında 
düşünüldüğünde; önümüzdeki süreçte hem emek, hem demokrasi alanında verilecek 
mücadele ivmesinin daha da yükseltilerek verilmesi buna verilecek en etkili yanıt 
olacaktır.

Son operasyonun toplumsal karşılığı yoktur. Operasyonda yapılan sorgulamada • 
ve mahkemede kullanılan KESK eylemleri ve tutuklama nedenlerini işyerlerinde 
anlatmaya ilişkin bir bildiri hazırlanarak hızlı biçimde işyeri bilgilendirmesi ve 
emekçilerin bu mücadeleyi sahiplenmesi sağlanmalıdır. Özellikle KESK’in eylem 
kararlarının direktifle aldığı konusuna bildirilerde açıklık getirilmelidir. 

Emek ve demokrasi mücadelesi devam ettiği sürece KESK ve KESK’e bağlı • 
sendikalara yapılan saldırıların devam edeceği düşüncesinden hareketle, bu 
baskı, sindirme ve mücadeleden alıkoyma politikalarına karşı daha da etkili 
mücadelenin KESK bütünlüğü içinde verilmesi gereklidir. Bu mücadele 
verilirken, birleşik bir mücadele için, başta devamlı bileşenler olmak üzere, tüm 
emek ve meslek örgütleriyle birlikte bir hat izlenmeli, “Milyonlar Adalet İstiyor” 
Platformu kullanılabileceği gibi, bunun yerini alacak benzer bir örgütlenme 
içinde ortaklaştırılmalıdır. 

Son operasyon ve KESK’e yapılan saldırılara karşı, saldırı ve tutukluluk hali sona • 
erene kadar mücadele yürütülmelidir.

Başta KESK’li kadınlar olmak üzere, KESK’li tutukluların mahkemeleri miting • 
alanına dönüştürülmelidir.

Başta aileler olmak üzere tutuklularla etkin bir dayanışma ilişkisi geliştirilmeli, • 
hukuk süreci eksiksiz sürdürülmelidir.

Cumhurbaşkanı ile bu konuya yönelik görüşme yapılmak üzere girişim başlatılmalı, • 
Cumhurbaşkanına mektup yazarak süreçle ilgili bilgilendirme yapılarak, sürece 
müdahil olması talep edilmelidir.

Adalet Bakanlığı ile görüşme talebinde bulunulmalı, İllerden Adalet Bakanlığına • 
protesto faksları çekilmelidir.
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Parlamentoda gurubu olan CHP ve BDP Genel Başkanlıklarından görüşme talep • 
edilerek sürece katılmaları sağlanmalıdır.

Parlamento dışındaki parti ve siyasetlerin olayı sahiplenmesi sağlanmalıdır.• 

Uluslararası Sendikalar, İşçi-Emekçi kuruluşları ve İLO başta olmak üzere • 
Yurtdışından destek için girişimlerde bulunulmalıdır.

İçinde KESK Genel Başkanı’nın olduğu bir heyet kurularak medyaya ilişkin • 
bilgilendirme çalışması yapılmalıdır.

Eylem ve etkinlikler düzenli ve sürekli olmalı, mücadele birleşik emek hareketi • 
üzerinden yürütülmeli, işyerlerinde sağlanacak ortaklaşma ile KESK’e yapılan 
saldırıya yönelik mücadele örgütlenmelidir.

Mücadele artık basın açıklamaları, mevcudu savunma stratejisi tarzında değil, • 
savunma hattını bırakıp, atağa geçilen biçime dönüştürülmelidir.

Mücadele biçimleri olarak; Merkez ve Yerel Yöneticilerin “Kendini İhbar”, • 
Adalet ve İçişleri Bakanlığı önünde eylemler, Yapılabilen illerde, o bölgenin 
koşullarına göre AKP’yi hedef alan eylemler, çadır kurma ve açlık grevleri, illerde 
konuya ilişkin sempozyumlar, tutukluların posterlerinin şube / temsilciliklere 
gönderilmesi vb. gibi.

KESK’e yapılan saldırıların nedenlerinden biri olan Suriye Savaşına karşı 1 Mart • 
benzeri bir mitingin örgütlenmesi için KESK çağırıcı olmalıdır.

Saldırılara karşı mücadele pratiğinden aldığımız güçle yanıt verilmelidir. Bu 
mücadele yürütülürken, AKP’nin oluşturduğu yeni statüko ve sisteme karşı 
mücadele de aksatılmamalıdır. Sendikal taleplerle ilgili faaliyetler devam etmeli, 
AKP’nin Neo-Liberal Dönüşüm politikalarına karşı, Sağlık, Sosyal Hizmet, Sosyal 
Güvenlik ve Eğitim’in piyasalaştırılmasına karşı mücadele ortak ve etkin bir biçimde 
sürdürülmelidir.

Sağlığın piyasalaştırılmasına, Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı bütünlüklü • 
mücadele yanında, halkı da mücadeleye katan “Sağlık Hakkı Meclisleri”nin 
oluşturulması çalışmaları sürdürülmelidir.
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Sağlıkta Dönüşüm Programına karşı yürütülecek mücadele düzenli, sürekli • 
ve kesintisiz olmalıdır. Bu bağlamda 11 Mart 2012 günü yapılan Sağlık Hakkı 
Meclisi toplantısıyla gelinen aşamanın devamı getirilmelidir.

Merkez Yönetim Kurulu, önceki KESK’li kadınlar ve sonraki 25 Haziran operasyonu 
sonucu sayısal olarak eksilmiştir. Gerek merkezi, gerekse illerdeki komisyonlara 
işlerlik kazandırılarak Genel Merkez güçlendirilmeli, sürecin ihtiyaçları üzerinden 
MYK desteklenmelidir.

Konfederasyonumuz KESK ve sendikamız SES, muhalif sesleri kısmaya-kesmeye 
yönelik saldırıların bir parçası olan 25 Haziran operasyonuna karşı mücadele, 
emek ve demokrasi alanında yürütülecek mücadelenin ivmesinin yükseltilmesi 
ile verilecektir. Bu nedenle yaz ayları daha da şiddetlenecek saldırıları göz 
önünde tutarak mücadelenin etkinliği ve devamı için güç biriktirme süreci olarak 
değerlendirilmelidir.
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7. DÖNEM 5. MTK SONUÇ BİLDİRGESİ

GİRİŞ:

Son dönemde sendikal, siyasal ve emek alanında olumsuz yönde yoğun gelişmeler 
yaşanmaktadır. Başta KESK ve KESK’e bağlı sendikalar olmak üzere sendikamızın 
da payına düşeni fazlasıyla aldığı bilinmektedir. Yaşanan bu saldırılarla, 13 Şubat, 6 
ve 25 Haziran operasyonlarını içeren bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemde gerek 
Emekçiler, gerekse muhalif ses ve siyasetlere olan baskılar olabildiğince artmıştır. 
Emek ve demokrasi mücadelesini veren KESK, bu mücadelede önlerde yer alması 
adına, hedef haline gelmiştir.

7.Dönem 5.MTK, Türkiye’nin merkezinde olduğu, dışarıda Suriye’ye “SAVAŞ” 
çığırtkanlığının yapıldığı, içerde de bugüne kadar kat edilmiş mesafeleri hiçe sayan 
ve “Kürt Sorunu”nu tamamen güvenlik sorunu olarak gören, çatışmalı ortamın 
daha da şiddetlenmesine neden olan, 90’lı yıllara dönüş anlamına gelecek bir 
ortamda yapılmıştır. Doğaldır ki, bu konuda sendikamız SES, Konfederasyonumuz 
KESK çatışma ortamının sona ermesi, Suriye’ye müdahale yerine “BARIŞ” çabası ve 
mücadelesi nedeniyle de saldırıların hedefi haline getirilmiştir. 

13 Şubat KESK’li Kadınlara yönelik operasyon, 6 Haziran Sağlık Öğrencileri 
operasyonu ve en son 25 Haziran KESK ve KESK’e bağlı sendikaların merkez 
yöneticilerini hedefleyen operasyon, yalnızca demokrasi mücadelesi üzerinden 
değil, emek mücadelesini veren ve muhalefet yapan her kesimime yönelik topyekün 
saldırılar başlamıştır. SES Mersin eski Şube Başkanı ve Merkez Denetleme Kurulu 
Üyemiz Yılmaz Bozkurt, BES Mersin Şube eski Başkanı Gürsel Sığınır ve Eğitim-
Sen eski Şube Başkanı Orhan Yıldırım 2005 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde yaptıkları basın açıklaması nedeniyle 2911 Sayılı Yasaya muhalefetten 
15’er ay hapis cezasına çarptırılmışlardı. Kararın Yargıtay tarafından onaylanmasıyla 
arkadaşlarımız 23 Ağustos 2012 tarihinde gözaltına alınarak cezaevine konuldular. 
Bunu izleyen süreçte de, 24 Eylül tarihli Mersin operasyonunu bu saldırıların devamı 
olarak görmek gerekmektedir. 

Bu dönem itibarıyla KESK ve bağlı sendikaların tutuklu yönetici ve üye sayısı 68 olup, 
13 sağlık öğrencisi de hala cezaevindedirler. Sendikamız üzerindeki baskılara karşı 
yürüttüğümüz faaliyetler, KESK bütünlüğü içerisinde baskılara karşı gündemlerimiz 
içinde önemli bir yer bulmuştur. Genelde tüm KESK’li, özelde KESK’li kadın 
tutuklularla ilgili olarak 8 Mart’ı da içine alan, KESK Kadın Birimi koordinatörlüğünde 
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ortak bir program doğrultusunda, etkin bir mücadele yürütülmeye çalışılmıştır. Bu 
mücadelenin bir parçası da çoğunluğu Tıp öğrencisi olan 13 Sağlık Öğrencilerinin 
özgürlüklerine kavuşmaları için devam eden bu çalışmalar TTB ile ortak ve eşgüdüm 
içerisinde yürütülmektedir. 

KESK’e yönelik olarak yapılan baskı ve sindirme, içe yönelik parçalama ve toplum 
nezdinde değersizleştirme operasyonları devam ederken, bir yandan da AKP’nin 
siyasal ve ekonomik alanda sürdürdüğü piyasalaşma ve savaş politikaları artarak 
devam etmektedir. Sağlık ve eğitim alanlarında yoğun olarak sürdürülen neo-
liberal saldırıların yanı sıra emek cephesine yönelik saldırılar da artmaktadır. AKP 
iktidarının uygulayarak geldiği neo-liberal politikalara karşı verilecek mücadele 
aynı zamanda siyasal mücadelenin de yükselmesine, halkın artan hoşnutsuzluğunu 
örgütlü bir yapıya evirebilmenin yol ve yöntemlerini bulma anlamında da bize önemli 
görevler yüklemektedir. 

Genelde KESK, özelde ise sendikamıza düşen görev; önümüzdeki süreçte bu baskı ve 
saldırıların devam edeceği ve belki de daha da artacağı düşüncesinden yola çıkarak, 
baskı ve tutuklamalara karşı durmanın panzehirinin kamu hizmetleri ve yaşamın 
her alanındaki neo-liberal-muhafazakar politikalara karşı verilecek mücadelenin 
ivmesini bir program dahilinde hayata geçirmektir. 

AKP Hükümeti kendi gündemini; neredeyse tek sesli hale getirdiği medya tekeli 
üzerinden kamuoyunun ve halkın gündemi haline getirmekte ve bu arada emek ve 
kamu alanını antidemokratik yasalarla düzenlemeye devam etmektedir:

Havayolu ulaşımı işkolunda GREV yasağı getirilerek, Grev’e karşı mücadele yürüten 
300’ü aşkın emekçinin işine son verilmiştir. 

Yeni yasama döneminde gündeme gelecek olan, Kıdem Tazminatı’nın fona devri, 
işçilerin köle gibi alınıp satılacağı “İstihdam Büroları”nın açılması, esnek ve güvencesiz 
çalışma sistemini getirecek “Toplu İş İlişkileri Yasası” konusunda Hükümet-İşveren, 
Türk-İş ve Hak-İş anlaşmıştır. Yalnızca DİSK ve sendikal güç birliği platformu 
mücadele bileşenleri ile buna karşı mücadele kararlılığı göstermektedir. Birleşik 
Emek Mücadelesi olanağını verecek bu süreç, Tekel işçi direnişinde olduğu gibi 
heba edilmeden mücadele alanı genişletilmelidir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, Kamu Hastane Birlikleri(KHB) ile Kadroların yeniden
oluşturulması, hastanelerin birlikler haline getirilmesi ile atanacak CEO’lar tarafından 
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yönetilmesi, GSS paketine dahil hizmetlerin sınırlandırılması, katkı-katılım 
paylarının arttırılması, tamamlayıcı sigorta yapılması zorunluluğunun düzenlenme 
çalışmaları, Kamu-Özel Ortaklığı işletmelerinin oluşturulmasına yönelik girişimlerin 
hızlandırılması, Serbest Sağlık Bölgeleri kurularak "Sağlık Turizm"i adıyla sağlık 
alanındaki sermayeye aktarılan kaynağın arttırılması uygulamalarıyla hizmetteki 
Piyasalaştırma-Ticarileştirme faaliyetleri hızını arttırmıştır.

Kamu alanındaki en önemli gelişme, Ülkeyi yeniden yapılandırma anlamına
gelen, eğitim sistemini tamamen değiştirip küresel sermayenin ve kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda dönüştürecek, eğitimin piyasalaştırılması ve gericileştirilmesi anlamına 
gelen 4+4+4 Eğitim yasasıdır. Yasalaşma sürecinde yapılan eylem ve etkinliklerle 
durdurulamayan saldırının, uygulama aşamasında yaratacağı tepkilerin örgütlenmesi 
üzerinden hayata geçirilmemesi için mücadele edilmelidir. Eğitim Sen üzerinden 
programlanan bu mücadele, geçmişte SSGSS yasasında olduğu gibi, yalnızca Eğitim 
Emekçilerinin değil, başta emekçiler olmak üzere tüm toplumun mücadelesi olarak 
algılanmalıdır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri, bu mücadelenin asli bileşeni gibi 
içinde yer almalı ve üzerine düşen mücadeleyi vermelidir. 

Ancak 15 Eylül eyleminde, sendikamız SES başta olmak üzere, KESK'e bağlı 
diğer sendikaların eyleme katılımının oldukça düşük kalması, SES'li emekçilerin 
kendini sorgulaması gereken bir noktadan irdelenmelidir. Bu konuda SES özeleştiri 
vermelidir. Aynı özeleştirinin, Kongre süreçlerine “Birleşik Emek Hareketi” 
oluşturmaya yönelik tüzüksel hazırlıkla giren, bunun alt yapısını oluşturan KESK’in, 
Hava Ulaşımı İşkoluna getirilen GREV yasağı mücadelesinde, kurullarında alınan 
kararı hayata geçirememesi nedeniyle de özeleştiri vermesi gerekmektedir.

2013 yılı seçim yılı olacaktır. Kamuoyunda beklenen mali ve siyasal krizin daha da 
derinleşeceği şeklindedir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte başta sağlık alanı olmak 
üzere kamuya aktarılacak kaynakta belirgin bir azalma olacaktır. Bu da, sağlık 
hizmetine karşı memnuniyetin belirgin olarak azalacağı, yeni eğitim sisteminin 
yaratacağı kaos ile de birleşince mücadele olanaklarının artacağı şeklinde algılanmalı 
ve mücadele buna göre planlanmalıdır. Bu süreç piyasalaşmış ve tamamen ticari bir 
alan haline gelmiş sağlık ve sosyal hizmet alanı ile kargaşa içindeki eğitim sistemine 
karşı verilecek mücadele ile şekillenecektir. Mücadelenin KESK bileşenleri içinde 
birleştirilmesi, mücadeleye diğer emek ve meslek örgütlerinin katılımının sağlanması 
sonucunda toplumsallaştırarak, siyasetin öznesi haline getirilmesi için yürütülecek 
çabalar da başarıyı getirecektir.
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Birleşik emek mücadelesi için olanaklar giderek artmaktadır. Başta SES olmak 
üzere, tüm bileşenleriyle KESK faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmeli, mücadeleyi 
ortaklaştırma çabası içinde olmalıdır. Bunu yaratma konusunda, Sağlıkta Dönüşüm 
Programına karşı yürüttüğü mücadeleden edindiği deneyimler nedeniyle, SES bu 
sürece öncülük etmelidir.

Kabaca çerçevesini bu şekilde çizmeye çalıştığımız faaliyet alanları dışında parça parça 
ve işyerlerinden, ya da farklı farklı mesleklerin öznel sorunlarından kaynaklanan 
olumsuzluklar yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bu sorunlarla mücadeleyi 
işyerlerinde ortaklaştırarak, birleştiren bir yerden örgütleyen, Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın bütünü ve Kamu Hizmetlerinin tasfiyesi ve halkın nefes alamaz hale 
geldiği zamlar dahil, gündelik yaşamdaki olgularla birleştiren bir mücadele hattına 
ihtiyacımız vardır.

7. Dönem 5. Merkez Temsilciler Kurulu, 4 Ekim 2012 tarihindeki KESK’li Kadın 
tutukluların duruşmasında Kadın arkadaşlarımıza verilen destek, onlarla dayanışma 
ve sahiplenme adına yapılan eylem önümüzdeki süreçte yapılacak duruşmalarda 
devam etmelidir. Tutuklu bulunan dokuz kadın arkadaşımızdan Genel Kadın 
Sekreterimiz Bedriye YORGUN da dahil olmak üzere üç kadın arkadaşımızın 
tutukluluğunun devam etmesi, geride kalan 13 Sağlık Öğrencisi ile toplamında 
81 tutuklunun gölgesinde yapılmıştır. Dolayısıyla serbest bırakılan 6 kadın 
arkadaşımızdaki sevincimiz buruk kalmıştır. AKP’nin, başta KESK ve KESK’e bağlı 
sendikalar olmak üzere, tüm emek ve demokrasi güçlerine yönelik saldırılarına, 
bu MTK’da açığa çıkan sonuçlar üzerinden yürütülecek emek, demokrasi ve barış 
mücadelesi ile yanıt verilecektir. 

SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

7. Dönem 5. MTK’da 29 Haziran 2012 - 5 Ekim 2012 tarihleri arasındaki dönem 
değerlendirilmiştir.

Genel olarak yapılan değerlendirmelerde; içerde ve dışarıda savaş koşullarına girilen 
bir dönem olarak belirtilmiştir. Komşularla sıfır sorun ilkesiyle yola çıkan hükümet, 
ülkeyi, bölgede sıfır komşu konumuna getirmiştir. 4 Ekim günü AKP’nin MHP ile 
işbirliği içinde meclisten “SAVAŞ” tezkeresini geçirmesi önümüzdeki günlerde 
bizi nelerin beklediğini göstermektedir. Bu durumda, Suriye ile ABD bir savaşın 
eşiğindeyken, Kürt sorununda da bugüne kadar kat edilmiş mesafeleri hiçe sayan, 
atılmış adımları inkar eden, sorunu yalnızca “Güvenlik sorunu” olarak gören ve 
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ülkeyi 90’lı yılların karanlık günlerine geri götüren bir anlayışın egemen olduğu bir 
savaş konsepti uygulanmaktadır. Milliyetçi-şoven-faşist bir politika izlenerek, linç 
kültürünün egemen olması için olanaklar hazırlanmaktadır. Akan kan ve gözyaşı 
dineceğine daha da artmaktadır. Bu durum bölgedeki emekçilerin mücadelesinde 
duygusal bir kopuşa neden olmaktadır. Buna yönelik olarak KESK bütünlüğünde 
savaşa karşı barışın hayat bulması için çalışma yapılması ihtiyacı öne çıkmıştır. 

Genel olarak emek ve demokrasi mücadelesine, özel olarak sendikal alana ve KESK’e 
saldırılar artarak devam etmektedir. 13 Şubat, 6 ve 25 Haziran operasyonları bu 
saldırıların bir parçası olduğu ve giderek daha da artacağı bilinmelidir. En son 
2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüşler Yasasının aradan yıllar geçmesine rağmen tekrar 
önümüze çıkarılması bunun bir göstergedir.

4 Ekim 2012 KESK’li Kadın tutukluların duruşması için yapılan hazırlık, çalışma ve 
adliye eylemi önemli ve olumludur. Ancak KESK’li tutsakların, tutukluluklarının 
sona erip, özgürlüklerine kavuşana kadar daha fazla sahiplenmeye, dayanışmaya ve 
mücadeleyi yükselterek barışı dillendirmeye ihtiyaç vardır. 

AKP, bu baskıcı, faşist, totaliter politikaları ile örgütlenme ve mücadeleyi engellerken, 
kamu hizmetlerini tasfiyeye yönelik Neo-Liberal politikalarını da sürdürmektedir. 
Sağlıkta Dönüşüm Programı yasal alt yapısı ile tamamlanmıştır, uygulama için eksik 
mevzuat ve kadro düzenlemeleri yapılmaktadır. Eğitimde 4+4+4 adıyla bilinen 
düzenleme ile kaos yaratılmış, eğitim sistemi, küresel sermaye ve AKP’nin ihtiyaçları 
doğrultusunda düzenlenme yoluna gidilmiş, piyasalaştırılmış, gericileştirilmiş, biat 
eden bir kuşak ve toplum yaratmaya başlamıştır.

Kapitalizm’in Türkiye’yi teğet geçen krizi artık derinleşmeye doğru gidiş 
göstermektedir. Son zamların bu krizin yansıması, içerde ve kapıdaki savaş için 
bütçe anlayışı olarak algılanmalıdır. Bu nedenle 2013 yılı seçim yılı da olsa, krizin 
daha da derinleşeceği, kamu hizmetlerinin tasfiyesi için kaynak aktarmada sorun 
yaşanacağı, bunun da mücadele olanaklarımızı arttıracağı düşünülerek mücadele 
planlanmalıdır.

Önümüzdeki sürecin bu şekilde algılanarak mücadele edilmesi, toplumun her 
kesiminin etkilenmesi, emek ve demokrasi alanına yapılacak saldırılar “Birleşik Bir 
Mücadele” verilmesi açısından ön açıcı olacaktır. KESK, toplumsal muhalefetin 
dinamik örgütü olarak, tüm bileşenleriyle birlikte ön saflarda olma misyonunu 
sürdürmelidir. 
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MTK SONUÇLARI VE KARARLAR:

İşkolumuza ilişkin kararlarda münferit anlamda, farklı meslek ve işyerlerinden 
kaynaklanan sorunlarla ilgili çalışma, eylem ve etkinlikler önerilmiş, bütünlüklü bir 
mücadele için de ipuçları ve öneriler yer almıştır. Demokrasi mücadelesi konusunda, 
KESK’li tutuklular için verilecek mücadele ve dayanışma, içerde ve dışarıda savaşa 
karşı yürütülecek çalışmalar, zamlara ilişkin öneriler, kadın çalışmaları, cezaevleri ve 
insan haklarına ilişkin çalışmalara yönelik genel eğilimler de belirtilmiş, sendikamız 
SES’e ayrı, konfederasyonumuz KESK’e ayrı görevler verilmiştir.

İŞKOLUMUZA İLİŞKİN GENEL KARARLAR:

Sağ• lıkta Dönüşüm Programı ve sonuçlarına karşı verilen, hem sağlık emekçilerinin 
hak kayıpları, hem de sağlık hizmeti alanların yitirdiklerine yönelik mücadele 
etkin bir biçimde sürdürülmelidir. Bunun için daha önce oluşturulmuş Sağlık 
Örgütlerinin ortak mücadelesi, bu mücadelenin toplumsallaştırılması için 
diğer örgütler ve halkın katılımının sağlanması için çalışmalar yürütülmelidir. 
Mücadelenin işyerlerinden başlatılması ile ilgili olarak oluşmuş “İşyeri Sağlık 
Meclisleri” yeniden ele alınmalı, var olan yerlerde geliştirilmeli, olmayan yerlerde 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Mücadelenin toplumsallaşması 
için oluşturulmaya çalışılan “Sağlık Hakkı Meclisleri” geliştirilmeli, olmayan 
yerlerde, kurulan yerlerdeki örnekler üzerinden, kurulması sağlanmalıdır. 
Mücadelenin siyasallaşması için de siyasetlerin bu mücadele programının öznesi 
olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Kamu Hastane Birlikleri 
uygulaması izlenerek belirtilen bu mücadele biçiminde etkin ve somut bir eylem-
etkinlik programı oluşturulmalıdır.

Güvencesizlerin kadroya alınması esas mücadele olmalıdır. Ancak Genel Kurul • 
kararı ve 1. MTK kararları çerçevesinde güvencesizlerin örgütlenmesi ile ilgili 
merkezi komisyonun çalışmalarını etkinleştirmesi ve bir program çıkarması 
gerekmektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet öğrencilerinin sendikada örgütlenmesi • 
etkinleştirilmelidir.

Merkezi Sağlık Politikaları Komisyonu’nun etkin bir çalışma içine girerek, • 
yürütülmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili olarak alternatif sağlık 
sistemi talebimize ilişkin bir çalışma yapmalıdır.
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Önümüzdeki dönem Kamu alanının tasfiyesine yönelik saldırılar daha çok • 
Eğitim ve Sağlık üzerinden yürüyecektir. Eğitim alanında verilecek mücadelenin 
SES’in mücadelesi haline getirilmesi, sağlık alanında verilecek mücadelenin 
de eğitim emekçilerinin sorunu olarak algılanması ve mücadelenin birlikte 
verilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda KESK’e mücadeleyi bütünleştirmesi için 
öneri götürülmelidir.

Sağlık Çalışanlarına yönelik ŞİDDET’e karşı etkili bir mücadele yürütülmelidir. • 
Şiddet-Mobbing, Mesleki Risk ve Meslek Hastalıkları ile ilgili olarak işyerlerinden 
başlayan merkezi bir programla tespit ve gerektiğinde müdahale konusunda 
çalışma yürütülmelidir. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu çalışmalarını 
somutlaştırmalıdır.

KHK’dan önce SHÇEK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel • 
Müdürlüğü olan ve şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde 
değerlendirilen sosyal hizmet alanı, sendikamız faaliyetleri açısından hak ettiği 
yeri almalıdır. Merkezi Komisyonun bir an önce kurularak sosyal hizmet alanının 
tasfiye sürecine karşı merkezi politikalar oluşturması gerekmektedir. Kamusal 
sosyal hizmetin hayata geçmesi için İşyerlerinden çalışmaların bir an önce 
başlatılması ve işyerlerinde yeniden bir direngenlik ruhu geliştirecektir. 

İŞKOLUMUZA İLİŞKİN MÜNFERİT KARARLAR: 

Maaş dışında kalan ödemelerin emekliliğe yansıması, asgari ücretin vergi dışı • 
bırakılması konusunda çalışma yürütülmelidir. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve 
Üniversitelerde ayrı ayrı olmak üzere “Performansa Dayalı Döner Sermaye” ile 
yüzleşmek adına, “Döner Sermaye yerine, emekliliğe yansıyacak “Sağlık Hizmet 
Tazminatı” talebiyle bir işyeri bilgilendirmesi, bunun üzerinden örgütlenme ve 
bu mücadelenin Sağlıkta Dönüşüm Programı mücadelesiyle bütünleştirilmesine 
yönelik çalışma ve mücadele programı yapılmalıdır.

Birinci Basamak, Aile Sağlığı Merkezlerinde yaşanan sorunlara ilişkin anket • 
çalışması, bunun üzerinden sorunların saptanması sonucunda, sorunlarla 
mücadele edilmesi ve bu yolla örgütlenmesinin sağlanması için merkezi program 
yapılmalıdır.

4/B statüsünde çalışanlarla ilgili bilgi amaçlı broşür hazırlanarak ilişki kurulmalı, • 
sendikamızda örgütlenmeleri sağlanmalıdır. 
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112 Acil Ambulans Hizmetleri alanına yönelik olarak; mesai saatleri, yemek • 
sorunları ve şiddete maruz kalma tehlikesiyle ilgili çalışma yürütülmelidir. Özel 
olarak, Suriye Savaşı nedeniyle sınır illerinde ambulanslarla silah taşınmasına 
yönelik inceleme yapılmalıdır.

9 saat mesai uygulamasına ilişkin merkezi bir mücadele programı yapılmalıdır.• 

Sağlıkta Uygulama Tebliğleri üzerinden yürütülmekte olan sağlık hizmeti • 
konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
verilen sağlığı düzenleme yetkisi sorgulanarak bu konuda çalışma 
yürütülmelidir.

Son zamanlarda hüküm verilmeye başlanan 2911 Sayılı Gösteri ve yürüyüşler • 
Yasası ile ilgili bilgilendirme ve buna karşı mücadele örgütlenmelidir.

KADIN MÜCADELESİNE İLİŞKİN:

Kadın bedenine saldırı anlamını taşıyan kürtaj yasağı, sezaryen’in sınırlandırılması, 
doğurganlığa yönelik karışmacı politikalar, gebeliklerin tespiti ve izlemek amacıyla 
kayıt altına alınması üzerinden sendikamız ve konfederasyonumuzun “Dünya Kadın 
Yürüyüşü”ne katılmasının sağlanması, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslar 
Arası Mücadele Günü” etkinliklerine katılım gösterilmesi için çalışma başlatılmalıdır. 
Bununla ilgili olarak KESK’e öneri götürülmelidir.

DEMOKRASİ MÜCADELESİNE İLİŞKİN:

Cezaevi ve İnsan Hakları Komisyonu’nun aktif ve etkin bir çalışma içine girmesi • 
sağlanmalı, cezaevi sağlık koşulları ve sağlık hizmetine ulaşabilme konusunda 
çalışma yapılmalı, bunun üzerinden KESK, diğer sağlık ve İnsan hakları 
örgütleriyle iletişim kurarak mücadele yürütmelidir.

KESK’li tutuklular, tutuklu sağlık öğrencileri ve aileleriyle ilişki, destek ve • 
dayanışma arttırılmalıdır. KESK’e yönelik baskılara karşı verilen mücadelede aktif 
rol alınmalı, mücadele, tutuklular serbest bırakılana kadar sürdürülmelidir.

Anadilinde sağlık hakkı mücadelesi aktifleştirilmelidir.• 

İçerde ve dışarıda savaşa karşı barışın sesini yükseltmek, barış dilini egemen • 
kılmak için mücadele edilmelidir.
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KESK’E ÖNERİLER VE KESK’Lİ TUTUKLULARA İLİŞKİN:

Gerek içerde devam eden savaş, hükümetin yürüttüğü milliyetçi – şoven • 
politikaların yarattığı korku ve gerginlik, gerekse başta Kürtler olmak üzere 
tüm muhalif seslere yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalardan dolayı meydana 
gelen duygu durumundaki hassasiyet örgütlenme alanını daraltmaktadır. KESK 
bütünlüğü içinde çözüm için bir çalışmaya ihtiyaç olduğu bilinmelidir. Oluşan 
duygu durumundaki hassasiyetin en başta gelen nedeni olan KESK’e yapılan 
saldırı ve tutuklamalarla mücadele aktif olarak tutukluların tutukluluk hali sona 
erene kadar sürdürülmelidir. İşyeri bazlı bilgilendirme, sahiplenme gibi eylemler 
ön plana çıkarılmalıdır. 

Eğitim sistemindeki uygulamalar başta olmak üzere, Kamu Hizmetlerinin • 
tasfiyesine karşı verilecek mücadele KESK bütünlüğü içinde yürütülecek 
şekilde planlanmalı, Eğitim Sen dışında KESK’e bağlı diğer işkollarının da 
ortak mücadelesi haline getirilmeli, başta KESK’in sürekli eylem bileşenleri 
olmak üzere tüm emek ve meslek örgütlerinin de mücadeleye katılması 
sağlanmalı, mücadelenin siyasallaştırılması için siyasetlerin sürecin içine girmesi 
sağlanmalıdır. KESK, bu konuda gerekli planlamayı yapmalıdır.

İçerde ve dışarıda savaşa karşı, KESK’in lokomotif görevi üstlenerek mücadele • 
edilmesini, savaşa karşı barışın dilini egemen kılması için eylem ve etkinlikler 
planlanmalıdır. 

Zamlara karşı, bütçe ve savaş üzerinden mücadele yürütülmelidir.• 

Kürt Sorununun demokratik ve barışçıl temelde çözümü için politika • 
oluşturulmasına yönelik girişimler sürdürülmelidir.

Cezaevlerinin sağlık açısından yaşam koşulları, sağlık hizmetine ulaşma ve • 
yürümekte olan açlık grevlerine duyarlılık gösterilmeli, bununla ilgili olarak 
sağlık alanı ve insan hakları örgütleriyle ortak çalışmalar yapılmalıdır.

Demokratik bir anayasa için sürecin içinde olma tavrı sürdürülmelidir.• 

Dünya Kadın Yürüyüşü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası • 
Mücadele günü etkinliklerine aktif katılım sağlanmalıdır.
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Merkez Temsilciler Kurulu, yürütülecek mücadelelerle ilgili olarak, zamanında 
bildiri, afiş, broşür gibi dokümanların hazırlanması, peryodik yayın faaliyetinin 
değerlendirilmesi ve yenilenen Web sayfasının düzenlemesinin ivedi yapılması 
gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca eylem ve etkinliklerin protestocu ve savunmacı 
değil, daha hak alıcı ve etkili olması için farklı yöntemlerin bulunması talebinde 
bulunmuştur.

Bulunduğumuz alanda, il-ilçe-işyerlerinde ne kadar örgütlülük içinde mücadele 
edersek o derecede başarı sağlar ve saldırıları püskürtebiliriz. Merkez Yönetim 
Kurulumuz, yukarıda sıralanan kararlarla ilgili olarak somut mücadele programını 
oluşturacak, bununla ilgili talepleri yerine getirmek üzere çalışma yürütecektir. 
Mücadele kolektiftir ve sizlerin de desteğini gerektirmektedir. 

Tüm Şube ve Temsilciliklerimizin bu anlayışla davranacağına olan inancımızla.
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7. DÖNEM 6. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ 
BİLDİRGESİ

7. Dönem 6. MTK 21-22 Şubat 2013 tarihlerinde 48 İlden 79 Temsilcinin katılımı 
ile toplandı. 6. Merkez Temsilciler kurulumuza bir kısmı mazeret bildirmiş, büyük 
bir kısmı da mazeret bildirmeden toplamında 25 ilden katılan olmamıştır. Katılan 
MTK temsilcilerden 30 kişi Şube/Temsilcilikler adına, 8 kişi de bireysel olmak üzere 
toplam 38 kişi gündeme ilişkin görüş bildirmişlerdir. Sonuç bildirgesi, bu görüş ve 
öneriler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

GİRİŞ:

7. Dönem 6.MTK öncesi (15 Eylül 2012–18 Şubat 2013) tarihlerinde sendikal, 
siyasal ve emek alanında yoğun gelişmeler yaşanmıştır. Sendikamızın da 
haketmediği halde payına düşeni fazlasıyla aldığı KESK’e yönelik 13 Şubat, 6 ve 25 
Haziran operasyonlarını içeren bir dönemi geride bırakmış, içlerinde Genel Kadın 
Sekreterimiz Bedriye Yorgun’un da olduğu 9 KESK’li kadınlar ve 13 Sağlık öğrencisi 
tahliye olarak mücadeleye kaldıkları yerden devam etmek üzere aramıza katılmıştır. 
Ancak aradan 8 ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen içlerinde KESK Genel 
Başkanı, Genel Sekreterimiz, Genel Örgütlenme Sekreterimiz, Merkez Denetleme 
Kurulu Başkanımız, Ankara Şube Sekreterimiz ve bazı illerde üyelerimizin de 
olduğu 25 Haziran operasyonu KESK’li tutukluların iddianamesi yeni hazırlanmış ve 
mahkemece kabul edilmiştir. İlk duruşma için duruşma günü 10 Nisan 2013 olarak 
verilirken, bu arada içlerinde Genel Sekreterimiz M. Sıddık AKIN’ın da olduğu 6 
KESK’li tutuklu tahliye edilmiştir. Ancak, 19 Şubat gününe yeni bir operasyonla 
uyandık. Suriye Savaşı, Barış için görüşmeler ve Kamu Personel Rejimi ile ilgili 
sürecin gündemi işgal ettiği şu sıralarda, KESK ve bağlı sendikaların direncini kırmak, 
mücadelesini yıldırmak, mücadeleden alıkoymak, toplum nezdinde meşruiyetini 
tartıştırmak adına yapıldığı tartışmasız bir operasyonla 160’ın üzerinde yönetici 
ve üye gözaltına alındı. Bu MTK, iki merkez yöneticimizin de aramızda olmasının 
sevinci, ama Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Fikret ÇALAĞAN, Ankara Şube 
Sekreteri Erdal TURAN ve diğer KESK’li arkadaşlarımızın tutukluluğunun devam 
etmesi ile son saldırının burukluğu ile başlıyor. 25 Haziran operasyonu ile yargılanan 
KESK’lilerin İlk duruşma günü 10 Nisan günü Tutuklu tüm KESK’lileri aramıza 
katma umudu ve mücadelesi içinde olmamız gerekmektedir. 

Bu dönemde de gerek Emekçiler, gerekse muhalif ses ve siyasetlere olan baskılar 
olabildiğince artmıştır. Emek ve demokrasi mücadelesini veren KESK, bu 
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mücadelede hedef haline getirilmiştir. Son dönemlerde yıldırmak ve mücadeleden 
alıkoymak amacıyla KESK’e 2911 Sayılı “Toplantı, Gösteri ve Yürüyüşler Yasası” 
üzerinden saldırılar başlamış, KESK ve bağlı sendikaları, mücadele programlarına 
bu yasa uygulamalarına karşı mücadeleyi de eklemek zorunda kalmıştır. Mersin 
Şube eski Başkanı ve Merkez Denetleme Kurulu üyemiz Yılmaz BOZKURT bundan 
dolayı tutuklanmış, sendikamızın Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimlerle 
süreç tersine çevrilmiştir. Yılmaz BOZKURT ve birlikte yargılanarak ceza aldığı 
Eğitim Sen ve BES Mersin eski Şube Başkanlarıyla birlikte tahliye olmuş, cezaları 
bozulmuştur. Bu cezadan dolayı sona eren memuriyete geri dönmesi için de gerekli 
girişimler yapılmış ve tamamlanmak üzeredir. 

7. Dönem 6.MTK; Türkiye’nin merkezinde olduğu, dışarıda Suriye’ye “SAVAŞ” 
çığırtkanlığının devam ettiği ama Hükümetin davetiyle Türkiye’ye “NATO” 
tarafından Patriot Füzeleri’nin yerleştirilmesiyle de artık savaşın eşiğine gelindiği, bu 
şekilde de savaşın tarafı haline getirildiği bir dönemde yapılmaktadır. Son günlerde 
yaşanan Reyhanlı Gümrük Kapısı’ndaki patlama, Şanlıurfa Akçakale İlçesine düşen 
top mermileri ve isabet eden mermiler, Kilis Devlet Hastanesi Sağlık Çalışanlarının 
içinde yaşadıkları çalışma ve yaşam koşulları sürecin tehlikeli bir aşamaya geldiğini 
göstermektedir. 

İçerde devam eden savaş ve çatışmalı ortamın durdurulması, kan ve gözyaşı 
dökülmesine son verilmesi amacıyla başlatılmış süreç umut verici olmakla birlikte, 
Kürt muhalefeti başta olmak üzere, tüm muhalif ses ve mücadelelere yönelik baskılar 
bu konuda yürütülen politikalardaki çelişkiler bu umudu zayıflatmaktadır. Bu 
nedenle şu sıralarda çalışmaları başlatılan 4. Yargı Paketi ve özellikle hızlandırılan 
“Yeni Anayasa” çalışmaları bu açıdan değerlendirilmeli, konfederasyonumuz 
KESK başta olmak üzere sendikamız ve tüm emek hareketine bu süreçte büyük 
sorumluluklar yüklemektedir. Kürt Sorunu’nun görüşmeler yoluyla demokratik 
çözümü ve barış ortamının sağlanması konusunda gösterilen tavrın sürdürülmesi, 
Emek ve emekçiden yana, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, tüm kesimleri kapsayan, 
piyasacı olmayan bir Anayasa için de etkin bir çalışma içinde olma gereği ve ihtiyacı 
önümüzde durmaktadır. 

Sendikamız üzerindeki baskılara karşı yürüttüğümüz faaliyetler, 2911 Sayılı Gösteri 
ve Yürüyüşler Yasası üzerinden yapılan baskılara karşı mücadeleyi de içerecek 
şekilde, KESK bütünlüğü içinde olmak üzere bu dönemde de gündemlerimiz 
içinde önemli bir yer bulmuştur. Gerek KESK’li Kadınların yargılanması sürecinde 
KESK bütünlüğü içinde, gerekse Sağlık Öğrencilerinin yargılanması sürecinde de 
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TTB ile ortak bir faaliyet yürütülmüştür. Önümüzdeki günlerde 70’i aşkın KESK’li 
yönetici ve üyenin yargılanacağı dava ile ilgili olarak da bir mücadele yürütülecektir. 
Sendikamız, hem hukuksal hem de sendikal-siyasal destek için gerekli organizasyonun 
KESK bütünlüğü içinde yürütülmesi ve Uluslar Arası destek için gerekli girişimlerin 
yapılması için çalışmalar yürütmektedir. 

Geçtiğimiz dönemde cezaevlerinde “Açlık Grevi” süreci yaşandı. Bu süreçte de 
sendikamız konunun tarafı olarak, başta TTB olmak üzere, diğer sağlık örgütleri 
ve İnsan Hakları Kuruluşlarıyla (İHD, TİHV vb.) iletişim içinde bir çalışma 
yürütmüştür. Sürecin kritik aşamaya gelmesiyle birlikte merkezi “Cezaevleri ve 
İnsan Hakları Komisyonu” harekete geçirilmiş, sağlık alanında örgütlü bir sendika 
olarak cezaevlerindeki sağlık emekçilerinin davranış ve yaklaşımı, hastanelere sevk 
halinde de orada çalışanların uygulanacak tedavi ile ilgili bilgilendirme ve bu yönde 
faaliyetlerin örgütlenmesi konusunda çalışma yürütülmüştür. Bu dönemde Şube ve 
Temsilciliklerle bilgilerin birleştirilmesi konusunda sürekli iletişim içinde olunmuş, 
bu bilgiler ışığında KESK’in faaliyetlerini planlaması sağlanmıştır. Aynı ilişki TTB ve 
İnsan Hakları kuruluşlarıyla da kurularak süreç yönetilmeye çalışılmıştır. 

Önümüzdeki süreçte bu baskı ve saldırıların devam edeceği, 2911 Sayılı yasa üzerinden 
de geleceği düşüncesinden hareketle, baskı ve tutuklamalara karşı mücadeleye hazır 
olunmalı, her zaman olduğu gibi, bu baskı ve saldırıları geri püskürtmenin en etkili 
yolunun verilecek mücadelenin ivmesini yükseltmek olduğu unutulmamalıdır. Bu 
kapsamda AKP Hükümeti, Demokrasi alanında yarattığı bu puslu havada Emek ve 
Kamu alanını tahrip ederek egemenlerin lehine düzenlemeye devam etmektedir: 

Havayolu ulaşımı işkolunda GREV yasağı getirilmiş, 2821 ve 2822 gibi işçi 
sendikalarının örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkını düzenleyen yasalar 
yürürlükten kaldırılmış, mücadeleci sendikaları sürecin dışına çıkaran yeni bir yasal 
düzenleme, “Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Yasası” çıkarılmıştır. Bu bağlamda 
mücadele bileşenimiz Dev Sağlık İş bu süreçten payına düşeni almış, 10.000 üyesi 
yok sayılmıştır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Kadroların yeniden oluşturulması, GSS paketine 
dahil hizmetlerin sınırlandırılması, katkı-katılım paylarının arttırılması, tamamlayıcı 
sigorta yapılması zorunluluğunun düzenlenmesi çalışmaları, Kamu-Özel Ortaklığı 
işletmelerinin oluşturulmasına yönelik yeni bir yasal düzenleme girişimleri, Serbest 
Sağlık Bölgeleri kurularak “Sağlık Turizm”i adıyla sağlık alanındaki sermayeye 
aktarılan kaynağın arttırılması ve hizmetteki Piyasalaştırma-Ticarileştirme faaliyetleri 
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hızını arttırmıştır. Geçtiğimiz dönemde Kamu alanındaki en önemli gelişme, Ülkeyi 
yeniden yapılandırma anlamına gelen, eğitim sistemini tamamen değiştirip küresel 
sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda, eğitimin piyasalaştırılması ve gericileştirilmesi 
anlamına gelen 4+4+4 Kademeli Eğitim Yasası’dır. Yasalaşma sürecinde yapılan 
eylem ve etkinliklerle durdurulamayan saldırının, uygulama aşamasında yaratacağı 
tepkilerin örgütlenmesi üzerinden yasanın hayata geçirilememesi için mücadele 
edilmelidir. Eğitim Sen üzerinden programlanan bu mücadele, geçmişte SSGSS 
yasasında olduğu gibi, yalnızca Eğitim Emekçilerinin değil, başta emekçiler olmak 
üzere tüm toplumun mücadelesi olarak algılanmalıdır. Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri, bu mücadelenin asli bileşeni gibi içinde olmalı üzerine düşen mücadeleyi 
yürütmelidir. Bu yasa üzerinden ilköğretimi şekillendirmeye çalışan hükümet, 
eğitimin geri kalanını, yüksek öğrenimi de sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda 
yapılandırmak amacıyla çalışma yürütmektedir. Yüksek Öğrenim Kurumu, 
Üniversite eğitimini piyasalaştıracak, ticarileştirecek, sermayenin ihtiyaçlarına uygun 
ve ucuz işgücü sağlayacak bir yasa hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na sunmuştur. 
Sendikamız ve Eğitim Sen başta olmak üzere Üniversite bileşenleri, Öğretim Üyeleri 
ve Öğrenci örgütlülüğünü de içeren; TTB, TMMOB, TBB (Türkiye Barolar Birliği) 
vb. de katan bir mücadele planlanmaktadır.

Bu dönemde işkolumuzda da, hem Sağlık, hem de Sosyal Hizmet alanında önemli 
gelişmeler yaşanmıştır, yaşanmaktadır. 2 Kasım 2012 tarihi itibarıyla Kamu 
Hastane Birlikleri Genel Sekreterleri ve sözleşmeli yöneticileri atanarak uygulama 
başlatılmıştır. Bu süreçte sağlık emekçileri büyük bir belirsizlik içine sürüklenmiş, 
bu şaşkınlık devam ederken hastaneler şantiyeye çevrilmiş, hekim, hemşire, sağlık 
teknisyeni odaları ellerinden alınarak poliklinik ya da klinik odalarına dönüştürülmüş, 
işyeri güvencesi ortadan kaldırılarak yaygın geçici görevlendirmeler yaşanmış, görev 
tanımları hiçe sayılmış, esnek ve kuralsız çalışma biçiminin adımları atılmıştır. Bir 
gecede 7.000 birinci basamak çalışanı, KHB bünyesine atanarak çil yavrusu gibi 
dağıtılmıştır. Bu arada 663 Sayılı KHK yapısı içinde yer alan Kamu Özel Ortaklığı 
ihalelerinden Ankara Etlik, Bilkent ve Elazığ Danıştay tarafından iptal edilince 
yeni bir yasa tasarısı hazırlanarak, 663 sayılı KHK içindeki düzenlenme biçiminden 
daha da piyasacı bir yasa TBMM’nde kabul edilmiştir. Sendikamız bu süreçte, daha 
önce ortak mücadele vermek üzere oluşturulan Sağlık alanındaki emek ve meslek 
örgütlerinden oluşan platform (TTB, TDB, THD, SES, Dev Sağlık İş, Tüm Rad 
Der, TMRT Der, Ebeler Derneği, Psikologlar Derneği, SHUD….) kapsamı içinde 
mücadele programlamaya çalışmıştır. Bu kapsam içinde 5 Ocak 2013 tarihinde 
Ankara’da Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi (TBSM) toplantısı yapılmış, bu 
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meclisin aldığı karar doğrultusunda, mücadelenin Genel Sekreterler üzerinden 
verilmesi gerektiği düşüncesiyle yerel olması gerekliliği üzerinden, “Bölge Sağlıkçılar 
Meclisleri” toplantıları organize edilmiştir. Bugüne kadar Trabzon, Gaziantep, 
Diyarbakır, Adana ve Denizli bölge toplantıları yapılmıştır. Mart ayı başına 
kadar tüm bölge toplantıları tamamlanacaktır. Bu örgütlülük içinde sendikamızın 
aktif rol alması adına KESK İl gezileri kapsamında MYK üyelerinin görev alması 
planlanmıştır. 

Sosyal Hizmet alanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamına alınmasıyla 
birlikte değişim-dönüşüm hızlandırılmıştır. Bakanlık bünyesinde ücret adaletsizliği 
büyümüştür. Öğretmenler arasında işyeri farklılığı üzerinden farklı ücret uygulaması 
yaşanmıştır. Sosyal Hizmet alanındaki meslek elemanları hizmetin dışına çekilmiş, 
bürokratik işlerde çalıştırılmaya başlanmıştır. Alo 183 Şiddet Hattı tasfiye edilmiş, 
Taşeronlaştırılmış, bakanın seçim bölgesi olan Gaziantep’e taşınmıştır. Son olarak 
hazırlanan Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği ve Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım 
Yasa taslağı ile Sosyal Hizmet mesleği yok sayılmakta, sosyal hizmet ve yardımlar 
sadaka kültürü kapsamına alınmaktadır. Bu konuda Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği ile ortak bir çalışma başlatılmış, yürütülecek mücadelenin Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’na karşı verilen mücadele bileşenleri yaygınlığına getirilmesi konusunda 
adımlar atılmıştır. 

Merkez Yönetim Kurulu Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkanlığı, Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı ve Bakan 
Yardımcısı ile görüşmeler yapmış, çalışanların sorunları aktarılarak düzeltilmesi 
yoluna gidilmiştir.

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin Türkiye ile ilgili son raporunda; 
Türkiye’de emeklilik yaşının yükseltilmesi, emek maliyetinin düşürülmesi, kıdem 
tazminatı ile ilgili olarak ertelenmiş tartışmaların yeniden başlatılması, yabancı 
paranın ülkeye girişini kolaylaştıracak önlemlerin (liberalizasyon) gerektiği 
belirtilmektedir. Bu durum, 2013 yılında beklenen mali ve siyasal krizin daha da 
derinleşeceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte, başta sağlık 
alanı olmak üzere, kamuya aktarılacak kaynakta belirgin bir azalma olacaktır. 
Bu da sağlık hizmetine karşı memnuniyetin belirgin olarak azalacağı, mücadele 
olanaklarının artacağı şeklinde algılanmalı ve mücadele buna göre planlanmalıdır. 
Bu süreç, piyasalaşmış ve tamamen ticari bir alan haline gelmiş sağlık ve sosyal hizmet 
alanına karşı verilecek mücadele ile şekillenecektir. Mücadelenin KESK bileşenleri 
içinde birleştirilmesi, mücadeleye diğer emek ve meslek örgütlerinin katılımının 
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sağlanması sonucunda toplumsallaştırarak, siyasetin öznesi haline getirilmesi için 
yürütülecek çabalar da başarıyı getirecektir. Birleşik emek mücadelesi için olanaklar 
giderek artmaktadır. Başta SES olmak üzere, tüm bileşenleriyle KESK faaliyetlerini 
bu doğrultuda yürütmeli, mücadeleyi ortaklaştırma çabası içinde olmalıdır. 

Kabaca çerçevesini bu şekilde çizmeye çalıştığımız faaliyet alanları dışında parça parça 
ve işyerlerinden, ya da farklı farklı mesleklerin öznel sorunlarından kaynaklanan 
olumsuzluklar da yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bu sorunlarla mücadeleyi 
işyerlerinde ortaklaştırarak, bunu bütünle birleştiren bir yerden örgütleyen, 
Sağlıkta Dönüşüm Programının bütünü ve belki de Kamu Hizmetlerinin tasfiyesi 
girişimleriyle birleştiren bir mücadele hattına ihtiyacımız vardır. Bugüne kadar 
verdiğimiz mücadelenin önemli mesafeler kat ettiği bilinciyle, mücadele bayrağını 
daha da yükselterek baskı ve sindirme politikalarına yanıt verilmelidir. 

MTK’MIZDA ORTAKLAŞAN ÖNERİLER

GENEL SİYASI DURUM DEĞERLENDİRMESİ:

7.Dönem 6. MTK içerde ve dışarıda devam eden savaş koşullarında yapılmaktadır. 
ABD’nin orta doğudaki amaçlarını gerçekleştirmenin Taşeronu durumundaki 
AKP’nin Suriye ile ilgili hesapları tutmamıştır. Türkiye Nato toprağı ilan edilmiş, 
Malatya Kürecik’e füze kalkanı, Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilerek Türkiye 
savaşın tarafı haline getirilmiş olsa da emperyalist savaşın merkezi güneye, Katar-
BAE bölgesine kaydırılmıştır. Bu savaşın emperyalist bir savaş olduğu, bu nedenle 
emekçilerin bu savaşa ve emperyalist savaşın taşeronluğuna “HAYIR” demesi, savaşa 
karşı bütünlüklü örgütlenmesine ihtiyaç vardır. Gaziantep’te, ya da bölge illerden 
herhangi birinde yapılacak bölgesel miting yerine Ankara Merkezli, Irak Savaşı 
sürecinde yapılan 1 Mart 2003 Tezkeresine karşı eylem biçiminde “Emperyalist 
Savaşa Hayır, Emperyalist Savaşın Taşeronu Olmayacağız” Mitingi ile AKP’nin 
savaş politikaları teşhir edilmelidir.

Kürt Sorunu’nda Barış adına önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Barış için 
görüşmelerin başlatılmış olması umut verici olmakla birlikte, bu arada hükümetin 
ikircikli davranması bu umudu zayıflatmaktadır. Bu anlamda, gündemde olan 4. Yargı 
Paketi de bu açıdan değerlendirilmelidir. Sinop ve Samsun’da yaşanan provokasyon 
olayları barış sürecine yönelik belli güçlerin kışkırtması sonucunda yaşanmış olsa 
da üzücüdür. Sendikamız SES ve konfederasyonumuz KESK’e, bütünüyle emek 
ve demokrasi güçlerine bu süreci desteklemek, bunu engelleyecek olaylara karşı 
mücadele yürütme görevi düşmektedir.
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Barışın sağlanması sürecinin en önemli koşullarından biri de şu anda yürütülmekte olan 
“Yeni Anayasa” sürecidir. SES ve KESK; 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu’nda 
olduğu gibi sonradan kısır tartışmaların içine girmemek için şimdiden “çok kimlikli, 
çok inançlı, çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, emekten ve emekçiden yana, 
piyasacı olmayan bir Anayasa” için taraf olmalıdır.

Son operasyon ile KESK’e baskıların artarak devam edeceğini göstermektedir. KESK 
bütünlüğü içinde bir mücadele ve KESK’e yapılan saldırılara karşı etkili eylemler 
yapılmalıdır. Bu mücadelenin bir parçası olan 10 Nisan 2013 tarihindeki KESK’li 
yönetici ve üyelerinin yargılanacağı duruşmaya kitlesel katılmaktır. Bu süreçte 
kamuoyunu oluşturmak, iç ve dış destek sağlamak, kitlesel-etkin bir katılımla 
adliye önünde olmak gerekmektedir. KESK’e yapılan saldırıları püskürtmenin 
bir diğer yolu da, emek ve demokrasi alanında verilen mücadele ivmesinin daha 
da yükseltilmesi, baskıların bizi yıldırmadığı, mücadelemizden alıkoymadığının 
gösterilmesi olacaktır.

Belli ki önümüzdeki süreçte 2911 sayılı Toplantı, Gösteri ve Yürüyüşler Yasası üzerinden 
de saldırılar sürecektir. Buna yönelik olarak da, KESK bütünlüğü içinde, belli bir program 
doğrultusunda mücadele yürütülmelidir. KESK’in toplumun tüm muhalif kesimlerini 
bir araya getirerek mücadele hattı oluşturulmalı, bu geniş birliktelikle 1 Mayıs’ın da 
mücadeleyi doruğa çıkarması sağlanmalıdır. 

İŞKOLUMUZDAKİ GELİŞMELER VE MÜCADELE:
KAMU PERSONEL REJİMİ YASASI–657 SAYILI DMK

Kamu Personel Rejimi Yasası ile ilgili olarak yürütülmekte olan çalışmalar 
bilinmektedir. KESK, bu sürecin 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’ndaki sınırlı 
güvenceyi kaldıran, esnek ve performansa göre çalışma, performansa göre güvenceli 
olmayan ücretlendirme gibi mevcut olanın da gerisine düşecek düzenlemeyi “GREV” 
nedeni olarak ilan etmiştir. Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında gerçekleşmiş “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” kapsamı içindeki Kamu Hastane Birlikleri ve Sosyal Hizmet’in 
Piyasalaştırması-Ticarileştirilmesi, Sadaka-Sosyal Yardım haline getirilmesi 
sürecinde alanımızda bu değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. 657 Sayılı DMK’u 
yeniden düzenlenmesi sürecindeki mücadelenin, alanımızdaki güvencesizlik, esnek 
ve kuralsız çalışmayla birleştirilmesi anlamlı olacaktır. Bu süreçte anlamlı olacak 
diğer bir çalışma da hükümetin yapmayı planladığı personel rejimine seçenek olacak 
bir hazırlığın yapılması olacaktır. KESK’in bu konuda yaptığı “Çalıştay” önemlidir ve 
bunun üzerinden bir çalışma yürütülerek seçenek oluşturulabilir.
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SAĞLIK ALANI 

2 Kasım 2012 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan KHB’leri süreci Sağlık 
emekçilerine mücadele alanı açmaktadır. İşyeri güvencesi ortadan kalkmış, 
performans ödemeleri sabit ödemeye kadar gerilemiş ve ücret tamamen güvencesiz 
hale gelmiştir. Tüm hastanelerde Esnek ve kuralsız çalışma biçimleri uygulanır 
hale getirilmiştir. (görev tanımları dışında çalıştırma, bir kişiye birden fazla kişinin 
görevinin yüklenmesi, farklı görevlerin ek görev olarak yaptırılması vb.) Bütün 
bunlar hem 657 DMK mücadelesine, hem de KHB’ne karşı mücadeleye örgütlü 
katılım olanaklarını arttırmaktadır.

Bu alanda mücadelenin yerelleştirilmesi gerekmektedir ve mücadelenin merkezi 
işyerleri olmalıdır. Önce hastane yöneticiliği, sonra da genel sekreterlerin 
uygulamalarını hedef alan bir mücadele örgütlenmelidir. Mücadele örgütlü, planlı 
olmak zorundadır ve işyerlerindeki tüm emekçileri katmalıdır. Ortak sorun ve talepler 
üzerinden birleştirilmelidir. Bu sürecin en yoğun taşıyıcısı olan ve baskısını yaşayan 
Ebe-Hemşire ile Asistan Hekimlerin dinamik gücünden yaralanılmalı, sürece aktif 
katılımları sağlanmalıdır. Mücadele “Birleşik emek Mücadelesi”ne dönüştürülmeli, 
“İşyeri Ortak Örgütlenmeleri ve meclisleri” oluşturulmalıdır. Bu bağlamda;

Kamu Emekçilerinin mücadeleye katılması için “Çalıştay”, “Kurultay”, “İşyeri • 
Toplantıları” gibi etkinlikler düzenlenmelidir.

“Performans” ile ilgili çalışma önemlidir, bu çalışma güncellenmeli, bunun • 
üzerinde yeni bir eylem programlanmalıdır. Ek ödemelerin ve açlık sınırına kadar 
olan ücretlerin vergi dışı bırakılması, emekliliğe yansıması gibi taleplerin önemli 
bir mücadele potansiyeli sağlayacağı unutulmamalıdır.

Sürece ve taleplere ilişkin bildiri-afiş hazırlanmalıdır.• 

Yerel mücadelelerin ortaklaştırılması, değişik illerde verilen mücadelelere örnek • 
oluşturması açısından düzenli “HABER BÜLTENİ” yayımlanmalıdır. 

Yerel mücadeleleri birleştiren, bütünlüklü, merkezileştirilmiş, takvime bağlı, • 
örgütlü ve somut talepli eylemler programlanmalıdır.

12 Mayıs “Hemşirelik Haftası” ayrı bir önem taşımaktadır. Bu yıl, genel olarak 
Sağlıkta Dönüşüm Programı, özelde de KHB sürecinde daha fazla ve esnek çalışma, 
daha yoğun baskı altında olan ebe ve hemşirelerin örgütlü mücadelesi için yoğun bir 
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çalışma yürütülmelidir. “Performans”ı reddeden, “Köle Değil, Hemşireyiz-Ebeyiz” 
sloganı ile MERKEZİ EYLEMLER düzenlenmelidir.

Bütün bu mücadeleler “Sağlıkta Dönüşüm Programı” nın tümüne verilecek 
mücadelenin bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Bütün bunların yanında, önümüzdeki süreçte hizmet alanların da sürece katılmasının 
olanaklarının artacağı düşüncesinden hareketle, hizmet alanların da mücadeleye 
katılması yönünde çalışmalar planlanmalıdır. Bu açıdan “Sağlık Hakkı Meclisleri” 
yeniden gündeme alınarak mücadele hattı toplumsallaştırılarak geliştirilmelidir.

SOSYAL HİZMET

Sosyal Hizmet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurularak hizmetin 
piyasalaştırılması ve hizmet olmaktan çıkarılması, yardım-sadaka anlayışına 
dönüştürülmesi, böylece tamamen siyasetin güdümüne girmesi anlamına gelen 
633 Sayılı KHK doğrultusunda şekillendirilmektedir. Bu doğrultuda Sosyal Hizmet 
ve Sosyal Yardımlar Yasa Tasarısı ile, Sosyal Hizmet Uzmanları’nı sürecin dışına 
çıkaran Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği hazırlığı mevcuttur. Olay, Sosyal 
Hizmet Uzmanları’nın görevlerinin diğer meslek elemanlarına yüklenmesi gibi basit 
değildir. Bu, hizmeti taşeronlaştırmanın, özelleştirmenin, sadaka-yardım anlayışına 
dönüştürmenin, dernek ve vakıflara devredilerek gericileştirme-cemaatlaştırmanın 
tamamlanmasıdır. 

Bütün bu nedenlerle; Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği nedeniyle Sosyal Hizmet 
Uzmanları Derneği’nin başlattığı eylemler bir başlangıç sayılmalı, tüm çalışanları 
mücadeleye katan ve sosyal hizmet alanındaki piyasalaştırma-ticarileştirme ve 
gericileştirmenin bütününe karşı mücadeleye dönüştürülmelidir.

GÜVENCESİZLİK-GÜVENCESİZLERİN ÖRGÜTLENMESİ

Kamu alanında olduğu gibi, alanımızda da alabildiğine güvencesizleştirme 
sürmektedir. Sağlık alanında KHB süreciyle birlikte güvencesiz çalıştırma ve 
taşeronlaştırma giderek artmaktadır. Sosyal Hizmet alanında taşeronlaştırma kadrolu 
çalıştırmayı geçmiştir. Bu nedenle güvencesizliğe karşı bütünlüklü mücadele için de 
güvencesizlerin örgütlenmesi önemlidir.

Mücadele, “Kadrolu Çalışma” hedefli, hakların elde edilmesi mücadele programı 
ile verilmesi gerekmektedir. Kadrolu çalışma mücadelesi yürütülürken, Taşeron 
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çalışma biçiminden kaynaklanan hak kayıplarının elde edilmesi yoluyla örgütlenme 
çalışması yapılmalıdır:

Taşeron Çalıştırılanların örgütlenmesi için KESK bütünlüğünde program • 
yapılarak çalışmalar sürdürülmelidir.

Güvencesizliğe karşı mücadele ve taşeronun örgütlenmesine yönelik olarak • 
BİLDİRİ, AFİŞ ve BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR hazırlanmalıdır.

Taşeronun kullandırılmayan İzin, Rapor, Nöbet İzni gibi hakların elde edilmesi • 
için birlikte mücadele örgütlenmelidir.

Taşeron Sağlık Emekçilerinin “Ek Ödeme”, “Promosyon” gibi ücretleri almasına • 
yönelik çalışma yapılmalıdır.

Taşeronun örgütlenmesi sürecinde karşılaşılacak sorunlarla ilgili tartışılmalar • 
yürütülmelidir.

DİĞER KARAR VE ÖNERİLER

Suriye Savaşı nedeniyle sınır illeri ve giriş kapılarının bulunduğu yerlerde hem sağlık 
çalışanlarının çalışma koşulları, hem de halkın sağlık hizmeti alması konusunda 
sorunlar mevcuttur. Bu açıdan yerinde inceleme çalışmaları yapılmalı ve sonuçlar 
üzerinden gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

Genel Kurul kararı olmasına rağmen bugüne kadar “Anadilde Sağlık” konusunda 
çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu konuya yönelik çalışma yürütülmelidir.

Özellikle KHB sürecinde daha da esnekleştirilen çalışma saatleri mesaisi ile ilgili 
olarak, günlük 9 saat, hemşire ve asistanlarda 56-64 saate çıkarılan angarya, kuralsız 
mesai saatine karşı mücadele örgütlenmelidir.

Hazırlığı yapılan YÖK Yasa Tasarı taslağı ile ilgili olarak Üniversite Bileşenlerinin 
tümünü (Akademi, Öğrenci ve Çalışanlar) katan bir mücadele örgütlenmelidir.

2013 yılı yetki döneminde kullanmak üzere örgütlenme afişi ve broşürü hazırlanarak 
gönderilmelidir.

Bütün bunların dışında, başta KHB ve KÖO sürecinde olmak üzere, tüm işyerlerinde 
sendikal çalışma ve örgütlenmenin engellenmesine yönelik saldırılara karşı mücadele 
sürdürülmelidir.
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7. DÖNEM 7. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU SONUÇ 
BİLDİRGESİ
7. Dönem 7. MTK 27-28 Haziran 2013 tarihlerinde Merkez Yürütme Kurulu, 
Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte 44 şube/temsilciliğimizden 
toplam 82 temsilcinin katılımı ile toplandı. Toplantıya Ağrı, Afyon, Ardahan, 
Artvin, Bartın, Bingöl, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Isparta, Kars, K.Maraş, 
Kırklareli, Kocaeli, Kilis, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, 
Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Zonguldak şube/temsilciliklerinden hiç katılım 
olmamıştır. Herhangi bir mazerette bildirilmemiştir. Katılan temsilcilerden 17 kişi 
Ş/T adına, 20 kişi de bireysel olmak üzere 37 kişi gündeme ilişkin görüş bildirdi. 
Sonuç bildirgesi, bu görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlandı. 

GİRİŞ :

7. Dönem 7.MTK öncesi (18 Şubat–26 Haziran) dönemde sendikal, siyasal ve emek 
alanında yoğun gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde, Türkiye gündemini meşgul 
eden, aslında birbirini de besleyen iki önemli konu var:

Kürt sorununda yaşanan ve adına “• çözüm”, “barış” veya “müzakere” süreci denen, 
silahların sustuğu, altı aydır kan ve gözyaşının dindiği bir dönemi yaşıyoruz. 

27 Mayıs 2013 günü başlayan ve günümüze kadar sürmekte olan • “Taksim Gezi 
Parkı Direnişi” ve eylemleri”...

27 Mayıs günü başlayan, ama geriye doğru gidersek Taksim’in 1 Mayıs’ta emekçilere 
yasaklanması anlamında hükümetin o günkü saldırıları ile bağlantı kurabileceğimiz 
bir süreç yaşıyoruz. Gezi Parkı eylemleriyle simgeleşen ve bir halk hareketine dönüşen 
eylemler, aslında AKP’nin on yılı aşkın süredir uyguladığı politikalara karşı itirazı 
göstermektedir. 

Sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda piyasacı bir sistemi yerleştiren ve hayatın • 
her alanına müdahale etmeye yönelik politikalara isyan etrafında toplanan bir 
halk hareketi bu.

İlham ve cesaretini, yıllardır süren mücadelelerden alan bir hareket; Kürt • 
Halk Hareketi’nin mücadelesi başta olmak üzere, Roboski Katliamı’na karşı 
verilen mücadele, HES’lere karşı yürütülen eylemler, Hopa Direnişi, ODTÜ’de 
cisimleşen Üniversite eylemleri, kendi bedenleri üzerindeki haklarına sahip çıkan 
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kadınların Kürtaj Yasağı, Sezaryen sınırlaması, doğuracakları çocuk sayısını 
belirlemeye ilişkin mücadeleleri, Sünni İslam merkezli bir inancın etrafında 
dinselleştirme ve gericileştirme ile simgeleşen Devlet Laikliği yerine Gerçek 
Laiklik mücadeleleri, LGBT bireylerinin ötekileştirmeye karşı yürüttükleri 
eylemler, kendimize de haksızlık etmeyelim, KESK ve bağlı işkollarının kararları 
doğrultusunda Kamu Emekçilerinin eylemleri, Sağlığın piyasalaştırılması 
sonucunda ticarileşen hizmete ulaşmanın önüne çıkarılan parasal engeller ve 
çalışanların güvencesizleştirilmesi, taşeronlaştırma uygulamalarına karşı verilen 
mücadelelerin toplamı olan bir halk direnişinden söz etmek gerekiyor.

Gençlerin ve kadınların damgasını vurduğu bu direnişle; “vatan millet Sakarya” • 
“teröre karşı birlik” vb argümanlarla halk üzerinde kurulan baskının 6 aydır 
süren “çatışmasızlık” süreci ve “demokratik çözüm” tartışmaları nedeniyle 
yapılmaması eylemlerin hem etkin hem de görünür olmasını sağlamıştır. Yine bu 
eylemlerde uygulanan devlet şiddeti; halkların özelliklede batı ve metropollerde 
yaşayanların Kürt halkına empati yapmasını sağlamıştır. 30 yıl boyunca Kürt 
sorunu nedeniyle devletin neler yaşatmış olabileceğinin emarelerini de görmeye 
başladılar. 

Taksim Gezi Parkı Direnişi spontane gelişmiş bir halk hareketidir. Bu tip • 
hareketlerin tarihine bakıldığında da sürecin aynı olduğu görülür. 1848 Paris 
Komünü, 1905 Rusya Devrimi ve 1917 Ekim Devrimi gibi. Bu hareketlerle 
karşılaştırma yapıyorsak da bu direnişin bir iktidar mücadelesine dönüşebileceğini 
düşünmek fazla iyimserlik olur. Ancak bu hareketle korku eşiği aşılmış, itirazı öne 
çıkaran ve özgürlükçü bir yaşam arzusunun gücünü de açığa çıkarma anlamında 
büyük bir deneyim olmaya başlamıştır.

Hareketin belirtmemiz gereken bir diğer özelliği de Kürt Özgürlük Mücadelesi • 
bağlamında meydana gelmiş Halk Hareketi dışında, bugüne kadar Türkiye’de 
yaşanmış benzerlerinden çok farklı olmasıdır. Ne 60’ların sonundaki Üniversite 
Gençliğinin etkin mücadelesi, ne DİSK’in DGM’lere karşı yürüttüğü mücadele, 
ne de 15-16 Haziran eylemleri bu kadar yaygın, bu kadar heterojen değildi, böyle 
bir çeşitlilik içermiyordu.

Hareketin sınıfsal tahlilleri yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Bu konuda yapılan • 
değerlendirmeler için zamanın erken olduğu, bunun süreç içinde şekilleneceğini 
de belirtmek gerekiyor.
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Kadınlar ve gençlerin ağırlıklı olarak yer aldığı bu hareket başlangıçta hem 
emekçiler, sol, sosyalist, devrimci güçler ve demokrasi güçleri, hem de hükümet 
tarafından kavranmadı, kavranamadı. Kürt siyasi mücadelesi içindeki güçler de bu 
direnişi kavramakta tereddütler yaşadı. Şu anda da bazı tereddütler yaşanmaktadır. 
Bu nedenle, başlangıçta ulusalcı, milliyetçi, anti-Kürt potansiyeli şeklinde gelişme 
tehlikesi; bu güçlerin de sürece katılmasıyla, taleplerin düşünce, ifade ve örgütlenme 
özgürlüğüne yönelmesiyle hareket genişlemiş oldu. Hükümet’in olayı kavraması daha 
da geç oldu, kavrayınca da bölme, parçalama süreci işletildi, hareket marjinalize, 
kriminalize edilmeye çalışıldı, buna rağmen meşruiyetini ortadan kaldırmadı, 
kaldırmaya yetmiyor.

Kürt sorununda gelinen aşamada silahların susması, sınır dışına çekilmesi bu 
eylemlerin görünür, etkili ve birleşik olmasını sağlaması yanında emek mücadelesinin 
öne çıkmasını sağlamıştır. Bu aynı zamanda, çözüm süreci diye başlatılmış dönemin 
barışa evirilmesi, yalnızca Kürt sorununda barışın sağlanmasının olanaksızlığı da göz 
önünde bulundurulursa, toplumsal bir barış için demokratikleşme mücadelesinin 
olanaklarını sağlamaktadır. Elbette bu, bundan sonra yürütülecek mücadelenin 
başlangıçtaki yaygın ve etkili olmasıyla da ilgilidir.

“Çözüm” ya da “müzakere” süreci’nin atılması gereken adımlar açısından ilerleme 
kaydetmediği açıktır. Çatışmasızlık-Ateşkes ortamının sağlanması çözümün birinci 
aşamasıdır ve artık ikinci aşamaya gelinmiştir. Bundan sonra “Barış” için kalıcı 
demokratikleşme adımlarının atılmasına ihtiyaç vardır. Taksim Direnişi ile simgeleşen 
Halk Hareketi’nin taleplerinin de benzer olması, iki sürecin birbirini engelleyen 
değil, birbirini besleyen süreçler olduğu, olacağı düşünülmelidir. Bu nedenle emek 
ve demokrasi güçlerine düşen görev, bu anlayış üzerinden “özgürlükçü bir barış” 
için adımlar atılmasını sağlamak olmalıdır. Bir yandan Gezi Direnişi talepleri için 
mücadele ederken, Kürt Sorunu’nda çözüm sürecinin barışa evrilmesini sağlama 
mücadelesi içinde yer alınmalıdır. Barış için, Özgürlük için, Kardeşlik için ve 
demokrasi için birlikte bir mücadele verilmesinin olanakları doğmuştur, bu olanak 
mutlaka değerlendirilmelidir.

Konfederasyonumuz KESK ve sendikamız SES, 20 yılı aşkın süredir “Kürt 
Sorununun Barışçıl ve Demokratik Çözümü”nden yana tavır almış, Genel Kurul 
kararları, Kurultay, Çalıştay, Panel vb. etkinliklerle bunu sürekli ifade etmiş, bunun 
birlikte mücadele yürüttüğü Emek ve Meslek örgütleriyle ortaklaştırmaya çalışmıştır. 
Yaşadığımız çözüm süreci de bu politikanın uygulama fırsatının doğmasıdır ve KESK 
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bu süreçte, kuruluşundan beri belirlediği politikaları doğrultusunda, sürecin içinde 
yer almıştır. Burada barıştan yana olmak, akan kanı ve gözyaşının dinmesi ile oluşmuş 
çatışmasızlık ortamını savunmak konusunda hiçbir tereddüte yer olmamalıdır. Çözüm 
sürecinin barışa evrilmesi için yürütülecek ikinci dönem çalışmaları içinde olmak da 
barışın AKP’nin istediği değil, özgürlükçü ve onurlu bir barış olması için gereklidir. 
Bu nedenle KESK ve bağlı sendikalara, demokratikleşme adına yapılacak yasal 
düzenlemelerden Anayasa’ya kadar sürecin içinde olmasına ihtiyaç vardır, hatta bu 
ihtiyaçtan çok zorunluluktur. Burada “Akil İnsan” konusunda da açıklama yapmak 
gerekiyor. Örgütümüz bu konuyu en üst organından, en aşağıdaki işyerlerindeki 
üyelere kadar, hem bireysel, hem de organsal olarak tartışmış ve tüketmiştir. KESK, 
mücadele birikimleri, deneyimleri, teamülleri ve kararları doğrultusunda süreci 
sürdürmektedir, sürdürmelidir de. 

Bu süreçte AKP’nin baskıcı, otoriter, faşist yanı; Sünni İslam’ı merkeze koyan 
dinselleştirme-muhafazakârlaştırma ve toplumun her alanını buna göre ve piyasacı 
politikaları doğrultusunda yeniden düzenlemesi daha açık biçimde deşifre olmuş, 
hareket buna karşı giderek büyümüş, hem ülke, hem de uluslar arası düzeyde 
meşruiyet kazanarak, hükümeti güç durumda bırakmış, hükümetin tümüne karşı 
olmasa da başbakan, destek aldığı sermaye sınıfı, AB ve ABD’nin gözünde itibar 
kaybetmiştir. Bu da hareketin mücadele alanını genişletmiştir.

Olayların emek mücadelesi ve KESK’e yansımalarının da değerlendirilmesine 
ihtiyaç vardır. Gezi Parkı eylemleri başlamadan önce 657 Sayılı DMK’nda yapılmak 
istenen değişiklikleri merkeze alan taleplerle KESK 5 Haziran 2013 günü için 
Grev kararı almıştır. Burada yapılan il gezileri sürecinde yaşanan bir olumsuzluğu 
belirtmek gerekiyor: Daha önce yapılan Danışma Meclisi toplantısında, 657 Sayılı 
DMK’da yapılacak ve iş güvencesini tehdit edecek değişikliklerin “kırmızı çizgi” 
oluşturduğu ve grev nedeni olacağı belirtilmiş olmasına rağmen, 5 Haziran öncesi 
yapılan il gezilerinde bu grev kararının tartışılması anlaşılır bir şey değildir. 

5 Haziran Grevi hazırlıkları bağlamında sendikamız SES, bir yandan birlikte 
mücadele yürüttüğü sağlık alanındaki ortak eylem bileşenlerinin de katılımına 
ilişkin çalışma yürütmüş, TTB ve Diş Hekimleri Birliği’nin içinde olduğu sağlık 
örgütleri’ni sürece katmış, bir yandan da Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
çıkardığı, “rotasyon” öngören bir düzenlemeyi içeren yönetmeliğe karşı, Sosyal 
Hizmet alanındaki örgütlerin de GREV’i örgütleyen ortak eylem ve açıklamaları 
birlikte yapmayı sağlamıştır. 
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Grev çalışmaları yürütülürken Taksim Gezi Olaylarının başlaması grev konusunda 
ortaklaşmayı kolaylaştırmış, alan eylemlerinin de güçlü geçmesini sağlamıştır. Bu 
süreçte Taksim Gezi Parkına yapılan saldırının toplumda oluşturduğu duyarlılık 
üzerinden hareketle grevin 4 Haziran 2013 günü başlatılması isabetli olmuştur. 
Daha sonra ülkenin gündemini Taksim Direnişi ile ilgili olaylar meşgul ederken, 
KESK, bağlı sendikalar ve kamu emekçileri sürecin içinde olmasına rağmen; 
sendikalarımız işyerlerine bunu yeterince taşıyarak oluşmuş bu duyarlılığın işyerlerine 
de taşınması ve bunun örgütlenmeye tahvil edilmesini sağlayamamıştır. Taksim 
Direnişi farklı eylem biçimleriyle sürmektedir. Kamu emekçilerinin bu süreçte 
yapmaları gereken işyerlerinde, meydana gelmiş toplumsal duyarlılık üzerinden 
AKP politikalarına karşı eşitlik-özgürlük-kardeşlik talepleri, demokratikleşmeye 
ilişkin düzenlemeler (TMK-ÖYM kaldırılması gibi), işkolu taleplerini birleştiren 
bir çalışma yürütmek, işyerlerinde açıklamalarla duyarlılığı arttırmak, kent 
meydanları ve mahallelerde yapılan eylemlerin beslenmesini sağlamak, sözde 
sendikaların bu süreçteki tavırlarını teşhir ederek bu mücadeleyi kamu 
emekçilerinin örgütlenmesine tahvil etmek olmalıdır. 

17 Haziran 2013 Grev ve eylem kararı da adeta kendini dayatmıştır. 4 can, 11 
göz, 55 yaşam savaşı veren ağır yaralı, onlarca sakat, 7800 civarında yaralı, 
milyonlarca, sonrasında bırakacağı hasarın ne olacağı bilinmeyen orantısız 
gaz maruziyeti. Binlerle ifade edilen gözaltı, sürek avı, evlere baskın, gözaltı ve 
tutuklamalar. Buna paralel olarak yürütülen AKP yalanları, halkı birbirine kırdırma 
politikaları ve vahşice saldırıların sürdürülmesi. Bu durumda, bir grevi ve alanı daha 
da görünür hale getirmek gerektiriyordu, bu karar alınarak beş örgütün ortaklaşması 
sağlandı. Bu da zamanlama açısından anlamlı olmuştur. 

KESK’in bu eylem ve etkinlikleri, gerek Kamu emekçileri, gerekse demokrasi 
güçleri içinde karşılık bulmuş, grev etkili olmasa da eylemler ses getirmiştir. Sürecin 
dışında kalan sözde sendikalar ve hükümet bu nedenle KESK ve bileşenlerini hedef 
göstererek saldırmıştır. Bu saldırının devam edeceği düşüncesinden hareketle 
önümüzdeki süreç örgütlenmelidir.
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MTK GÜNDEMLERİ ÜZERİNE YAPILAN TARTIŞMA 
VE DEĞERLENDİRMELERDEN SONRA ORTAKLAŞAN 
DEĞERLENDİRMELER VE MYK’NIN PLANLAMA YAPMASI İÇİN 
ORTAKLAŞILAN EYLEM-ETKİNLİK VE MÜCADELE BAŞLIKLARI:

7. Dönem 7. MTK, geçen dört aylık dönemin en çarpıcı siyasal gelişmesinin, Kürt 
Sorununda gelinen durum olarak değerlendirmiştir. “Çözüm”, “Barış”, “Müzakere” 
süreci olarak adlandırılan bu süreçte yaşanan en önemli gelişmenin, silahların 
susması, kan ve gözyaşının dinmesidir. Altı aydır yaşanan bu çatışmasızlık süreci 
bir yandan “Emek” mücadelesi, öte yandan Mayıs ayı sonunda başlayan ve giderek 
gelişen bir “Halk Hareketi” olan “Taksim Gezi Direnişi”ni görünür kılmıştır. Gerek 
çözüm sürecinin talepleri, gerekse Taksim Direnişi’nin başlayıp büyümesinin arka 
planında yatan taleplerin “Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik” temelinde ortaklaşmış 
olması, çözüm sürecinin barışa, toplumsal bir barışa dönüşmesinin olanaklarını 
arttırmaktadır.

27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan “Taksim Gezi Parkı Direnişi” ikinci önemli olay 
olmuştur. Bu tarihte başlamış olmasına rağmen, aslında 1 Mayıs 2013 tarihinde 
Taksim Meydanı’nın emekçilere yasaklanması için yapılan saldırıdan itibaren 
biriktirilen öfkenin başlattığı bu süreç geride kalan birçok direniş, eylem ve hareketin 
de birikimlerinden ilham almıştır. Bu direniş, en başta yıllardır süren Kürt Halk 
Hareketi’nden ilhamını alırken, Kürt Sorununda gelinen çatışmasızlık dönemiyle 
de daha etkili ve görünür olmuştur. Giderek genişleyen ve ülkenin neredeyse 
bütününe yayılan bu halk hareketi, katılımın yoğun ve heterojen olmasına rağmen, 
geçmişte yaşanmış milliyetçi, şoven bir harekete dönüşmemiştir. Bu da direnişin 
gelecekte sağlanacak bir barışın, özgürlükçü bir barış olması için önemli olanaklar 
taşımaktadır.

Barışın sağlanması sürecinin en önemli koşullarından biri de şu anda yürütülmekte 
olan “Yeni Anayasa” sürecidir. AKP’nin gerek Suriye ile ilgili olarak daha rahat 
hareketini sağlamak, Piyasacı politikalarına uygun bir Anayasa ve bu Anayasa ile 
totaliter-baskıcı bir yönetim biçimi adına Başkanlık Sistemi getirebilmesi için bir 
ortağa ihtiyacı vardır. Gezi Direnişi sürecinde yaşananlar da AKP’nin nasıl bir 
düzen ve nasıl bir Anayasa istediğini göstermektedir. Hem bu oyunun bozulması, 
hem de emekçilerin ve KESK’in 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu’nda olduğu 
gibi ikircikli bir tavır sergilememesi açısından sürecin içinde olmaya ihtiyaç vardır. 
SES ve KESK, “çok kimlikli, çok inançlı, çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, 
emekten ve emekçiden yana, piyasacı olmayan bir Anayasa” için taraf olmalıdır.
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7.Dönem 6.MTK öncesinde, 19 Şubat 2013 günü 28 ili kapsayan bir operasyonla 
karşı karşıya kaldık. 170 Kamu Emekçisi gözaltına alındı, 70’e yakını tutuklandı. 
Düzmece gerekçelerle yapılan bu son operasyon KESK’e baskıların artarak devam 
edeceğini göstermektedir. Son operasyona yönelik olarak KESK bütünlüğü içinde 
bir mücadele ve KESK’e yapılan saldırılara karşı etkili eylemler yapılmalıdır. Bu 
mücadelenin bir parçası da 3 Temmuz 2013 tarihindeki Adana duruşması ve 25 
Haziran 2012 tarihindeki operasyonla tutuklanıp, 10 Nisan 2013 tarihindeki 
duruşmada tahliye olan KESK’li yönetici ve üyelerinin yargılanacağı 8 Temmuz 2013 
tarihindeki ikinci duruşmadır. Bu duruşmalar için de bir kamuoyu oluşturmak, iç ve 
dış destek sağlamak, kitlesel-etkin bir katılımla adliye önünde olmak gerekmektedir. 
KESK’e yapılan saldırıları püskürtmenin bir yolu bu ise, bir diğer yolu da emek ve 
demokrasi alanında verilen mücadele ivmesinin daha da yükseltilmesi, baskıların 
bizi yıldırmadığı, mücadelemizden alıkoymadığının gösterilmesidir.

Hükümet, Kamu Hizmetlerinin Piyasalaştırılması, ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi 
sürecini hızla yürütmeyi sürdürüyor. Bir yandan 657 Sayılı DMK’nda değişiklikler 
yaparak Performansa göre çalışmayı kamuda yaygın hale getirirken, bir yandan da iş 
ve işyeri güvencesini ortadan kaldırmaya ve rotasyon uygulamasın getirmeye yönelik 
hazırlıklar yapmaktadır. Bütün bunlara tepkiyi azaltmak için de yönetmeliklerle 
değişiklik yapmakta, yapmak istediği değişiklikleri “Torba Yasa”larla gündeme 
getirmektedir. Bu nedenle, Toplu Sözleşme süreci ve gündeme getirilen Torba 
Yasalara karşı mücadeleye yoğunlaşmak gerekmektedir. Gezi Direnişi nedeniyle 
kamuoyunda oluşmuş duyarlılığın işyerlerine taşınması, hem Gezi Direnişi talepleri, 
hem de çözüm sürecinin barışa evirilmesi için gerekli demokratikleşme adımlarının 
atılması mücadelesi birleştirilmeli, birleşik bir mücadeleye dönüştürülmelidir. 
Bizleri, Sağlık ve sosyal Hizmet alanındaki sorunlardan başlayan, Toplu Sözleşme 
talepleriyle birleştirilen, demokrasi ve barış mücadelesini de içine katan bütünlüklü 
bir mücadele bekliyor. Daha bütünlüklü, daha kararlı, daha örgütlü ve etkili bir 
mücadeleye, bu mücadeleden dolayı bizlere yönelecek sistemli saldırılara karşı 
hazırlıklı olmak zorundayız. Bunun için her yer, her işyeri Taksim olmalı, her yerde 
barışı dillendirmeliyiz.

Kamu emekçilerinin bu süreçte yapmaları gereken işyerlerinde, meydana gelmiş 
toplumsal duyarlılık üzerinden AKP politikalarına karşı eşitlik-özgürlük-kardeşlik 
talepleri, demokratikleşmeye ilişkin düzenlemeler (TMK-ÖYM kaldırılması gibi), 
işkolu taleplerini birleştiren bir çalışma yürütmek, işyerlerinde açıklamalarla 
duyarlılığı arttırmak, kent meydanları ve mahallelerde yapılan eylemlerin 
beslenmesini sağlamak, sözde sendikaların bu süreçteki tavırlarını teşhir ederek 
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bu mücadeleyi kamu emekçilerinin örgütlenmesine tahvil etmek olmalıdır. Kalıcı 
barış için demokratikleşme mücadelesi programlanmalı, eskisini savunmaya 
düşmeden barıştan yana, özgürlükçü ve piyasacı olmayan bir Anayasa için mücadele 
yürütülmelidir. Bu mücadele TİS ve 657 Sayılı DMK talepleriyle birleştirilerek kol 
yürüyüşleri, bölge mitingleri ve merkezi miting örgütlenmelidir.

TİS talepleri, somut ve anlaşılabilir, temel sorunları içeren biçimde emekçileri 
ortaklaştıracak içerikte olmalı (Asgari ücret ve açlık sınırı ücretinin vergi dışı 
bırakılması, vergi dilimi ile ücretlerin erimemesi için vergi dilimine esas olan 
ücretlerin yükseltilmesi, iş ve işyeri güvencesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, 
taşeronlaştırmaya son verilmesi, sağlık ve sosyal hizmetin ticarileştirilmesine yönelik 
uygulamalara son verilmesi...), tüm çalışanları bu talepler etrafında toplamalı, diğer 
konfederasyon ve sendikaların bu taleplere sahip çıkması için çağrı yapılarak teşhir 
edilmelidir.

TİS sürecinde; işyerlerini önceleyen etkinlikler öne çıkarılarak gerektiğinde 
kadro eylemleri ve alan eylemleri yapılmalıdır. Ankara Güven Park’ta TİS Çadırı 
kurulmalı, açıklama, bilgilendirme ve diğer sendikaların tavrının teşhiri buradan da 
yapılmalıdır.

DİĞER KARARLAR:

Etkin bir basın yayın politikası izlenmesine ihtiyaç vardır. Dergi, Haber Bülteni • 
basımı yeniden gündeme alınmalıdır. Basılı materyalde kullanılan dil ve üslup 
anlaşılır olmalıdır. Gezi Direnişinde ön plana çıkan “Sosyal Medya” üzerinden 
örgütlenme olanakları değerlendirilmelidir.

Örgütlenmedeki erimenin değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Geniş bir • 
değerlendirme yapılarak önlemlere ilişkin politikalar geliştirilmelidir. Her şube/
temsilcilik bulunduğu ilin ve emekçilerin profilini belirleyerek özgün örgütlenme 
programları oluşturmalıdır.

Kadın mücadelesinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülmelidir. Tüm • 
şube/temsilciliklerimiz kadın komisyon/meclislerini gecikmeden oluşturmalıdır. 

Genel Kurul Kararı olan “Kadın Kurultayı” nın yapılması, olamıyorsa KESK • 
Kadın Kurultayı öncesinde etkin bir çalışma, bir çalıştay hazırlığı hemen 
başlatılmalıdır.
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Sendikalara saldırılar giderek artmaktadır. Bu nedenle “Bölge Hukuk Büroları” • 
konusunda değerlendirme yapılarak çözüm üretilmelidir.

Soruşturma, sürgün ve cezalara karşı etkili bir mücadele yürütülmelidir.• 

Baskı ve tutuklamalara karşı etkili ve bütünlüklü bir mücadele yürütülmelidir.• 

Cezaevlerindeki baskı, işkence, tecrit ve sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki • 
engellerin kaldırılmasına karşı sağlık alanındaki örgütlerle birlikte mücadele 
yürütülmelidir. Hasta mahpusların tedavisinin yapılabilmesi için baskı 
oluşturulmalıdır.

Sonbahar MTK’ında seçim ve örgütlenme yönetmeliğine son şeklinin verilmesi. • 
Bu sürece kadar Şb/temsilciliklerin yönetmeliklerle ilgili yeterince tartışma 
yaparak tartışma sonuçlarını MTK öncesi genel merkeze bildirmesi.

MYK tarafından bölünmesi önerilen İzmir, Ankara, Diyarbakır ve İstanbul/• 
Anadolu şubelerinin ŞTK’larında yeterince tartışmalarını yürütmeleri ve son 
bahar MTK’sında konunun netleştirilmesi. 
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7. DÖNEM 8. MTK SONUÇ BİLDİRGESİ

GİRİŞ: 

Genel Siyasal ve Sendikal Süreç;

Gezi Parkı ile başlayan direnişler, 11 yıllık AKP iktidarına karşı oluşan öfke ve 
itirazların dalga dalga tüm yurda yayıldığı bir halk direnişine dönüşmüştür. 

Bugün sokaklarda iktidara karşı etkili bir halk hareketine dönüşen bu öfke ve itiraz 
halkın kendi inisiyatifiyle örgütlenmiş; bugüne kadar emek ve demokrasi güçlerinin 
sürdürdüğü mücadelenin birikimi üzerinde yükselmiştir. AKP’nin tüm baskıcı ve 
otoriter tutumuna ve direnişin başından itibaren bir adım geriye taşımadığı polis 
şiddetine karşı direniş büyümüş; kentlere ve mahallelere yaygınlaşarak devam 
eden bir nitelik kazanmıştır. Gezi Direnişi Eylemleri sönülmenmiş gibi görünse de; 
son günlerde, aslında direnişin başlangıcına ilham oluşturan örgütlülüklerden biri 
olan ODTÜ direnişi, bu direnişin desteklenmesi için başta İstanbul ve İzmir’deki 
eylemler, Alevi inancını hiçe sayan bir politikanın sonucu; Cami-Cem Evi inşaatına 
karşı yürütülen TUZLUÇAYIR direnişi, HATAY’da süregelen eylemler, en 
önemlisi de devlet ve kolluk güçleri tarafından kollanan uyuşturucu mafyasına karşı 
İSTANBUL-GÜLSUYU direnişleri yaşanmaktadır. 

Gezi Direnişi’nin önemli sonuçlarından biri de Sağlık Alanındaki örgütlülüğü açığa 
çıkarmış olmasıdır. Ankara ve İstanbul’da kurulan Seyyar Revirlerle acil sağlık hizmeti 
verilmiş, bundan dolayı Sağlık Emekçileri hükümetin hedefi haline getirilmiştir. Bu 
bağlamda birçok Sağlık Emekçisi soruşturmayla karşı karşıyadır. Yalnızca Sağlık 
Emekçileri değil, KESK’e bağlık tüm işkollarından yönetici ve üyelerin olduğu yaygın 
soruşturmalarla karşı karşıya kalınmıştır.

Başından itibaren sürecin içinde yer alan Konfederasyonumuz, halkın kendi söz ve 
eylemiyle büyüyen isyanında, direnişinde yer almış; mahallelerde, işyerlerinde ve 
sokaklarda direnişin bir parçası olmuştur. Sendikamız açısından değerlendirildiğinde, 
gezi ruhu ile meydana gelmiş toplumsal siyasallaşmanın işyerlerine taşınarak 
örgütlenmeye dönüştürülmesi konusunda etkili bir çalışma yapılamadığı sonucunu 
çıkarmak mümkündür. 

AKP’nin neoliberal, gerici, antidemokratik ve savaş yanlısı politikalarına karşı 
Gezi direnişinin yarattığı mücadele olanakları ışığında, talepleri ve mücadelesi ile 
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Türkiye’yi eşitlik, özgürlük temelinde yeniden kurma mücadelesinden bağımsız 
olmayan kamu emekçileri bundan sonra da halkın kendi inisiyatifiyle büyüttüğü 
ve her geçen gün güçlendirdiği söz ve eylemlerini sahiplenerek direnişin içinde yer 
almaya devam edecektir. 

Kuşkusuz Gezi eylemleriyle başlayan süreç ülkenin daha demokratik bir geleceğinin 
oluşması potansiyellerini açığa çıkarmakta, mücadele olanaklarımızı düne göre daha 
arttırmaktadır. 

Gezi Direnişi soruşturmaları dışında bu dönemde KESK’e yönelik baskılar da 
sürdürülmüştür. 19 Şubat operasyonu ile tutuklanan arkadaşlarımızın bir bölümü 
tahliye olmuşsa da, halen birçok yönetici ve üyenin tutukluluğu sürmektedir. 
Yürekleri bizimle olan bu arkadaşlarımızı da selamlıyor, aramıza katılıncaya kadar 
mücadelemizle yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

KESK’e yönelik baskı ve sindirme uygulamalarından biri de yaptığımız tüm eylemlerin 
artık 2911 Sayılı Gösteri ve Yürüyüşler Yasası’nı karşısında bulmasıdır. 28-29 Mart 
2012, 4+4+4 Eğitimde Piyasalaştırma ve Gericileştirmeye karşı yapılan eylemle 
ilgili olarak tarihin büyük davalarından biri, 502 kişi hakkında dava açılmıştır. Daha 
önce bu yasadan dolayı yargılanıp ceza alan yönetici ve üyelerimiz akıllardadır.

Suriye’ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden emperyalist müdahalenin 
taşeronluğunu yapan AKP hükümeti, içeride ve dışarıda savaş çığırtkanlığı yaparak 
Suriye halklarının geleceğini ellerinden alan bir müdahaleyi zorlamakta, yaşadığımız 
toprakları ABD emperyalizminin savaş üssü haline getirmektedir. 

Ülkemizi bu kirli savaşın cephe ülkesi haline getiren, para militer çeteleri destekleyip 
etnik ve mezhepsel çatışmaların körüklenmesinde aktif bir rol alan AKP iktidarı 
Rojava ve Lazkiye başta olmak üzere, Suriye ve ülkemizde halkları karşı karşıya 
getirmiştir. İktidar Suriye sınırının kontrolünü ve kullanımını tamamen çetelere 
bırakmıştır. Bu politikasında ısrar ederek Suriye ve Irak teskerelerini meclisten 
geçirmiştir. Bu süreçte AKP’nin savaş politikalarına karşı tüm toplumsal kesimler- 
yetersiz de olsa- emperyalist müdahaleye karşı bir duruş sergilemektedir. Suriye 
sınırının Türkiye tarafındaki hastanelerde Sağlık Emekçileri savaş koşulları hizmeti 
vermek zorunda oldukları için ağır bir yük altında çalışmakta, çevre iller başta olmak 
üzere, tüm illerden geçici görevlerle sağlık emekçisi gönderilmektedir. Yöre halkının 
sağlık hizmeti alması bundan dolayı asgari ölçülere düşmüştür, hatta hizmet alınamaz 
duruma gelinmiştir. Bunun dışında sınırın öte tarafında ise; Rojava Halkı başta 
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olmak üzere Suriye Halkları her türlü sağlık hizmeti almaktan yoksun durumdadır. 
Koruyucu Sağlık Hizmeti götürülememekte, aşı, ilaç ve tıbbi malzeme yokluğu 
içinde sağlık hizmeti verilmeye çalışılmaktadır. Elbette bunun nedeni, Türkiye’nin 
beslediği çetelere sınır tamamen açıkken, bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme 
götürülmesi için kullanılan sınır kapıları kapatılmıştır. 

Özellikle Kürt hareketi ile yürütülen diyalog ve müzakere süreci ve yaratılan 
çatışmasızlık ortamı, AKP’ye duyulan güvensizliğe karşın tüm toplumsal 
kesimlerde olduğu gibi emeği ile geçinenlerde de olumlu karşılanmıştır. Ne var ki 
AKP, tüm sorunlarda olduğu gibi bu süreçte de ikircikli ve takiyyeci bir yaklaşım 
sergilemekte, çatışmasızlık ortamının yarattığı olanakları kendi ihtiyaçlarına uygun 
bir yönelime sokmaya çalışmakta, sağ-muhafazakar yapısı gereği adım atmaktan 
kaçınmaktadır. Bu durum, barışın gerçekleşmesini engellemekte, barış yanlılarını 
kaygıya sürüklemektedir. AKP’nin bu tutumu, çözüm ve barışa yönelik bütünlüklü 
bir projesinin olmadığının kanıtıdır. Çözümsüzlükte ısrar edilmesi ve Irak tezkeresi 
süresinin tekrar uzatılması, süren çatışmazlık ortamının biteceğine dair kaygıları 
arttırmaktadır. 

Kürt sorunun barışcıl ve demokratik çözümü sürecinde yürütülen tartışmalarla birlikte 
gündeme gelen Demokratikleşme Paketi, AKP’nin 11 yıldır demokratikleşmeye 
ilişkin adım atacağına dair yürüttüğü demokrasi propagandasına da son noktayı 
koydu. Açıklanan sözde Demokratikleşme Paketi’nde yer alan düzenlemeler ülke 
halklarının ve toplumsal kesimlerin beklentilerine cevap vermemiş; AKP’nin 11 
yıllık yönetme mantığının devamı çerçevesinde, üzeri “özgürlük” adıyla kaplı bir 
gericilik anlayışının meşrulaştırılmasına dönük bir adım olarak karşımıza çıkmıştır. 
AKP’nin piyasacı, gerici, ırkçı, otoriter ve cinsiyetçi yüzünü bir kez daha görünür 
kılan söz konusu pakette Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümüne dair somut 
bir adımın yer almaması da AKP’nin barış sürecine ilişkin tutumunu bir kez daha 
ortaya koymuştur. 

Bu paket piyasacı bir pakettir. Paketin “en ilerici” adımı olarak gösterilen anadilde 
eğitim hakkı, sadece parası olanın sahip olabileceği, devletin kamusal bir hak olarak 
görmezden geldiği bir hizmet olarak sunulmaktadır. Diğer bir ifade ile eşitlik ihlali 
hala devam etmektedir. 

Diğer bir taraftan Alevilerin eşit yurttaşlık talebinin de görmezden gelindiği pakette 
Alevilere dair yer alan düzenlemeler Sünnilik ekseninde Alevilere devletin dinin 
dayatılmasından ibaret kalmıştır. 
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Kamuda emekçilerin kültürel, dinsel kimliklerini öne çıkartarak bir arada eşit 
ve kardeşçe yaşamın önüne koyulan engellere, türbanın kamusal alanda serbest 
bırakılmasıyla bir yenisi daha eklenmektedir. 

AKP tüm tolumda ve yansıması olarak kamuda cinsiyetçi, piyasacı, muhafazakar ve 
otoriter ideolojisini dayatmaktadır. Yaşamın her alanını kendi inanç referanslarına 
göre dizayn edilmektedir. Başta 4+4+4 olmak üzere çıkardığı yasalar ve uygulamalarla 
farklı inançları yok sayarak zorunlu ve “zorunlu seçmeli” din derslerini ısrarla ve 
inatla kaldırmayarak çocuklarımızı okullarda inançlarına ve cinsiyetlerine göre 
ayrıştırarak, işyerlerinde mescitler açarak sistemin yeni sahibi rolünü sürdürmektedir. 
Kamuda sözde kılık kıyafet özgürlüğünün yalnızca başörtüsü üzerinden formüle 
edilmesi AKP’nin kendi siyasal tercihlerini toplumsallaştırmanın ve kendi tek tipini 
yaratmanın bir adımıdır. Kılık kıyafet üzerinden dinin siyasallaştırılması ötekileştirici 
ve ayrımcıdır. AKP’nin kamuda siyasi, dini sembolleri araç olarak kullanmasını 
“özgürlük” olarak değerlendirmek mümkün değildir. Toplumsal yaşamda dini 
duyguları istismar eden, farklılıkları dışlayan her adım ayrıştırıcıdır. Olması gereken, 
devletin dinden elini çekmesi, farklı kimliklerin, inançların karşısında tarafsız 
olmasıdır.

AKP’nin toplumu gericileştirme sürecine ilişkin uygulamalar alanımızda da 
görülmektedir. Kuran Kursu açılan hastaneler, Din Psikologu yetiştirip hastanelerde 
görevlendirme çalışmaları, hastanelerde kadınlar ve erkekler için ayrı dua odaları 
düzenleme hazırlıkları bunlardan bazıları. Son günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve şiddeti önlemeye yönelik bir afişten de söz etmek gerekir. Dört dilde 
yazılmış “Sağlık Çalışanlarına Şiddete Hayır” afişindeki sağlık çalışanı türbanlı bir 
kadındır. Dört dilde yazılması çok dilli bir toplum yapısı açısından sevindiricidir. 
Ancak sağlık çalışanlarını bölen, çok inançlılığı yok sayan bir anlayışı da görmek 
gerekiyor. Bugüne kadar şiddet konusunda doğru dürüst adım atmamış AKP 
Hükümeti’nin bu afişle de aynı amacı değil; ayırımcı ve ötekileştirici anlayışı için 
böyle bir afiş çalışması yaptığı unutulmamalıdır. 

Ülkemizde hala faşist 12 Eylül Anayasası’nın sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili 
kısıtlayıcı hükümleri korunuyor. Bugüne kadar, çoğu AKP döneminde olmak üzere 
gerçekleştirilen sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin yasal değişiklikler, var olan 
koşulları ilerletmek bir yana daha da geri bir noktaya sürüklemiş, 1982 Anayasasının 
yasakçı zihniyeti devam etmiştir. Emeğin değerini aşağılayan, emekçilerin iradesini 
yok sayan bu zihniyet anayasada korunmaya devam ettiği sürece demokratikleşme 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
539

MTK SONUÇ BİLDİRGELERİ

sağlanması olanaksızdır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde pakette çalışma yaşamı 
ve örgütlenme özgürlüğü konusunda en ufak bir ilerici adım bir yana, açıklama dahi 
yer almamaktadır. Bu durum, özelleştirme, taşeronlaştırma, piyasa tahakkümünün 
yaşamın her alanına nüfuz etmesi, emeğin esnek ve güvencesiz istihdam biçimlerine 
hapsedilmesi, ücretlerin giderek daha sert bir şekilde baskılanması için, sendikal hak 
ve özgürlükleri aynı oranda baskı altına alan AKP iktidarının emek mücadelesinin 
önünü tıkamadaki ısrarını ortaya koymaktadır. 

Bütün bunlar dışında pratikte yaşanan bazı olgular da AKP’nin gerçek bir barışı 
getirmekten uzak olduğunu göstermektedir. Tutuklu Milletvekilleri, diğer 
seçilmişler hala cezaevindedir. Seçim Barajı çeşitli oyunlarla daha da yükseltilmeye 
çalışılmaktadır. En önemlisi Suriye sınırı yolgeçen hanı gibi iken yerleşim yerlerinin 
ve akraba olan halklar arasına duvar örülmektedir. 

Tüm bunlar göstermektedir ki, emperyalizmin taşeronluğunu yapan AKP 
hükümetinin zihinsel dünyasında eşitlik, özgürlük ve demokrasi yoktur. Gerçek 
bir demokrasinin ancak ve ancak halkın, emekçilerin örgütlü mücadelesi ile inşa 
edilebileceği bir kez daha açığa çıkmıştır. Bütün bu nedenlerle çözüm sürecinin 
barışa evrilmesi, gerçek bir barışın, özgürlükçü bir barışın gelmesi mücadelesi emek 
ve demokrasi güçlerinin görevi olarak önümüzde durmaktadır.

İşkolumuzdaki Gelişmeler

Sağlık: 

Sağlıkta Dönüşüm Programı tüm uygulamalarıyla hayata geçmeye devam ediyor. Bir 
yandan sağlık hizmeti için ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler arttırılırken, 
bir yandan da çalışanların güvencesiyle oynanmakta, esnek-kuralsız çalışma kural 
haline getirilmektedir.

Son günlerde, çıkarılan bir torba yasa içindeki bir madde ile Bakanlar Kurulu’na 
Vakıf Üniversiteleri ve Özel Hastanelere ödenecek ilave ücret sınırı iki katına 
çıkarma yetkisi doğrultusunda, ilave ücretler iki katına çıkarıldı.

Şu anda TBMM’de görüşülmekte olan başka bir torba yasa ile AYM tarafından iptal 
edilen “Tam Gün Yasası” yeniden çıkarılıyor. 
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1. Basamakta

ASM’leri poliklinik hizmeti yükü altında ezilmeye devam ediyor. Bu nedenledir • 
ki, koruyucu sağlık hizmeti alanına yönelik aksaklıklar yaşanıyor. Sıtma vakaları 
hortladı, Tbc vakalarında artış var, en önemlisi şu anda kızamık salgını yaşıyoruz. 
Yakın zamanda İstanbul’da kuduz aşısı bulunmadığı açığa çıktı.

TSM ve ASM’lerde çalışanlara 2. Ve 3. Basamakta nöbet düzenlemesi getirildi, • 
hekim ve sağlık çalışanı arasında işçi-işveren hiyerarşisi yaratmaya yönelik 
yönetmelik çalışması var. Bu arada 1.Basamakta “Performans” uygulaması ve 
bunun üzerinden ücretlendirme hazırlığı yapılıyor.

Yukarıda sözü edilen torba yasayla AH ve Kurum Hekimlerinin taşeronlaştırılan • 
işyeri hekimliklerinde çalışmasının önü açılıyor.

112 Acil Ambulans Hizmetleri parça parça özelleştiriliyor. Bursa ve Kocaeli’de • 
hizmet alım yoluyla ambulans hizmetleri yürütülüyor. Ankara’da da 200 
ambulanslık bir ihale hazırlığı var.

2.-3. Basamakta

İş ve İşyeri Güvencesi gün geçtikçe azalıyor, ortadan kalkıyor.• 

AKP, yerel seçimlere, KÖO propagandası üzerinden gidecek gibi görünüyor. Son • 
günlerde temel atmaların artması bunu gösteriyor. Bu nedenle hem çalışanların, 
hem de halkın bunun üzerinden bilgilendirilerek mücadele örgütlemek 
gerekiyor.

Bugüne kadar yürütülen mücadele ortak referansları güncelliğini koruyor.• 
(İş ve İşyeri Güvencesi, Performans yerine emekliliğe yansıyan ücret, Ücret 
Güvencesi, Can Güvencesi ve sağlık hakkı) Önümüzdeki süreçte gerek sendika 
ve konfederasyon olarak, gerekse sağlık alanındaki diğer eylem bileşenleriyle bu 
ortak referanslar üzerinden mücadele yürütülecektir.
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Sosyal Hizmet:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı teşkilatlanması doğrultusunda kadrolaşma ve 
gerici-piyasacı yapılanma hızla sürdürülüyor.

Sosyal Hizmet yerine “Sosyal Yardım” anlayışı egemen hale geldi ve bu doğrultuda • 
düzenlemeler sürdürülüyor.

Alabildiğine taşeronlaşma, güvencesizleştirme, esnek çalışma, görev tanımı • 
dışına çıkarılmış hizmet tarzı uygulaması, meslek elemanlarının sürecin dışına 
çıkarıldığı bir işleyişle karşı karşıyayız.

AYM tarafından iptal edilmiş olsa bile kuruluşların İl Özel İdarelerine devri, • 
çıkarılan yeni “Yerel Yönetim Yasası” gereği Büyükşehir statüsüne getirilen 
illerde İl Özel İdarelerinin kaldırılması, fiilen kuruluşların yerel yönetimlere 
devri sürecini getirmiştir. 

Meslek elemanları başta olmak üzere alabildiğine geçici ve kalıcı istem dışı • 
görevlendirme ve atamalar yaşanıyor.

Bütün bunlara karşı, dört temel talebin de katıldığı bir mücadele örgütlenmesine 
ihtiyaç var, önümüzdeki süreçte bizi bekleyen görevlerden biri de bu olmalıdır.

Kadın Örgütlenmesi:

Gerek alınan kararlar ve gerekse mevzuatta yapılan düzenlemelere rağmen 
sendikamızda Kadın Çalışmalarının yeterli ve etkili yürütüldüğü söylenemez.

Kadın Sekreterliklerinin etkili bir çalışma yürütmesine ihtiyaç vardır. Öncelikle • 
Kadın Sekreterliklerinin kadınlardan oluşması sağlanmalı, kongre süreçleri bu 
açıdan değerlendirilmelidir.

Kadın Sekreterliklerinin şekli konumdan çıkarılması ve kadın yapılanmasını • 
sağlayacak komisyonların kurulması çalışmalarına etkinlik kazandırılmalıdır.

Etkili bir kadın mücadelesi örgütlenmeli, bu mücadele KESK bütünlüğüne • 
kadar genişletilmeli, bununla da kalmayarak illerde mevcut diğer emek ve 
meslek örgütleri başta olmak üzere tüm kadın çalışmalarıyla ilişkilenerek 
birleştirilmelidir. Pozitif ayırımcılık sözde bırakılmamalıdır.
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Bütçe: 

Bütçeler, hükümetlerin genel politikalarının ekonomik belgeleridir. Bütçe ayındayız 
ve 2014 yılı bütçesi komisyon çalışmaları başladı.

Bildiğimiz gibi 2014-2015 yılları Toplu Sözleşmesi, hükümet-Memur Sen ittifakı ile ve 
yangından mal kaçırırcasına yapıldı. Bu sözleşmeyi tanımayan ve kendi taleplerimizi 
dillendiren bir mücadele ile bu süreci örgütlemek gerekiyor.

Adaletli vergi sistemi ve çalışanların vergi yükünün hafifletilmesi, bizim ücret • 
talebimizle örtüşmektedir. Açlık sınırı kadar ücretin vergi dışı bırakılması ve 
vergi dilimi ile ücretin erimesi talebi,

En düşük çalışan temel aylığının Yoksulluk Sınırı kadar olması,• 

Maaş dışında alınan tüm ücretlerin emekliliğe yansıtılması,• 

Performansa göre çalışmanın kaldırılması,• 

İş güvencesi,• 

Esnek-Kuralsız çalışmaya son verilmesi,• 

Taşeron çalışmanın kaldırılması talepleriyle örgütlenecek bir bütçe mücadelesini • 
önümüze koymalıyız.

Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle ortaklaştırmaya çalıştığımız 
mücadele programı tam da bu taleplerle örtüşmektedir, KESK’le paylaşılmıştır, 
olasılıkla bu dönemde bir iş bırakma eylemi örgütlenecektir.

Kongre Süreci ve Örgütlenme:

Önümüzdeki süreç temsilciliklerden başlayarak, Genel Merkez Genel Kurulu’na 
kadar kongre süreci yaşayacağız. Kongre süreçlerine denk gelecek zamanda Yerel 
Yönetim seçimleri var. Bu arada hükümetin emek alanını tamamen tahrip edeceği 
bir yasal düzenleme hazırlığı yapılıyor.

Emek alanı alabildiğine tahrip edilmiştir, güvencesizlik dayatılmakta, taşeron • 
çalışma kural haline getirilmektedir. Sendikamız, güvencesizlerin örgütlenmesi 
kararını almışsa da bu konuda anlamlı bir ilerleme kaydedilememiştir. Kongre 
sürecinin bu açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Örgüt bu süreci, Temsilcilik 
kongrelerinden başlayarak Genel Merkez Genel Kurulu’na kadar, yaşanan 
sendikal kriz ve örgütlenme sorunlarını tartışarak geçirmelidir.
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Gerek Gezi Direnişi’nin toplumda yarattığı mücadele ruhu, gerekse Yerel Yönetim • 
Seçimleri sürecinin toplumu siyasete karşı duyarlı hale getirmesi örgütlenmeyi 
geliştirme olanağı verecektir. Örgüt bu olanağı heba etmemelidir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında örgütlü bir sendika olarak yerel seçimlerde • 
etkin bir rol oynamalıdır. Unutulmamalıdır ki, sağlık ve sosyal hizmetin sosyal 
belirleyicileri vardır ve bunların büyük bir bölümü yerel yönetimlerin görev 
sınırları içinde yer almaktadır. Koruyucu Sağlık Hizmeti kapsamı içinde; İçme ve 
kullanma suları, çevre temizliği ve atık yönetimi, hava kirliliği gibi hizmetler ile, 
yaşlı-çocuk-kadın ve engellilerin sosyal hizmet ihtiyaçlarının karşılanması büyük 
ölçüde yerel yönetimlerce yerine getirilmesi gereken görevlerdir. Demokratik 
işleyiş açısından da halkın söz ve karar sahibi olacağı bir yerel yönetim modelinin 
takipçisi olmak da görevlerimiz olmalıdır.

Yapılan siyasal, sendikal ve işkolu değerlendirmeleri üzerinden çıkardığımız görevler 
bazıları bunlar. Bunun ötesine kadar götürülebilir görevlerimiz. Karşımızda sürekli ve 
her yönden saldıran örgütlü bir güç var. Bu güce karşı mücadele etmenin yolu örgütlü 
olmaktan, örgütlü bir mücadele etmekten geçer. Bu mücadele ortak, bütünlüklü 
ve birleşik olmak zorundadır. Bu görevin bilinci ile önerilerinizle zenginleşecek bir 
mücadele programı ile yerine getirileceğine olan inancımızla…

Sendikal Süreç;

Mayıs sonu, Haziran başından itibaren başlayan ve tüm ülkeye yayılan “Gezi 
Direnişi” gerek siyasetlerin, gerekse KESK ve bağlı sendikalar başta olmak üzere 
tüm emek örgütlerinin mücadele ve örgütlenme tarzlarını gözden geçirmeleri 
gerektiğini göstermiştir. Sendikamız da bundan gerekli dersleri çıkararak örgütlenme 
ve mücadelesini buna göre düzenlemelidir. Gezi sürecinde açığa çıkan mücadele 
olanakları kullanılmalıdır.

Mücadelenin “birleşik” olması gerektiği bir kez daha açığa çıkmıştır. İşkolumuzda 
taşeronlaşma alabildiğine artmıştır ve giderek artmaktadır. Taşeron emekçileri 
de sürece katan ve işyeri meclislerini esas alan bir örgütlenme ve mücadele 
programlanmalı, bu yöndeki çabalar arttırılmalıdır. Halkın da sürece katılması için 
Sağlık ve sosyal Hizmet Hakkı meclisleri için de çaba harcanmalıdır. 

Birleşik mücadelenin bir koşulu da diğer emek örgütleriyle birleştirilmesidir. Diğer 
emek ve meslek örgütleriyle ortak mücadele programlanmalıdır.
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İşkolumuzdaki mücadele dört temel talep üzerinden programlanmalıdır. Özellikle 
vergi adaleti, ek ödemelerin emekliliğe yansıması, güvence ve şiddete karşı can 
güvenliği temel talepleri oluşturmalıdır. Taşeron emekçilerin örgütlenmesi ve sürece 
katılması, taşeronluğun yasaklanması talebiyle mücadele yürütülmesi gereklidir.

İşkolumuzda sağlıkla ilgili olarak bütünlüklü bir mücadele örgütlenmeli, birinci 
basamak (TSM-ASM, 112 Acil)başta olmak üzere, 2.-3. Basamak (KHB’leri) sağlık 
kurumlarına yönelik taleplerin belirlenmesi ve etkin bir mücadele yürütülmesi 
esas alınmalıdır. Sosyal Hizmet alanına ilişkin olarak da etkin bir mücadele 
örgütlenmelidir. Bu mücadelenin KESK bütünlüğüne yayılması sağlanmalıdır.

Şiddet konusu mücadelenin temel konularından biri olmayı sürdürmektedir. Buna 
yönelik çalışma yapılmalıdır.

Kamu emekçilerinin Toplu Sözleşmesi, bütçeden bağımsız değildir. TİS eylemleri 
bütçe ile birleştirilerek planlanmalı, bunun için KESK’e planlama için öneri 
götürülmelidir.

Yapılacak mücadele için “Sonuna Kadar” olmak üzere iş bırakma gündemde 
olmalıdır.

Sürekli ve planlı bir örgütlenme programı yapılmalıdır.

Demokrasi ve Barış Mücadele Süreci;

Savaşa karşı barış mücadelesi, demokratikleşmeden ayrılmadan yürütülmelidir. 
Örgütlenme, mücadele, düşünceyi ifade etme özgürlüğü; Grev ve TİS hakkı 
başta olmak üzere mücadelenin merkezine gerçek demokratik talepler konarak 
programlanmalıdır. Hükümetin sözde “Demokratikleşme Paketi”ne karşılık, 
emekçilerin “Demokrasi Paketi” mücadelesi verilmelidir. Bu bağlamda; Anayasa, 
Seçim barajları, TMK ve düşüncenin-düşünceyi ifade etmenin önündeki engellerin 
kaldırılmasına yönelik mücadele yürütülmelidir. Emekçilerin demokrasi paketi 
içinde vergi adaleti, 4+4+4 eğitim yasasının eğitimi piyasalaştırması-gericileştirmesi 
yer almalı, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi ve taşeronluk sisteminin 
yasaklanması talep edilmelidir.

Gezi soruşturmaları, gezi tutukluları ve KESK’li tutuklulara yönelik hem hukuki, 
hem de fiili bir mücadele yürütülmelidir. Bununla ilgili planlama KESK tarafından 
merkezi olarak yapılmalıdır.
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Diğer;

Suriye sığınmacılarına verilen sağlık hizmeti, bu hizmetten dolayı sınıra komşu 
illerdeki sağlık çalışanlarının artan iş yükü, Rojawa ve Lazkiye’deki savaş mağdurlarına 
insani yardım malzemesi ve ilaç-tıbbi malzeme sevki için sınır kapılarının açılması 
konusunda faaliyet yürütülmelidir. Bu konuda TTB başta olmak üzere sağlık 
örgütleriyle ortak mücadele yürütülmelidir.
TTB ve İnsan Hakları örgütleriyle ortak bir Cezaevi faaliyeti yürütülmelidir.

HES, Termik ve Nükleer Santral yapımına karşı verilen mücadelenin içinde yer 
alınmalı, sendikamız mücadelenin aktif bileşeni olmalıdır.

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Meslek Hastalıkları ile ilgili aktif çalışma yürütülerek 
bu konu işyerlerine taşınmalıdır. İş Kazası ve İş Cinayetlerine yönelik çalışma 
yürütülmelidir.

Seçim-Örgütlenme Yönetmeliği;

Seçim ve örgütlenme yönetmelikleri görüşülerek seçim yönetmeliğinde “İşyerlerinden 
başlayan, tüm kademelerde yapılan seçimlerde uygulanan –Milli Bakiye- Basit Usul- 
konusunda ağırlıklı bir eğilim oluşmuş ve yönetmeliğin buna göre düzenlenmesine 
karar verilmiştir.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
546

MALİ RAPORLAR

MALİ ÇALIŞMALAR

Sendikalar, emekçilerin hakları ve sınıfsal mücadele örgütleridir. Sendikalar aynı 
zamanda; emekçilerin dayanışma örgütü, mücadele birikimlerinin aktarıldığı, sınıf 
siyasetlerini yapmalarını sağlayacak bilinci aldıkları bir okul olma işlevini de yerine 
getirmektedir. Mücadele sürecinde ödenen bedeller, amatör, fedakar bir ruh ve fiili 
meşru mücadele hattı ile yaratılmış sendikal politik kültür ve deneyimler sendikamızı 
diğer sendikal oluşumlardan ayıran en önemli özelliktir.

Türkiye ve dünya sendikal mücadeleler tarihi sistemlerin müdahaleleri ile doludur. 
Bu müdahaleler sadece baskı amaçlı müdahaleler değildir. Aynı zamanda sendikaların 
içini boşaltma, dejenere etme, sisteme entegre etme ve kuruluş felsefesine 
yabancılaştırma amaçlarını da taşımaktadır. Bu gün itibari ile Türkiye’deki sendikal 
harekete bakacak olursak (özellikle işçi sendikalarının bir kısmı ve KESK dışındaki 
memur sendikaları) rant sistemine döndüğünü, mevcut sistemin yedeği konumuna 
düştüğünü görürüz. Sendikamız kurulduğu günden beri sendikal bürokrasiye, 
yabancılaşmaya ve sendikacılığı meslek gibi görmeye yönelik tedbirlerini almış ve 
uygulamıştır. Bunu, bundan sonra da sürdürmeye kararlıdır. Bu yaklaşımın gereği 
olarak da; kaynaklarımızı ilke ve amaçlarımız doğrultusunda değerlendirmeye 
çalışmaktadır. Merkezi düzeyde yapılan her harcama MYK bütünlüğünün bilgisi ve 
kararı doğrultusunda gerçekleşmektedir. Yine sendikal mücadeleye yaklaşımımızda 
nasıl şehitlerimiz ve bedel ödeyenlerimizin yarattığı değerlere bağlılık esas alınıyorsa, 
biliyoruz ki; mevcut kaynaklarımızın oluşmasında bu mücadele uğruna hayatını 
kaybeden, sürgüne giden zindanlara düşen, sakatlanan işinden atılan arkadaşlarımızın 
emeği ile yaratılmıştır ve kaynaklarımıza da bu şekilde yaklaşılmaktadır. Bu nedenle; 
genel merkez olarak kaynaklarımızı sendikamızın amaç ve ilkelerine uygun olarak 
kullanmak, denetime açık, kendi iç disiplinine göre hareket eden bir davranış 
içerisinde olma çabası her zaman birinci öncelik olmuştur. 

Genel Merkez olarak mali disiplini merkezi anlamda hakim kılmak ve KESK içinde 
dahi en iyi mali işleyişe sahip sendika olmak yeterli değildir. Şube/Temsilcilikler 
ile Genel Merkez birlikteliği, koordinasyonu ve iletişimi doğrultusunda oturtulacak 
bir mali sistem ile en üst düzey yakalanabilir. Biliyoruz ki; tüm şube/temsilcilik 
yöneticilerimiz bu güne kadar mali anlamda da özveride bulunarak şube/
temsilciliklerimizin ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmektedir. Ancak; bu özveriye 
karşın, kurumsal işleyişi oturtma konusunda, belgelerin düzenli gönderilmesi ve 
bilânçoların işleyişe uygun düzenlenmesinde zaman zaman aksaklıklar yaşanmaktadır. 
Bu nedenle eksikliklerin giderilmesi için yeni seçilen yöneticilere büyük görevler 
düşmektedir. Bu konunun öneminden dolayı yeni seçilen şube/temsilcilik mali, 
örgütlenme ve şube/temsilcilik sekreterliklerine hızlıca kurumsal işleyiş eğitimi 
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verilmiştir. Hatırlanacağı gibi 2012 yılında da yine Merkezi bir mali Sekreterler ile 
şube çalışanlarına bu amaçla benzer bir eğitim verilmiştir.

Önceki yıllarda merkezileştirilen şube personel maaş ödemeleri ile SGK prim 
ödemeleri aksaksız devam etmekte, Muhtasar Beyannamesi de merkezileştiği için 
Vergi cezası, SGK Prim borcu gibi yükümlülükler minimuma inmiştir. Bu dönemde 
İş bankası ile sözleşme imzalanmış, Merkez ve şube çalışanlarının promosyon almaları 
sağlanmıştır.

2011-2014 döneminde, merkezi ve yerel eylem- etkinlikler ile örgütlenme çalışmaları 
için daha çok kaynak aktarılmıştır. Dönem içerisinde merkezi eğitim programları, 
merkezi eğitim bütçesinden karşılanmış, yerelde yapılan eğitim çalışmalarına destek 
verilmiştir. 

Genel Merkez giderleri değerlendirildiğinde; haberleşme giderlerinde önemeli oranda 
bir azalmanın yaşandığı görülmektedir. Gerek GSM operatörü ile yapılan sözleşme, 
gerekse Telekom ile yapılan süreli taahhütname ile bu giderimizde önemli oranda 
azalma sağlanmıştır. Aynı durum kargo giderlerinde de görülmektedir. Yurtiçi Kargo 
ile sözleşmemiz yenilenmiş ve maliyet önemli ölçüde azalmıştır. Kırtasiye, çiçek, 
banka havale giderleri önemli oranda azalmaların yaşandığı kalemler olmuştur. 

Bu dönemde şubelerin yer alımına ağırlık verilmiştir. Başta Ankara olmak üzere 
Mersin, Van, Adana, Bursa gayrimenkul alımlarını gerçekleştirmişlerdir. Adı geçen 
şubelere yer alımı için gerekli para gönderilmiş ve şube aidatlarından eşit taksitler 
halinde kesilmiş ve kesilmeye devam etmektedir. Daha önce yer alımı gerçekleştiren 
Diyarbakır ile Malatya şubelerimizin merkeze olan borçları da bu dönemde sona 
ermiştir. Ayrıca Genel Merkezimizin bulunduğu binada 1. ve 2. Katlar satın alınmış 
ve 1.katın tadilatı da başlatılmıştır.

Ekteki mali bilançolarda da görüleceği gibi; dönem açısından devralınan mali 
kaynaklara genel merkez ve şubelere yer alınmasına rağmen, disiplinli ve tasarruflu 
bir mali sistem sonucu kasamızda azalma yaşanmamıştır.

Önümüzdeki dönem açısından da işkolumuzda yaşanacak gelişmelere ilişkin yoğun 
mücadele bizi bekliyor. Güvencesizliğin artacağı ve güvencesizlerin örgütlenmesinde 
belli bir mesafe alacağımız aşikardır. Ayrıca; üye ve yöneticilerimize yönelik olarak 
baskı ve saldırıların artma ihtimali de yüksektir. Özelleştirmelerden dolayı daralma 
yaşama olasılığı da var. Bütün bunlardan dolayı mali disiplin konusunda daha fazla 
kurumsallaşmaya ve birikim sağlamaya yönelik sorumluluğumuzun olduğu bilinciyle 
hareket etmek zorundayız. Gerek Genel Merkez, gerekse Şube/Temsilcilikler düzeyi 
ve koordinasyonunda mali açıdan da başarılı bir dönem yaşamak dileğiyle.
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01.01.2011-31.12.2011 YILLIK GENEL MERKEZ MALİ RAPORU

  GİDERLER VE FONLAR TOPLAMI 5.709.854,16

Genel Merkez Geliri 4.796.007,34 1-ŞUBELERE GÖNDERİLEN 2.674.719,22

Genel Merkez Aidat Geliri 4.767.470,04     AİDAT İADESİ 2.324.681,60

Faiz Geliri 28.537,30
    ŞUBE PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ VE 
K.T.

282.693,12

Bağış Gelirleri       ŞB.SSK 67.344,50

  2-KONFEDERASYON ÖDENTİLERİ 289.644,00

         KESK ÖDENTİLERİ 289.644,00

  3-FONLARA AYRILAN 753.239,47

         EĞİTİM FONU 538.323,47

         HUKUK FONU 115.916,00

         KIDEM TAZMİNATI FONU 44.000,00

        TASARRUF FONU 55.000,00

  4-YÖNETİM GİDERLERİ 471.145,25

  
      ÖRGÜTLENME  VE 
GÖREVLENDİRME

105.763,00

        TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 35.917,92

        HUKUK GİDERLERİ 20.718,65

        MTK TOPLANTI GİDERLERİ 12.770,00

        E.P.S.U. AİDAT GİDERİ 640,44

        KESK DANIŞMA KURULU 12.529,00

        G.MERKEZ EYLEM ETK.GİDERİ 51.175,03

        ÜYELERE YARDIM 37.487,00

        GENEL KURUL GİDERİ 73.746,50

        PSI DEPREM YARDIM 2.782,76

        KESK KONGRE GİDERİ 4.533,00

        ÜYELERE YARDIM (HUKUK) 18.906,55

        VAN DEPREM GİDERİ 33.084,00

        EĞİTİM TOPLANTI GİDERİ 61.091,40

  5-MYK MAAŞ+DÖNER ÖDEMELERİ 255.153,85

       ASLIHAN ÖZDEN 17.210,00

       ZÜLFİKAR KARTAL AKÇAY 16.260,65
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      BEDRİYE YORGUN 33.736,00

      M.SIDDIK AKIN 37.414,00

       HASAN KALDIK 16.914,54

       ŞİNASİ DURSUN 14.210,23

       ÇETİN ERDOLU 35.398,82

       ŞÜKRAN DOĞAN 5.221,00

       KEMAL YILMAZ 6.965,00

       KÖKSAL AYDIN 17.045,77

       MERYEM ÖZSÖĞÜT 7.741,00

       ÜMİT DOĞAN 13.974,00

      MYK EMEKLİ SANDIĞI KES. 33.062,84

  
6-GEN.MRK.VE ŞB.VERGİ VE SSK 
ÖDEMELERİ

309.414,17

       SSK ÖDEMELERİ 86.718,28

       STOPAJ ÖDEMESİ 222.695,89

  7-PER. MAAŞ 295.508,37

       SELVER ÖZCAN 24.738,93

       İSA SOYTEKİN 27.506,20

       EBRU DEMİR 24.825,12

       TÜLAY KILINÇ 17.365,82

       ARİFE MUTLU 16.890,28

       İSMAİL ÇAL 19.451,25

       ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN 50.189,68

       ŞENNUR ÖZDEN 29.822,52

       ZEYNEP CEREN BOZTOPRAK 24.945,93

       CAHİDE SARI 8.595,64

       KIDEM TAZMİNATI GİDERİ 41.793,00

       SENDİKA AİDAT GİDERLERİ 9.384,00

  8-BÜRO GENEL GİDERLERİ 277.112,02

       7.KAT KİRA 32.520,87

       APT.AİDAT ELEK.SU.GAZ VS. 16.771,73

       TELEFON VE POSTA 37.225,54

       TAŞIMA VE ULAŞIM 13.773,87
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       KIRTASİYE 7.058,85

       ÇEŞİTLİ BÜRO GİDERLERİ 41.827,87

       VERGİ RESMİ HARÇLAR GİDERİ 13.988,76

       KARGO GİDERLERİ 45.028,77

       NOTER GİDERLERİ 989,55

       BANKA HAVALE GİDERİ 760,49

       B.SAYAR MALZEME GİDERLERİ 19.061,04

       GÜNLÜK GAZETE 2.722,55

       BAKIM ONARIM GİDERİ 1.514,85

       MYK+PERSONEL YEMEK GİDERLERİ 39.880,00

       GİDER YAZILAN DEMİRBAŞLAR 3.987,28

  9-HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 160.773,54

       MATBAA 144.082,36

      İLAN GİDERİ 4.879,40

       SEHVEN GELEN AİDAT İADESİ 11.811,78

  10-DEMİRBAŞLAR 223.144,27

       DEMİRBAŞLAR 223.144,27

MEVCUTLAR, ALACAKLAR VE İŞAVANSLARI

MEVCUTLAR  ALACAKLAR  

MERKEZ KASA 1.486,03   

ZİRAAT BANKASI 26.923,24 MAAŞ AVANSI  

İŞ BANKASI 210.587,21 İŞ AVANSLARI 48.749,00

İŞ EĞİTİM FONU 211.054,17   

İŞ HUKUK FONU 231.332,00   

İŞ KIDEM FONU 40.851,10   

İŞ TASARRUF 43.769,00   

MEVCUTLAR TOPLAMI 766.002,75 ALACAKLAR TOPLAMI  
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01.01.2012-31.12.2012 YILLIK AYLIK GENEL MERKEZ MALİ RAPORU
  GİDERLER VE FONLAR TOPLAMI 5.170.682,31

Genel Merkez Geliri 5.378.639,01 1-ŞUBELERE GÖNDERİLEN 2.160.475,98

Genel Merkez Aidat Geliri 5.344.003,67     AİDAT İADESİ 1.815.281,08

Faiz Geliri 34.635,34
    ŞUBE PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ VE 
K.T.

241.598,00

       ŞB.SSK 103.596,90

  2-KONFEDERASYON ÖDENTİLERİ 326.581,00

         KESK ÖDENTİLERİ 326.581,00

  3-FONLARA AYRILAN 531.454,00

         EĞİTİM FONU 339.762,00

         HUKUK FONU 131.692,00

         KIDEM TAZMİNATI FONU 45.000,00

        TASARRUF FONU 15.000,00

  4-YÖNETİM GİDERLERİ 523.427,03

  
      ÖRGÜTLENME  VE 
GÖREVLENDİRME

93.756,49

        TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 53.900,32

        E.P.S.U. AİDAT GİDERİ 682,34

        HUKUK GİDERLERİ 18.991,69

        P.S.I.AİDAT GİDERİ 1.789,41

        ÜYELERE YARDIM 73.690,00

       KESK DANIŞMA KURULU 6.920,44

       MTK TOPLANTI GİDERLERİ 51.744,06

      G.M.EYLEM VE ETKİNLİK GİDERLERİ 26.949,62

        EĞİTİM TOPLANTI GİDERİ 195.002,66

  5-MYK MAAŞ+DÖNER ÖDEMELERİ 306.938,98

       ASLIHAN ÖZDEN 33.052,00

       ZÜLFİKAR KARTAL AKÇAY 28.517,00

      BEDRİYE YORGUN 32.826,00

      M.SIDDIK AKIN 41.757,00

       HASAN KALDIK 32.382,00

       ŞİNASİ DURSUN 25.264,00
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       ÇETİN ERDOLU 62.505,00

      MYK EMEKLİ SANDIĞI KES. 50.635,98

  
6-GEN.MRK.VE ŞB.VERGİ VE SSK 
ÖDEMELERİ

331.695,17

       SSK ÖDEMELERİ 116.027,17

       STOPAJ ÖDEMESİ 215.668,00

  7-PER. MAAŞ 242.731,39

       SELVER ÖZCAN 26.806,51

       İSA SOYTEKİN 27.155,26

       EBRU DEMİR 26.844,50

       TÜLAY KILINÇ 19.489,58

       ARİFE MUTLU 18.768,58

       İSMAİL ÇAL 8.176,33

       ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN 54.728,49

       ŞENNUR ÖZDEN 34.890,00

       ZEYNEP CEREN BOZTOPRAK 13.065,85

       KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI 7.040,29

       SENDİKA AİDAT GİDERLERİ 5.766,00

  8-BÜRO GENEL GİDERLERİ 278.784,63

       7.KAT KİRA 32.296,63

       APT.AİDAT ELEK.SU.GAZ VS. 17.462,67

       TELEFON VE POSTA 42.976,27

       TAŞIMA VE ULAŞIM 20.745,80

       KIRTASİYE 16.114,90

       NOTER GİDERLERİ 842,62

       ÇEŞİTLİ BÜRO GİDERLERİ 26.837,10

       VERGİ RESMİ HARÇLAR GİDERLERİ 2.425,21

       KARGO GİDERLERİ 49.326,22

       BANKA HAVALE GİDERİ 1.118,11

       B.SAYAR MALZEME GİDERLERİ 20.915,50

       BAKIM ONARIM GİDERİ 986,30

       GÜNLÜK GAZETE 2.525,97

       MYK+PERSONEL YEMEK GİDERLERİ 43.120,00
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       GİDER YAZILAN DEMİRBAŞLAR 1.091,33

  9-HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 269.523,81

       MATBAA 235.239,52

      İLAN REKLAM GİDERİ 2.515,20

      MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERİ 11.617,32

     SEHVEN GELEN AİDAT İADELERİ 20.151,77

  10-DEMİRBAŞLAR 199.070,32

       DEMİRBAŞLAR 199.070,32

    

MEVCUTLAR, ALACAKLAR VE İŞAVANSLARI

MEVCUTLAR  ALACAKLAR  

MERKEZ KASA 1.720,00   

ZİRAAT BANKASI 46.423,67 MAAŞ AVANSI  

İŞ BANKASI 272.417,77 İŞ AVANSLARI 131.095,21

İŞ EĞİTİM FONU 148.319,51   

İŞ HUKUK FONU 261.674,44   

İŞ KIDEM FONU 80.762,01   

İŞ TASARRUF 563.000,84   

MEVCUTLAR TOPLAMI 1.374.318,24 ALACAKLAR TOPLAMI  
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01.01.2013-31.12.2013 YILLIK GENEL MERKEZ MALİ RAPORU
  GİDERLER VE FONLAR TOPLAMI 5.873.370,37

Genel Merkez Geliri 5.937.998,56 1-ŞUBELERE GÖNDERİLEN 2.605.069,71

Genel Merkez Aidat Geliri 5.802.334,88     AİDAT İADESİ 2.172.773,74

Faiz Geliri 85.107,33
    ŞUBE PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ VE 
K.T.

301.831,35

Avans  İadesi 48.556,35      ŞB.SSK 130.464,62

Kira Geliri 2.000,00 2-KONFEDERASYON ÖDENTİLERİ 318.836,00

         KESK ÖDENTİLERİ 318.836,00

  3-FONLARA AYRILAN 301.553,00

         EĞİTİM FONU 120.000,00

         HUKUK FONU  

         KIDEM TAZMİNATI FONU 25.238,00

        TASARRUF FONU 156.315,00

  4-YÖNETİM GİDERLERİ 461.268,78

  
      ÖRGÜTLENME  VE 
GÖREVLENDİRME

94.058,31

        TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 50.600,42

        KESK DANIŞMA KURULU 3.370,00

        HUKUK GİDERLERİ 30.410,40

        ÜYELERE YARDIM 78.297,50

       MTK TOPLANTI GİDERLERİ 41.469,02

      G.M.EYLEM VE ETKİNLİK GİDERLERİ 144.462,57

      EPSU PSI ÖDEME 2.548,46

        EĞİTİM TOPLANTI GİDERİ 18.600,56

  5-MYK MAAŞ+DÖNER ÖDEMELERİ 311.300,16

       ASLIHAN ÖZDEN 35.536,00

       ZÜLFİKAR KARTAL AKÇAY 28.417,00

      BEDRİYE YORGUN 32.556,00

      M.SIDDIK AKIN 43.850,00

       HASAN KALDIK 32.839,00

       ŞİNASİ DURSUN 26.123,00

       ÇETİN ERDOLU 66.655,20
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      MYK EMEKLİ SANDIĞI KES. 45.323,96

  
6-GEN.MRK.VE ŞB.VERGİ VE SSK 
ÖDEMELERİ

340.637,37

       SSK ÖDEMELERİ 124.660,36

       STOPAJ ÖDEMESİ 215.977,01

  7-PER. MAAŞ 259.941,00

       SELVER ÖZCAN 28.916,00

       İSA SOYTEKİN 29.463,00

       EBRU DEMİR 28.960,00

       TÜLAY KILINÇ 21.855,00

       ARİFE MUTLU 20.668,00

       İSMAİL ÇAL 23.399,00

       ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN 60.777,00

       ŞENNUR ÖZDEN 42.088,00

       SENDİKA AİDAT GİDERLERİ 3.815,00

  8-BÜRO GENEL GİDERLERİ 365.857,77

       7.KAT KİRA 36.906,18

       APT.AİDAT ELEK.SU.GAZ VS. 19.527,71

       TELEFON VE POSTA 80.943,47

       TAŞIMA VE ULAŞIM 32.664,15

       KIRTASİYE 11.383,63

       NOTER GİDERLERİ 1.410,51

       ÇEŞİTLİ BÜRO GİDERLERİ 23.932,57

       VERGİ RESMİ HARÇLAR GİDERLERİ 36.616,02

       KARGO GİDERLERİ 49.521,35

       BANKA HAVALE GİDERİ 2.387,80

       B.SAYAR MALZEME GİDERLERİ 19.521,14

       BAKIM ONARIM GİDERİ 199,20

       GÜNLÜK GAZETE 3.567,54

       MYK+PERSONEL YEMEK GİDERLERİ 44.000,00

       GİDER YAZILAN DEMİRBAŞLAR 3.276,50

  9-HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 198.601,24

       MATBAA 188.779,40
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      MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERİ 9.821,84

      İLAN REKLAM GİDERLERİ 4.427,47

     SEHVEN GELEN AİDAT İADELERİ 89.658,34

  10-DEMİRBAŞLAR  

       DEMİRBAŞLAR 922.200,00

    

MEVCUTLAR, ALACAKLAR VE İŞAVANSLARI

MEVCUTLAR  ALACAKLAR  

MERKEZ KASA 5.375,41   

ZİRAAT BANKASI 13.301,50 MAAŞ AVANSI  

İŞ BANKASI 120.913,56 İŞ AVANSLARI 226.988,23

İŞ EĞİTİM FONU 266.545,44   

İŞ HUKUK FONU 131.513,29   

İŞ KIDEM FONU 95.500,00   

İŞ TASARRUF 805.062,19   

MEVCUTLAR TOPLAMI 1.438.211,39 ALACAKLAR TOPLAMI  
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VAN - ERCİŞ DEPREMİ DEĞERLENDİRME   
RAPORLARI

Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 23 Ekim 
2011 Van - Erciş depreminin olduğu günden bugüne, bölgede değerlendirmeler 
yapmış, elde ettiği bilgiler ışığında yaptığı tespit ve çözüm önerilerini kamuoyu, 
Sağlık Bakanlığı ve ilgililerle paylaşmıştır. 

Van depreminin ardından bir ay geçti. Van’da halk depremin kronikleşen ve giderek 
derinleşen etkileri altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu bir ayda depremde 
yitirilenlerin acısı yetmezmiş gibi açlıktan, soğuktan, yangından çocuklar öldü, 
binlercesi hastalandı, hastalanıyor. Depremzedeler coplandı. Yerel mülki idareciler 
ve hükümetin yönetim ve “hizmet” anlayışı, depremin etkilerini azaltmak bir yana, 
depremzedelerin acısının katlanmasına yol açtı. 

Deprem ve kayıpları nedeniyle daha çok desteğe ve hizmete gereksinim duyan 
yurttaşların yaşadıklarını ifade etmelerine bile tahammül edilemeyen bir deprem 
bölgesi... 

Baskıcı yönetim anlayışı ve hizmet sunmadaki yetersizlikler nedeniyle artan yıkıcı 
etki... 

Vali ve Bakan’ın “binalara geri dönülebilir” ve “deprem açısından en güvenilir 
bölgeler Van ve Erciş’tir, yıkık olmayan binalara girilebilir” açıklamaları sonrasında 
9 Kasım’da yaşanan ve 40 kişinin ölümüne neden olan ikinci deprem,  afetin nasıl 
yönetildiğini gözler önüne serdi. 

Deprem öncesinde de olduğu gibi deprem sonrasında da bölgedeki “siyasi fay hattı” 
yoğun olarak hissedildi. 

Van’da 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketinin ardından evleri zarar gören 
depremzedeler, ağır kış şartları, dondurucu soğuk ve giderilemeyen temel yaşam 
gereksinimleri nedeniyle zor durumda kalarak kenti terk etmeye başladı.  Bir kent 
boşaltıldı… Depremzedeler “yerinden olmuş kişi” oldular, göç teşvik edildi. 

Başbakan ikinci depremin ardından “Buralardaki üniversite öğretim üyeleri, devlet 
dairelerinde memurları, kimse bizden Van’ı ‘terk etme’ gibi bir şey istemesin, bunlara 
müsaade etmeyiz” diyerek depremden etkilenen memurlara tayin hakkı vermeyeceğini 
kesin bir dille açıkladı. Ayrıca Van’ın afet bölgesi ilan edilmeyeceğini vurguladı. Van 
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Valisi Van’da hiçbir kamu kurumunun ayakta olmadığını açıkladı. Nitekim ilk ve 
orta öğretim okulları 5 Aralık’a kadar kapatıldı ve Van’a yeni atanan öğretmenlerin 
göreve başlama tarihleri 1 Aralık’a ertelendi. 

“Hiçbir kamu kurumunun ayakta kalmadığı” bir deprem bölgesi. İşte Türkiye’nin 
afet yönetimi… 

Ayakta kalmamış kamu binalarında depremzede kamu çalışanlarından hizmet 
beklentisi… 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, hekimler  ve  tüm sağlık çalışanları, depremin etkilerinin 
çok daha büyük olmamasında en önemli katkıyı fedakarca sunmuşlardır. Kendilerine 
ne geçici de olsa sağlıklı barınma olanakları ne de gündelik yaşamlarını sürdürmeye 
yetecek kadar destek sağlanmadığı halde bu fedakarlıklarını sürdürmektedirler. Bu 
çabaları karşısında teşekkürü fazlasıyla hak ederken, yöneticilerin “Van’da hiçbir 
kamu kurumu ayakta kalmamıştır” açıklaması, bazı yönetim anlayışlarının enkaz 
altından çıkamadığının bir göstergesidir. 

Parmağı kırıldığı halde çalışmaya devam eden, enkaz altından çıktıktan birkaç saat 
sonra hizmet vermeye başlayan, evi yıkıldığı halde hizmete devam eden hekimler 
ve sağlık çalışanları, artık Sağlık Bakanı’nın kendilerinin de depremzede olduğunu 
hatırlamasını ve birinci ayın sonunda, en azından bazı kamu görevlilerine sağlanan 
kadar desteğin sunulmasını ve başta barınma olmak üzere sorunlarına acilen çözüm 
üretilmesini talep etmektedirler. 

Van’da sağlık hizmetlerinin bir an önce normalleşmesinin ve reorganizasyonunun 
ön koşulu, hekimler dahil tüm sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşama koşulları 
iyileştirilmesidir. Oysa bildiğimiz, hekimler dahil tüm sağlık çalışanlarına barınma, 
beslenme ve sosyal olanakları sağlanmadığı gibi, yaşadıkları travmanın ve kayıpların 
ağırlığına bakılmadan, Van’da hizmet vermeye devam etmeye zorlandıklarıdır... 

Depremden etkilenmiş, yakınlarını kaybetmiş ve zarar görmüş sağlık çalışanlarının 
zor kış şartları altında tümüyle yıkılmış bir kentte, artmış sağlık sorunlarıyla, üstelik 
tümüyle yetersiz olanaklarla sağlık hizmet sunmaya devam etmelerinin beklenmesini 
aklımız almıyor. 

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile birlikte halkın 
tıbbi gereksinimini giderebilmek için çözüm üretmeye çalışmış, Sağlık Bakanlığı’nın 
yetersizliği karşısında, deprem sonrası ilk saatlerden itibaren Erciş’te gönüllü hekim ve 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
625

VAN - ERCİŞ DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

sağlık çalışanları ile poliklinik hizmeti vermiştir. Bu poliklinik hizmeti, gereksinimin 
daha fazla olduğu gözlenerek halen Van Merkez’de sürdürülmektedir.  Bugüne kadar 
on binden fazla depremzedeye sağlık hizmeti ve ilaç yardımı sunulmuştur. 

Türk Tabipleri Birliği, 1999 depremleri ışığında deneyim ve birikimini bölgeye 
aktarmak ve izleme/değerlendirme/müdahale çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere 
21 Kasım 2011 tarihinde Van’da TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri 
Koordinasyon Merkezi açmıştır. 

23 Ekim 2011 depreminden bir ay sonra, Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından bölgede yerinde tekrar yapılan inceleme ve 
değerlendirmelerin bulguları / sonuçları aşağıda iletilmiştir: 

GEREKSİNİMLER VE ÖNERİLER 

TOPLUMUN GEREKSİNİMLERİ 

BARINMA SORUNLARI 

Çadır kentler yetersizdir. Kent merkezinden önemli oranda göç olmuştur ve • 
geride kalan nüfus yaklaşık 100 bin civarındadır. Çadır kentlerde ise 18 000 kişi 
barınmaktadır. 

Çadırlar ağır kış koşullarında barınma için kesinlikle yetersizdir. Onun yerine bir • 
an önce banyosu ve tuvaleti olan, ısınması sağlanmış konteynırların her aileye 
en az bir adet olacak şekilde temin edilmesi gereklidir.

YARDIMLARIN ADİL DAĞITILMASI 

Deprem bölgesine yardım ülke çapında sürmektedir. Yardımlar çadır kentlerde • 
kalanlara gereksinimlere göre kısmen adil şekilde sürmektedir. Ancak Van’da 
kaldığı söylenen yaklaşık 100.000 kişiden sadece yaklaşık 18.000’i bu dağıtımlardan 
yararlanmaktadır. Nüfusun geri kalan 83 000’i yer olmaması ya da evlerinden 
uzaklaşmak istememeleri nedeniyle çadır kentlerde barınamamaktadır. Ancak 
hem çadır, konteynır vb. barınma hem de beslenme ve diğer gereksinimleri 
düzenli şekilde sağlanamamaktadır. Halen kışlık giysisi olmayan, düzenli 
yemeğe ulaşamayan ve temel hijyen gereksinimlerini karşılayamayan çok 
büyük bir nüfus vardır.
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Yardımların dağıtımında gereksinim belirleme temelli ve sadece temel yaşamsal • 
gereksinimleri değil, psikososyal ve ekonomik gereksinimler de sistematik şekilde 
belirlenmeli ve karşılanmalıdır

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı etkili ve sürekli bir • 
işbirliği içinde çalışmalıdır

Kentte bulunduğu söylenen ve etkinlik gösteremeyen sosyal çalışmacılardan daha • 
etkili şekilde yararlanılmalı sistematik bir yaklaşımla tüm gereksinimleri saptama 
ve hakkaniyetli bir şekilde karşılama çalışmaları bir an önce başlatılmalıdır

SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ 

Van’da şu anda hem il sağlık yöneticileri hem da başka illerden görevlendirilen • 
sağlık bakanlığı koordinatörleri bulunmaktadır. Ancak bakanlık koordinatörleri 
karar ve uygulamalarında toplumun gereksinimlerini, sağlık çalışanlarının 
gereksinimlerini ve sağlık hizmetlerinin organizasyonuna yönelik önerilerini 
dikkate alan bir yaklaşım içinde değildir.

Kentteki sağlık hizmetlerinin yönetiminde normal çalışma düzenine geçilmeli, • 
sağlık bakanlığı merkez teşkilatı ya da diğer illerden görevlendirilecek 
koordinatörlerin görevi il yöneticilerine yardımcı ve destek olmak şeklinde 
düzenlenmelidir.

İl sağlık yöneticileri, gereksinimlerine göre kendi aralarında dönüşümlü olarak • 
dinlendirilmelidir.

Akut dönemde hem yerel sağlık çalışanlarının özverili çabaları hem de diğer • 
illerden yönlendirilen UMKE ve 112 acil sağlık ekiplerinin katkılarıyla etkili bir 
kurtarma ve olay yerinde acil yardım hizmetleri sağlanmıştır. 

Bu dönemden sonra, Van ve Erciş’e insan gücü ve diğer kaynakların, acil yardım • 
hizmetleri ile hasta nakli işlemlerine değil, sağlık hizmetlerinin normale dönmesi 
çalışmalarına aktarılması gereklidir. 

Kentte bulunan çok sayıdaki 112 ambulansı acil olmayan olgular ve kurumlar • 
arası hasta nakli için kullanılmakta, UMKE ekipleri, artık kurtarma/olay yerinde 
acil yardım gereksinimi kalmadığından işlevsiz beklemekte ve kalifiye emek 
gerektirmeyen işlerde kullanılmaktadır. 
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B• ölgede gerekenden fazla 112 ve UMKE ekipleri bulundurulması yerine, birincil, 
ikincil ve üçüncül korunma hizmetlerinin etkili, erişilebilir ve kapsamlı olmasına 
katkı sağlayacak birinci ve ikinci basamak sağlık çalışanlarının görevlendirilmesi 
yoluna gidilmelidir.

Geçici görevle bölgeye gönderilen hekimler dahil tüm sağlık çalışanlarının, • 
gereksinimlere göre plan yapılmadan, kimin nerede çalışacağı ne çalışanlar ne 
de il sağlık yöneticileri tarafından bilinmeden, apar topar bölgeye gönderilmesi, 
çalışanları ve bölgedeki sağlık yöneticilerini zor durumda bıraktığı ortadadır. 

SAĞLIK KURUMLARININ GEREKSİNİMLERİ 

İlk deprem• den 33 gün, ikinci depremden 16 gün geçmesine rağmen kentte 
bulunan sağlık kurumlarından ancak birkaç tanesinde kesin hasar tespiti 
çalışmaları tamamlanmıştır, onların da raporları henüz bildirilmemiştir.

Buna rağmen, Van kent merkezinde ağır hasar gören iki kamu hastanesi • 
dışında tüm ikinci basamak kamu sağlık kurumları acil sağlık hizmetlerini 
sunmaya devam etmektedir. İki hastanede poliklinik hizmetleri sunulmakta, 
sadece bir hastanede yataklı tedavi hizmeti sunulmaktadır. Erciş’te yataklı 
hizmet veren hastane yoktur. Sahra Hastanesi poliklinik hizmeti sunmaya 
devam ederken, Erciş Devlet Hastanesi kesin hasar tespiti belli olmadan, 28 
Kasım 2011 Pazartesi günü poliklinik hizmeti vermeye başlayacaktır. 

Van’da ve Erciş’te hizmet sunulan birinci basamak sağlık kurumları arasında • 
genel hasar tespiti yapılmamış kurum binaları da vardır. 

Kesin hasar tespit çalışmaları bir an önce tamamlanmalıdır.• 

Kesin hasar tespit çalışmaları tamamlanana dek, ayaktan ve yataklı sağlık • 
hizmetlerinin sağlık kurumlarının bahçesinde/yakınında kurulacak ve iyi 
iklimlendirilmesi sağlanan konteynır ya da çelik konstrüksiyonlu geçici yapılarda 
sunulması sağlanmalıdır

Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde malzeme, araç-gereç ve • 
donma nedeniyle aşı kaybı yüksek miktardadır. Malzeme ve aşı temini 
hızlandırılmalıdır 

Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde tüm hizmetler için, • 
sağlık kurumlarının bahçesinde, hali hazırda tüm illerin desteğiyle kentte 
bulunan tam teşekküllü gezici sağlık araçları konuşlandırılmalı ya da hizmet 
konteynırları temin edilmelidir.
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SAĞLIK HİZMETİ GEREKSİNİMLERİ 

Aile Sağlığı Merkezleri hekimlerinin ücretlendirilmesinde uygulanmakta • 
olan negatif performans uygulamasının kaldırıldığı bilinmektedir. Koruyucu 
hizmetleri teşvik etmeyi amaçlayan negatif performans uygulamasının kalkmış 
olmasının koruyucu hizmetlerin ihmali ve izlenmemesi ile sonuçlanmaması en 
büyük dileğimizdir. 

Koruyucu hizmetleri aile hekimlerinin sırtına yükleyen ve koruyucu hizmetleri • 
sadece izleyen ve dışsal motivasyonla yöneten yaklaşımdan vazgeçilmelidir. 
Bölgedeki bireye ve topluma yönelik koruyucu hizmetlerin izlenmesi için toplum 
sağlığını önceleyen bir yaklaşımla bir izleme ve hizmet sistemi oluşturulmalıdır. 

Bölgenin sağlık, hastalık ve ölümlülük göstergeleri temelinde, mevsim, bölgede • 
endemik görülen hastalıklar ve nüfusun yerinden olduğu gerçeği dikkate 
alınarak bireye ve topluma yönelik birincil korunma hizmetleri ve öncelikli 
ve erken dönemde saptanabilen hastalıklar için erken tanı amaçlı taramalar 
başlatılmalıdır.

Topluma ve bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine özel önem verilmelidir. • 
Salgın ve afet durumlarına özel, rutin bağışıklama hizmetlerinden farklı 
bağışıklama ve/veya kemoprofilaksi gereksinimleri iyi değerlendirilmelidir.

Çadır kentlerde yaşamayan ve çoğunluğu kentin yoksul mahallelerinde • 
yaşayan halk için birinci basamak sağlık hizmetlerinin coğrafi bölge esasında 
planlanması gereklidir. “Hasta listesi” ve “misafir hasta” ayrımı kalkmalıdır.

Bu bölgelerden sorumlu Aile Sağlığı Merkezleri yeni bir anlayışla, coğrafi bölge • 
ayrımına dayanan nüfusun büyüklüğüne ve demografik özellikleri temel alınarak 
insan gücü, malzeme ve özellikle aşı yönünden güçlendirilmelidir.

Depremzedelerin bir bölümü çadır kentlere taşınmışlardır. Çadır kentlerin • 
bazıları çok uygun koşullar sağlanarak olması gerektiği gibi düzenlenmiştir ancak 
önemli bir bölümünde çok ciddi sorunlar mevcuttur. Bazılarında aydınlatma ve 
hoparlör sistemi yoktur. Çadır içi sağlık koşulları genelde uygun değildir. Öte 
yandan yangın için yeterli önlem alınmadığı dikkati çekmektedir. Hiçbir çadır 
kentte çadırlarda kalanlar hizmete ve yönetime ortak edilmemektedirler. Diğer 
yandan, örnek olabilecek özellikte çok iyi düzenlenmiş çadır kentler de vardır. 
Bu açıdan Kızılay’ın deneyiminden ve kaynaklarından tüm kentte eşit bir şekilde 
yararlanılmasının olanakları yaratılmalıdır. 
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Çadır kentlerde sağlık hizmetleri, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi • 
Yasası’nda tanımlanan esaslar temelinde, multidisipliner birinci basamak sağlık 
hizmeti ekipleri tarafından verilecek şekilde düzenlenmelidir.

Çadır kent sağlık birimleri malzeme ile  sağlık ve sosyal hizmet çalışanı yönünden • 
desteklenmelidir. 

Çadır kent sağlık birimleri hizmetlerinin Van’daki birinci basamak sağlık kurumları • 
çalışanları ile sürdürülmesi yerine 10 günden az olmayacak rotasyonlarla diğer 
illerden gelecek birinci basamak sağlık çalışanları tarafından sürdürülmelidir. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ 

BARINMA 

Kentte sağlık çalışanları için ayrılabilen sınırlı sayıdaki barınma olanakları, kent • 
dışından görevlendirilen 112 ve UMKE ekiplerine tahsis edilmiştir. Artık çok 
yüksek gereksinim duyulmayan 112 ve UMKE ekiplerinin sayıları gereksinimlere 
göre yeniden düzenlenmelidir. Böylelikle, depremden bir ay sonra da olsa, 112 ve 
UMKE ekiplerine sağlanan barınma olanakları Van’da kalıcı görevli olan sağlık 
çalışanlarına tahsis edilebilecektir. 

Başta kamu eğitim kurumları olmak üzere, diğer kamu çalışanlarına sağlanan • 
olanaklara karşılık, Sağlık Bakanlığı ve il kriz masasını sağlık çalışanlarına 
barınma yardımı konusunda özen göstermeye davet ediyoruz. Deprem sonrasında 
can kaybının azaltılmasında en önemli katkıyı sağlayan sağlık çalışanlarına böyle 
bir yaklaşım kabul edilebilir bir durum değildir.

Hekimler ve tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için, gereksinim duyanların • 
aileleri ile birlikte kalabileceği, banyo-tuvaleti içinde, iyi iklimlendirilmiş ve 
korunaklı konteynır ya da prefabrik konutlar bir an önce sağlanmalıdır. Bu 
yapılar, sağlık kurumlarının yakınlarında konuşlanmalıdır

ÇALIŞMA DÜZENİ 

Hekimler ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının depremzede olduğu • 
unutulmadan, kentin nüfusunun azaldığı dikkate alınarak yeni bir çalışma 
düzeni içinde görevlerini sürdürme olanakları sağlanmalı, bu düzenlemeler 
kurum yöneticilerinin bireysel sorumluluğuna bırakılmamalı, sözlü duyurularla 
değil genelgelerle net olarak tanımlanmalıdır.
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EKONOMİK SORUNLAR 

Performansa dayalı ödemenin yol açacağı öngörülen vahim sorunlar, Van’da 
yaşanan afet sonrasında kendini göstermiştir.  Hekimlerin işlem başına ek ödeme 
alması uygulaması, kayıtların tutulamadığı, hangi çalışanın nerede hangi hizmeti 
sunduğunun ortaya çıkan acil gereksinimlere göre değişebildiği koşullarda 
işlemeyeceği ortadadır. 

Hem depremzede olarak maddi kayba uğrayan, hem de ev taşıma, başka kente 
ev kiralama gibi nedenlerle daha fazla harcama yapmak durumunda kalan üstelik 
performansa dayalı ek ödeme sistemi içinde gelirleri azalan sağlık çalışanları 
ekonomik açıdan desteklenmelidir. 

Performansa dayalı ek ödeme uygulaması Van’dan başlayarak sona • 
erdirilmelidir.

Bölgede zaten zor olan çalışma ve yaşam koşulları ile deprem ve ağır kış • 
koşullarının yarattığı zorluklar dikkate alınarak Van’da görevli sağlık çalışanları 
için özel hizmet tazminatları düzenlenmelidir.

Sözleşmeli sağlık ve sosyal hizmet çalışanları güvenceli kadrolara alınmalı ve • 
ücretleri yükseltilmelidir.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik kayıplarının akut dönemde • 
giderilmesi amacıyla faizsiz ihtiyaç kredisi alabilmeleri olanakları sağlanmalıdır

SOSYAL VE RUHSAL DESTEK 

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sürdürüldüğü • 
belirtilen sosyal hizmetlerin sağlık çalışanlarını kapsamaması kabul edilebilir bir 
durum değildir.

Alanda bulunan sosyal çalışmacılardan bir grubun özel olarak sağlık çalışanlarının • 
gereksinimlerini belirlemesine bir an önce başlanmalıdır.

Saptanan gereksinimlerin hızla ilgili bakanlıklara/il yöneticilerine ve hizmet • 
kurumlarına iletilmesi ve gereksinimlerinin öncelikli olarak karşılanması 
gerekir.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının barınmakta olduğu ya da barınacağı • 
yerlerde, topluma sağlanan sosyal destekler sunulmalıdır. 
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Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının bakmakla yükümlü oldukları bağımlı nüfus • 
(çocuklar ve yaşlılar) için güvenli ve korunaklı barınaklarda, bu alanda eğitimli 
ve gönüllü görevliler tarafından bakım olanakları sağlanmalıdır.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları hem depremzede olarak ağır bir travma • 
yaşamışlardır, hem de akut dönemde ve depremin etkilerinin kronikleştiği ve 
giderek derinleştiği bu dönemde, barınma sorunları, ağır iş yükü, geleceklerinin 
belirsizliği ve çözülemeyen daha pek çok sorun nedeniyle tükenmişlik noktasına 
gelmiştir. Ruhsal açıdan desteklenmelerine gereksinim vardır. Sağlık Bakanlığı 
sağlık çalışanlarına ruhsal destek sağlama çalışmalarını bir an önce başlatmalıdır. 
Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası bu konuda 
işbirliğine hazırdır. 

Sonuç olarak: 

Hükümet ve yerel kriz yönetimi, bir an önce mevcut anlayışını ve yaklaşımını terk 
etmeli, birincil görevinin acıları, kayıpları azaltmak olduğunu hatırlamalıdır. Tek tek 
kurumların gövde gösterisi yaptığı bir çalışma anlayışı yerine organize ve eşgüdüm 
içinde normal yaşam geçişi hızlandıracak bir çalışma sürdürülmelidir. 

Sağlık Bakanlığı, Van’da hem depremzedelere sağlık hizmeti sunmakta, hem de 
gerek depremden etkilenen sağlık çalışanlarının hem de bölgeye görevlendirilenlerin 
çalışması ve yaşaması için uygun koşullar sağlamakta yetersiz kalmıştır. 

Çadır kentlerde sunulan olanak ve hizmetlerin birbirinden çok farklı olması, 
hizmetlerin eşgüdüm içinde yönetilmediğinin en temel göstergesidir. 

Her olağandışı durumda olduğu gibi yaşlılar, yalnız/ çocuklu kadınlar, engelliler 
en çok risk altındadırlar. Bu hassas guruplar afetten en çok zarar gördükleri gibi, 
adil dağıtılamayan yiyecek ve diğer yardımlardan yararlanamamakta, sağlık hizmeti 
alamamaktadırlar. Tespitleri yapılıp pozitif ayrımcılık uygulanmadıkça da sorunları 
artarak devam edecektir 

Ana ve çocuk sağlığı hizmetleri çok yetersizdir. Gebeler, loğusalar, bebek ve 
çocukların tespitine yeni başlanmıştır, izlenmemektedirler. 

Bulaşıcı hastalıklar tehdit oluşturmaktadırlar. Tek tük suçiçeği,  sindirim sistemi 
enfeksiyonu görülmüştür. Ancak bir salgın yoktur. İçme suyunun pet şişelerden 
sağlanıyor olması su ile bulaşan salgın ihtimalini büyük çapta azaltmıştır. Öte yandan 
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kalabalık çadırlar bit, uyuz, dermatit, Hepatit B gibi temasla geçen hastalıların 
ve solunum sistemi hasalıklarının yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Bir bebeğin 
pnömoniden öldüğü öğrenilmiştir. Menenjit olguları da beklenmelidir. Aşılamalar 
aksamakla beraber soğuk zincir koşulları sağlanmış ve yapılmaya başlanmışlardır. 
Bölgede kayıtlı 100 civarındaki tüberküloz hastasının çok azı ziyaret edilip ilaçları 
verilebilmiştir. Büyük çoğunluğunun nerede oldukları belli değildir. Yaşlılara ve risk 
altındakilere grip aşısı yapılmasında yarar vardır. 

Birinci basamaktan veri toplanmasına 18 Kasım tarihinde ve sınırlı olarak 
başlanmıştır. Çadır kentlerde görevli hekimlerden bazı hastalıkların ( ishal, akut 
solunum yolu enfeksiyonu, ateş, kızamık, menenjit vb.) ve yapılan aşıların bildirilmesi 
istenmektedir. Ancak herhangi bir kültür veya diğer mikrobiyolojik tetkikler 
yapılamamaktadır. Bu yüzden su ve gıdanın sağlık düzeyi, ishalli hastalıkların kesin 
tanısı bilinmemektedir. 

Kamplardaki yiyecekler bazı dernekler, Kızılay ve yiyecek şirketlerince hazırlanıp 
dağıtılmaktadır. Yiyeceklerin ham maddeleri, hazırlayanların sağlık durumu ve 
hazırlama şekli hemen hiç denetlenmemektedir. Gıda kaynaklı zehirlenmeler bir 
risk oluşturmaktadır. Dağıtılan yiyecekler daha çok bulgur, fasulye, nohut, patates 
şeklinde olup günlük besin gereksinimini karşılamaktan uzaktır. Meyve ve sebze, etli 
yemekler çok nadiren dağıtılmaktadır. Süt ve süt ürünleri verilmemektedir. Hamile 
kadınların çocukların beslenmeleri aksamıştır. Emziren kadın sayısı azalmıştır. 
Malnutrisyonlu çocukların durumu kötüleşmektedir. Diyabet, hipertansiyon, böbrek 
hastası gibi özel beslenmesi gereken kronik hastalık sahipleri zor durumdadırlar. 

Barınmadan beslenmeye, sağlık hizmetlerinden eğitime yaşamı ilgilendiren bütün 
alanlarda etkileri uzun zamana yayılacak sorunlar acilen çözüm beklemektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nı Van’da depremden etkilenen Hekimler ve sağlık ve sosyal 
hizmet çalışanlarının sorunlarıyla daha yakından ilgilenmeye ve sorumluluklarını 
yerine getirmeye davet ediyoruz. Bölgenin gereksinimleri temelinde oluşturulan 
bir sağlık insan gücü planlamasında gönüllü sağlık çalışanı görevlendirme, sağlık 
hizmeti sunma ve sağlık çalışanlarına travma sonrası destek verme konularında 
işbirliğine açık olduğumuzu tekrar vurguluyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
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VAN-ERCİŞ DEPREMİNİN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
AÇISINDAN 1. DEĞERLENDİRME RAPORU (1.GÜN)

Van Erciş de meydana gelen depremden sonra TTB ve SES tarafından oluşturulan 
ODD inceleme ekibi 23 Ekim 2011 saat 19 civarında Erciş’e ulaşmıştır. Erciş’e 
ulaşım sürecinde bölge tabip odaları ve SES şubeleri olmak üzere tüm bölgeden 
ODD deneyimli sağlık emekçileri ile temas kurularak hızlı müdahale olanağına 
yönelik olarak sağlık ekibinin de Erciş’e gelmesine aracılık etmiş, bu ekiplerin 
sağlık müdürlükleri ve yerel yönetimlerin olanakları kullanılarak bölgeye ulaşımları 
sağlanmıştır.

Erciş’e ulaşıldığında çok sayıda büyük ve küçük bina enkazı ile karşılaşıldı. Erciş’te 
telefonların  kesik olduğu, internet ve cep telefonu olanağının kısıtlı olduğu, Erciş 
halkının sokakta ateş yakarak enkazdaki yakınlarının çıkartılmasını tedirgin bir 
şekilde bekledikleri gözlendi. Enkazlarda kısıtlı olanaklarla arama kurtarma ekipleri 
faaliyetlerini yürütüyorlardı. 

Koordinasyonu sağlayacak inceleme ekibimiz ikiye bölünerek kriz masasının 
bulunduğu Kaymakamlık binasına ve Erciş Devlet Hastanesi’ne gidildi. Kriz masasına 
ulaşan ekip ilk başlangıçta yetkililerle iletişime geçmekte zorlanmıştır. Bu sorunda 
rol oynayan faktörün bu sırada ilçede bulunan tüm mülki amirlerin başbakana eşlik 
etmesiydi. Israrlı çabalarlar sonucunda Yarbay Gürcan Karaşahin ile temas kuruldu. 
İnceleme ekibinin amacı ve yürütülecek olan acil sağlık hizmetlerine yapılacak  katkı 
ile ilgili bilgi verilerek ilçenin sağlık ve genel ihtiyaçlarına ilişkin bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Elde edilen bilgiler TTB ve SES genel merkezi ve illerdeki örgütlerine 
bildirildi. Bu arada diğer ekip hastaneye ulaştı ve bu ekibe hastanenin yıkılma riskine 
karsı boşaltıldığı ve sağlık hizmetlerinin Toplum Sağlığı Merkezinde yürütüldüğü 
ifade edildi. Ekibimiz yakın illerden gelen TTB ve SES üyeleri ile birlikte TSM 
gidildi. Burada Sağlık Hizmetini yürüten yerel sağlık emekçilerine koordinasyonda 
destek verildi. Sağlık kurumunun acil ihtiyacı olan Ortopedist, Göğüs Cerrahisi ve 
Beyin Cerrahi Uzmanları gereksinimleri merkezlere ve yakın illere iletildi. Bu arada 
sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde gelenlerin kayıt altına alınmasında ve malzeme 
temininde ve ekibinin koordine bir şekilde çalışmasında karışık bir ortamın olduğu 
gözlendi. Bu arada kent dışından gelen çok sayıda sağlık çalışanı hizmete entegre 
edilmeye çalışıldı.  

Deprem mağduru sayısının hızla artması nedeniyle fiziki olarak yetersiz kalan TSM ye 
ek olarak ‘SAHRA HASTANESİ’ adı verilen yere ekibimizin büyük kısmı aktarıldı. 
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Stadyum içerisinde ‘SAHRA HASTANESİ’ kurulmasına destek verildi. Personel 
görev dağılımında sorumluluk alındı, çalışmalar sürekli gelen ekiplerle birlikte 
sürdürüldü. Sabah saat 04 e kadar ekibimiz tarafından yürütülen sorumluluk ve 
hizmetler İstanbul’dan bakanlık tarafından gönderilen UMKE ekibine devredildi. 

Bu arada koordinasyon ekibi ilçeye bağlı Çelebibağ beldesini ziyaret ederek depremin 
etkileri hakkında Belediye Başkanı ve halktan bilgi aldı. Genel olarak Erciş ilçesi 
ve beldelerinde halkın, evlerine giremediği ateşler yakarak dışarıda bekledikleri ve 
çadırda kalanın olmadığı gözlendi.                        

MEVCUT DURUM                            

Etkilenen nüfus: Van Erciş ilçesi, belde ve köylerinin neredeyse tamamının 
depremden etkilendiği, bununla birlikte Erciş ilçesinin merkezinde bulunan Van 
yolu cad, Kışla Mah, Beyazıt Mah.nin depremden daha fazla etkilendiği gözlendi. 
Bu mahallelerde özellikle çok katlı binaların toplu yaşam alanlarının ( okul, yurt, 
kahvehane, internet salonu, Kur’an kursu) etkilendiği gözlendi. 24.10.2011 tarihinde 
saat 10’da kriz masası yetkililerinden alınan bilgiye göre 80-85 büyük binanın 
yıkıldığı öğrenildi. Aynı bilgi arama kurtarma ekipleri ve Erciş halkı tarafından 100-
120 olduğu şeklinde belirtilmekteydi. İlçenin Lâtifiye Mahallesinde yer yer yıkık 
binalar gözlendi. Yine ilçenin Yeşilova Mahallesinde büyük hasar olmamasına karsı 
bahçe duvarı vb. yerlerin yıkıldı gözlendi. Yeşilova Mahallesinin göç ile yeni kurulan 
bir Mahalle olduğu kentsel altyapı hizmetlerinde büyük sorunların bulunduğu, 
depremden bağımsız sağlık acısından ciddi sorun taşıdığı gözlenmiştir. Bu Mahalle 
halkı iki konuyu paylaştı. Birincisi Koçköprü barajının yıkılacağı hakkında ortaya 
atılan iddialardan duydukları kaygı, ikincisi tüm Mahallenin geceyi sokakta geçirmesi, 
suyunun ve elektriğinin olmamasına karşın ne kaymakamlık nede belediye tarafından 
hiç bir hizmetin götürülmediği şeklinde idi. Mahalleye gidilememesine karşın ilçeye 
bağlı köy ve beldelerde kısmi hasarların olduğu öğrenildi. 

ÖLÜMLER: Tüm kurumlara gelen cenazelerin terk edilen hastanenin arka 
bahçesine götürüldüğü, hastaneyi inceleyen koordinasyon ekibimizin savcı ile 
yaptığı görüşmede saat 09:00 itibari ile 120 civarında cenazenin getirildiği, büyük bir 
kısmının sahipleri tarafından teslim alındığı öğrenildi. Sahibi olmayan cenazelerin 
hastane arka bahçesinde açık şekilde uygun olmayan tarzda bulundurulduğu 
gözlendi. Savcı ile yapılan görüşme de, ceset torbalarının olmadığı öğrenildi. Kriz 
masası askeri yetkilisine ve TSM sorumlu hekimine haber verildi. Daha sonra TSM 
de ceset torbasının bulunduğu ve hastaneye gönderildiği öğrenildi. Ölü sayısının 
TSM’deki sağlıkçılar tarafından 150-200 arasında olduğu belirtildi.  



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
635

VAN - ERCİŞ DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

YARALILAR: Sabah saat 09:30 da TSM ve ‘SAHRA HASTANESİ’ ne 800 
civarında yaralı başvurusu olduğu belirtildi. Bununla birlikte depremin oluş saatinden 
saat 19’a kadar kayıt tutacak kişi ve zamanın bulunmadığı belirtildi. Genel olarak 
getirilen yaralıların önce triaj’ dan geçirildiği, uzmanlar tarafından ilk müdahale 
yapıldıktan sonra cevre il ve ilçelere hızla sevk edildiği görüldü. Ameliyathane 
koşulların oluşturulamadığı da uzman hekimler tarafından belirtildi. 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI: Arama kurtarma faaliyetlerinin gece 
boyunca devam ettirildiği, bununla birlikte personel ve olanakların çok yetersiz 
olduğu gözlendi. Sabah itibari ile diğer illerden ulaşan arama kurtarma ekiplerinin 
tüm çabalarına karşın bir çok enkazda faaliyet yürütülmediği, yürütülen faaliyetlerde 
de bazı ekiplerin usulüne uygun arama kurtarma çalışması yapmadığı, iş makinelerinin 
özensizce kullanıldığı gözlendi. Yine bu faaliyetler sırasında enkazların etrafına güvenlik 
şeritlerinin çekilmediği, depremzedelerin enkaz alanlarına kontrolsüz girdiği gözlendi.

BARINMA VE ISINMA: Çok sayıda enkaz olması, yine hasar olmasa bile devam 
eden artçı depremler nedeniyle Erciş halkının tümünün geceyi dışarıda ateş yakarak 
geçirdiği gözlendi. Çadır kentlerin sabaha karsı kurulduğu ve az sayıda kişinin bu 
olanaktan yararlandığı gözlendi. Sabah kurulan iki çadır kentin olduğu bunların 
stadyum ve halı sahada kurulduğu, mevcut tüm alana kurulduğunda her birinin 
100’er çadır barındırdığı belirtildi. Çadır kentte yapılan gözlemlerde su, meyve suyu 
ve kuru gıda dağıtımın olduğu, mutfağın kurulmadığı, tuvalet ihtiyacın stadyum 
içerisindeki az sayıda tuvalette ( 2 kadın 2 erkek)  giderildiği ve bu tuvaletlerde su 
ve hijyenik sabun olanaklarının bulunmadığı gözlendi. Çadır kente atıklarla ilgili ( 
çöp) olanakların olmadığı gözlendi. Isınma sorunu yaşayan çok sayıda vatandaşın 
battaniye ve giysi arayışında olduğu gözlendi. 

SU: Sağlık merkezleri dahil ilçenin tümünde su olmadığı gözlendi. Su ve kanalizasyon 
tesisatının tahrip olduğu belediye yetkilileri tarafından belirtildi. Şu anda ilçede 
kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, DKO ve siyasi partiler 
tarafından içme suyu dağıtılmasına karsı kullanma suyu ihtiyacı devam etmektedir. 

BESLENME: Kızılay ve gönüllü kuruluşların gıda dağıtılmasına karsı gıdaya 
ulaşamayan çok sayıda insanın olduğu, gıda dağıtım kuruluşları önünde uzun 
kuyrukların olduğu gözlendi. 

ATIKLAR: İlçede atıklarla ilgili ciddi hiçbir çalışmanın olmadığı gözlendi. Tuvalet 
gereksinimleri toplu yasam alanında (cami, hastane, kaymakamlık, çadır kent vb) 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
636

VAN - ERCİŞ DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

karşılanmakta, bununla birlikte atıkların su olmadığı halde dezenfekte edilmediği, 
bu durumun böyle devam etmesi halinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili ciddi tehditler 
olacağı düşünülerek, bu konuda yetkililer uyarıldı.

Sağlık kuruluşlarının olanakları:

1-  Burada yaşayan sağlık emekçilerinden bir aile hekimi ve 4 hemşirenin enkaz 
altında olduğu öğrenildi.

2-  Sağlık kurumunda çok sayıda yerel sağlık çalışanı, yakınlarının depremden 
etkilenmelerine karşın özveri ile çalışmaya devam ettiği gözlendi. Bununla 
birlikte yorgun ve kaygılı oldukları da görüldü.   

3-  Sağlık kurumların fiziksel, barınma ve sterilizasyon olanaklarının yetersiz olduğu 
gözlendi. (su, dezenfeksiyon, yeterli gözlem odası vb.)

4-  Ruh sağlığı ile ilgili hiçbir hizmetin verilmediği tespit edildi.  

5-  Depremin üstünden 24 saat geçmesine rağmen  hizmetlerinin koordinasyonsuz 
ve kaotik şekilde yürütüldüğü gözlendi.

6-  Acil müdahale dışında poliklinik hizmetlerinin ‘SAHRA HASTANESİ’nde 
yürütüldüğü, 1. Basamak hizmetleri başlatılmadığı gözlendi. 

7-  Bölgenin yakın illerinin büyük hastanelere yönelik sevkler devam etmekte 
olup, sevkler ile ilgili olanakların yeterli olduğu buna karşın cenazelerin illerine 
gönderilmesi konusunda yetersizlik olduğu gözlendi

8-  Çevre sağlığı hizmetlerine yönelik herhangi bir çalışmanın başlatılmadığı 
görüldü. 

TEMEL İHTİYACLAR

1) GENEL: Çadır, battaniye, giysi, temel gıda maddeleri, temiz içme ve kullanma 
suyu, çocuk maması, çocuk bezi, kadınlar için pet, evlere dağıtılacak dezenfektan 
madde, sıvı sabun, ısınma ve aydınlatma araçları, yağmurluk,çöp torbası.

2) SAĞLIK GEREKSİNİMLERİ: Travma sonrası ruh sağlığı için psikolog ve 
psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanları, cevre sağlığına yönelik malzeme ve eleman, 
antibiyotik, çocuklara yönelik antibiyotik ve analjezik,  koordinasyona yönelik 
mekanizmaların güçlendirilmesi, 1. Basamak sağlık hizmetlerinin hızla yaşama geçilmesi
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HEYETİMİZCE GERCEKLESTİRİLENLER

1-  Erciş ilçesi kriz merkezi ile görüşmeler, vali yardımcısı ve belediye başkanı ile 
görüşme,

2-  Sağlık müdür yardımcısı, sağlık grup başkanı ile görüşme

3-  Celebibag Belediye Başkanı ve kriz merkezi ile görüşme

4-  Cumhuriyet Savcısı ile görüşme

5-  Kızılay koordinatörü ile görüşme

6-  Hizmet veren kamu sağlık kurumlarına yakın illerden gelen TTB ve SES 
üyelerinin yönlendirilmesi 

7-  Sağlık kurumlarının fiziki yetersizliği ve çok sayıda sağlık personelinin kentte 
olmasından kaynaklı, sağlık hizmetlerinin verilmesine destek için kentin 
merkezinde bulunan meydanda Diyarbakır Belediye Sağlık ekibi, TTB ve SES 
üyelerinin desteği ile 4 adet sağlık hizmet çadırı kuruldu, çalışmalarımız devam 
etmekte olup, gelişmeler hakkında bilgilendirme devam edecektir. 
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VAN-ERCİŞ DEPREMİNİN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
AÇISINDAN 2. DEĞERLENDİRME RAPORU (2. GÜN)

Bölgede tüm sağlık çalışanları büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Tüm 
sağlık çalışanlarına bu özverili ve insani emekleri için şükran borçluyuz.

Prof. Dr Mehmet Zencir (TTB Merkez Konseyi), Uzm. Dr. Halis Yerlikaya (TTB 
Merkez Konseyi), Uzm. Dr. Murat Yalçın (Siirt Tabip Odası), Mehmet Sıddık Akın 
(SES Genel Sekreteri) ve Fikret Çalagan’dan (SES Merkez Denetleme Kurulu 
Başkanı) oluşan heyet ikinci gün değerlendirme raporunu hazırlamıştır.

Erciş’te Sağlık Merkezlerinin Durumu

İlçede 1 devlet hastanesi, 1 Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve 13 adet Aile Sağlığı 
Merkezi (ASM) bulunmaktadır. Bunlardan sadece TSM binasında sağlık hizmeti 
verilmektedir. Bir adet ‘sahra hastanesi’ kurulmuştur. Ayrıca bölgedeki bazı 
belediyelerin sağlık birimleri sağlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

Sorunlar:

1)  Mevcut TSM kadrosunda çalışan personelin aileleri de depremden etkilendiği 
için bir yandan hizmet üretmeye çalışırken diğer yandan da kendi aileleri ile 
ilgilenmek zorunda kalmaktadırlar. Bölgedeki sağlık çalışanları da depremin 
travmatik etkisine maruz kalmışlardır, bu nedenle akut stres bozukluğu, yas 
reaksiyonu (çalışma arkadaşlarının göçükte olması, bir kısmının yaşamını yitirmiş 
olması) gelişme potansiyeli ve bu koşullarda çalışmalarının kendi ruh sağlıkları 
açısından ve hizmet verdikleri topluluk açısından oldukça sakıncalı sonuçlara 
yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

2)  Sağlık çalışanlarının barınma (çadıra erişememe, ısınma) beslenme, dinlenme, 
uzun süreli çalışma, malzeme eksikliği bazı dallarda iş yükünün yoğunluğu 
vb. sorunları vardır. Sağlık hizmetlerinin koordinasyonuna ilişkin sorunlar 
çalışma ortamında gerginliğe yol açmaktadır.  Öte yandan sayıca çok olmasına 
rağmen etkin biçimde kullanılamayan personel ve ambulans ile yeniden işlerlik 
kazandırılamayan Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar 
yaşanmaktadır.
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3)  Sağlık hizmeti verilen kurumlarda su sorunu vardır. Buralarda hizmetin verildiği 
birimlerde personelin ve vatandaşın kullandığı mekanlarda susuzluk nedeniyle 
ciddi bir enfeksiyon riski bulunmaktadır. Tuvaletler kullanılamayacak duruma 
gelmiştir.

Öneriler:

1)  Öncelikle bölgede yerleşik olarak görev yapan sağlık çalışanlarının geçici süre ile 
dinlenmeye alınması, ailelerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi 
gerekmektedir.

2) Sağlık hizmetlerinde büyük gerginlik yarattığı gözlemlenen koordinasyon 
bozukluğuna yönelik çözümler üretilmelidir. Yine gerek gönüllü gerekse de görevli 
olarak bölgeye gelen sağlık çalışanlarının kısa süreli rotasyonlarla çalıştırılmaları 
uygun olacaktır.

3)  Hastane ve 1. basamak sağlık kurumlarında hasar tespiti yapılarak fiziki koşulları 
uygun olanların hızla sağlık hizmeti vermeye başlatılması gerekmektedir. Özellikle 
koruyucu ve çevreye yönelik hizmetlere önem verilmelidir.

4)  Sağlık kurumlarının su ve hijyen sorunları acilen çözülmelidir.

5) Kadınlar ve gebeler için uygun muayene ve doğum birimleri faaliyete 
geçirilmelidir.

6) Travma süreci ve sonrasında gelişebilecek psikolojik sorunlar göz önünde 
bulundurularak önlemeye yönelik müdahaleler, uzun vadeye yönelik hizmet için 
politikalar geliştirilmelidir.

23 Ekim 2011 tarihinde Van Tabanlı depreminde yaralanan, enkaz altında kalan 
ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının elde edilebilen listesi aşağıda sunulmuştur. 
Yaralıların tez zamanda iyileşmelerini, enkaz altında olanların sağ kurtarılmalarını 
diliyoruz. Yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının yakınlarına başsağlığı ve sabır 
diliyoruz.
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Yaşamını Yitirenler

1)Meltem Çelebioğlu

2) Hikmet Tekin

3) Kenan Canpolat

4) Abdullah Yasar

5) Ümit Türkmen

Enkaz Altında Olanlar

1) Dr. Ramazan Sansür

2) Semahat Balta

3) Hakan Yurtkuran

4) Cemile (soyadı öğrenilemedi)’nin halen enkaz altında olduğu 

Yaralı olup diğer merkezlere sevk edilenlerden soyadı öğrenilemeyen Burcu isimli 
sağlık personelinin ayağının ampute (kesildiği) edildiği, Hakan Taşkıran’ın da 
tedavisinin devam ettiği öğrenilmiştir. 
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VAN-ERCİŞ DEPREMİNİN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
AÇISINDAN 3. DEĞERLENDİRME RAPORU (3.GÜN)

Prof. Dr Mehmet Zencir (TTB Merkez Konseyi), M. Sıddık Akın (SES Genel 
Sekreteri), Uzm. Dr. Halis Yerlikaya (TTB Merkez Konseyi), Dr. Mahmut Çiftçi 
(Batman Tabip Odası) ve Dr. Cengiz Günay’dan (Diyarbakır Tabip Odası) oluşan 
Heyet, Van-Tabanlı’da 23 Ekim 2011 Pazar günü meydana gelen depremin ardından 
bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak, 26 Ekim 2011 gününe ilişkin Çalışma 
Raporu’nu sundu:

Sağlık koordinasyon merkezimizde bulunan toplam 23 personel üzerinden 3 
ekip halinde çalışma planlanmıştır. Ekipler merkez, köyler ve mahallelerde 
görevlendirilmiştir. Üç kişiden oluşan koordinasyon ekibimiz ise ilçede bulunan 
sağlık kurumları, kriz merkezi ziyaretleri, çevre sağlığına ait inceleme faaliyetleri 
yürütmüştür. Ekiplerin çalışmaları ve bilgiler: 

Birinci ekip; 3 doktor, 2 hemşire, 1 psikolog, 2 sağlık memuru, 1 şoför, 5 sağlık 
öğrencisinden oluşturulmuş ve merkez çadırda gün boyunca kurulan sağlık 
merkezinde poliklinik hizmeti sürdürmüştür. 320 kişiye poliklinik hizmeti verilmiş 
ve ihtiyaç duyulanlara ilaç dağıtımı yapılmıştır. Başvuruların %95’ini erkekler 
oluşturmuştur. Bu durum sağlık merkezimizin ilçenin merkezinde olmasından 
kaynaklandığı tespit edilmiştir. En sık görülen hastalıklar: Miyalji, LDH, Akut 
Solunum Yolu Enfeksiyonları (ASYE), Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (ÜSYE), 
Gasrit, HT, vertigo ve baş ağrısı olarak belirlenmiştir. Bir tanesi kanlı olmak üzere 5 
diare vakası tedavi edilmiştir. Ruh sağlığı ile ilgili bir panik atak, iki anksiyete vakası 
tespit edilmiştir. Afet merkezine bağlı TSM ve “sahra hastanesi”nde muayene olup 
sağlık merkezine ilaç almak için başvuran çok sayıda hasta olmuştur. Yine kronik 
hastalığa sahip hastaların ilaç bulamama nedeniyle merkezimize ilaç almak için 
başvurdukları gözlenmiştir. Aynı zamanda merkezimize pansuman için başvuran 
(post operatif olgular, küçük cerrahi girişim geçiren olgular, travmalı kişiler vb.) çok 
sayıda hasta olmuştur. Bu kişilere sağlık ekibimiz tarafından pansuman, enjeksiyon 
vb. tıbbi işlemler yapılmıştır

İkinci ekip; 1 doktor, 1 şoför, 1 ATT, 1 sağlık memuru, 1 sağlık öğrencisinden 
oluşmuş,  ekibimiz İncesu ve Aşağı Köse köylerinde sağlık taraması yapmıştır. 
Toplam 70 hasta muayene edilmiştir. Köyde çocuk ve kadın hasta sayısının çok 
olduğu gözlenmiş, büyük oranda ÜSYE teşhis edilmiştir. Bu köylere depremin 4. günü 
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olmasına rağmen ilk uğrayan sağlık ekibinin ekibimiz olduğu belirlenmiştir. 2 çocukta 
akut gastroenterit tespit edilmiş genel olarak bebek ve çocuk hijyeninde sorunlar 
olduğu görülmüştür. Bu köylerdeki bebek ve çocukların D vit 3 ve demir ilaçları ile 
desteklenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Keklikova köyünde doğum eylemi başlamış 
olan hastaya müdahale edip sahra hastanesine götürülmüştür. Hastaneye yetiştirilen 
hastaya hemen dogum yaptırılmıştır. Köy ekibimizin genel gözlemi koruyucu sağlık 
hizmetlerinde ciddi eksiklik olduğu, izlemlerin başlatılamadığı yönündedir. 

Üçüncü ekip; bir doktor, 1 ebe 1 şoför 1 sağlık öğrencisinden oluşmuş ve Yeşilova 
mahallesinde sağlık taraması yapmıştır. Toplam 148 hasta muayene edilmiştir. 
Bu hastalar ASYE ve ÜSYE ağırlıklıdır. DM, KOAH, HT ve post op. vakalar 
görülmüştür. On beş kişide anksiyete bozukluğu tespit edilmiş, kadınlarda korku 
ve endişe hakimiyeti gözlenmiştir. Çocukların giyimlerinin kış koşullarına uygun 
olmadığı, ayaklarında ayakkabıları olmayan çocuklar bulunduğu izlenmiştir. Emziren 
bazı annelerin depremden sonra sütlerinin kesildiği ifade edilmiştir. Dört gebe kadın 
sahra hastanesine yönlendirilmiştir. Mahalle ekibimizde köy ekibinin koruyucu 
sağlık hizmetleri ile ilgili yetersizlik tespitinde bulunmuştur.

Koordinasyon Ekibinin Yaptığı Çalışmalar: Koordinasyonumuz sahra hastanesi, 
TSM ve çadır kenti ziyaret etmiş, Sağlık personelleri ile görüşülmüştür. Önceki iki 
raporda belirtilen eksikliklerden TSM’nin kısmen de olsa kullanma suyu sorununun 
çözüldüğü görülmüştür. Fakat en temel ihtiyaç olan temizlik ve hijyen maddelerinin 
olmadığı tuvalet ve lavaboların kullanım açısından elverişsiz olduğu izlenmiştir. 
Tolunay yasam alanı (çadırkent) olarak kurulan çadırlarda tuvalet eksikliğinin ve su 
sorunun ve genel olarak kentte bulunan çevre sağlığı ile ilgili sorunların (su kesintisi, 
atıklar, hijyen) devam ettiği görülmüştür. 

 İncelenen bölgede Aile sağlığı merkezleri henüz faaliyete geçmemiştir. TSM ve 
“sahra hastanesin”nde hizmet poliklinik şeklinde devam etmektedir. Acil kurtarma 
hizmetlerinde çalışan sağlık personellerinin illerine gönderildiği tespit edilmiş, TSM 
ve “sahra hastanesi’nde kadın doğum uzmanı ve pediatri uzmanının yetersiz olduğu 
ve sağlık ekibinin rotasyon ile yenilenmesi gereksinimi ifade edilmiştir. Depremden 
etkilenen yerel personelin çalışmalarına ara verildiği, geçici süreli olarak izin 
verildiği (çağrıldığında 24 saatte geri dönebilme koşulu ile) öğrenilmiştir. Önemli 
bir değişiklik de ekip yöneticilerinin değişmesidir. Acil uzman koordinatörlüğünde 
yürütülen faaliyet Kocaeli Sağlık Müdürü ve ekibine devredildiği öğrenilmiştir. 
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Bu arada toplu yaşam yerlerindeki tuvaletlerin (cami) vidanjörler ile boşaltılması ve 
dezenfeksiyonu önerimizin Çelebibağ Belediyesi tarafından iki gündür yetersiz de 
olsa yürütüldüğü gözlenmiştir.

Koordinasyon ekibi Van merkezdeki asistan hekimler tarafından köylerde (Yeşilsu, 
Göllü, Adir, Amok, Güveçli) yürüttüğü sağlık taraması ile ilgili bilgi almış, bu 
köylerde çocuklarda yaygın ishal olgularının olduğu (yaklaşık %50) belirtilmiştir. 
Özellikle Yeşilsu köyünde ishal olguları daha fazla olduğu, bu köyünde depremden 
ciddi etkilenmiş, can kayıplarının fazla olduğu öğrenilmiştir. Bu ishal olgu artışının, 
beş köyün ortak su deposunun olması, su dağıtımının depremden zarar görmesi 
ve suyun kirlenmesi ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. İshal olguları tedavisine 
yönelik müdahaleler ve ishalin önlenmesine yönelik suların klorlanması ve temiz 
içme suyunun kullanılması önerilerinde bulunulmuştur. İshal olgularının artışı ile 
ilgili sağlık yetkililerine bilgi verilmiştir.   

Koordinasyon ekibi akşam (saat 20.00-22.00) arasında bir önceki günde yaptığı gibi 
tüm ekip ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda gün içinde 
yapılan faaliyetler, tespitler, öneriler ve bir sonraki gün yapılacak çalışmaların 
planlaması ele alınmıştır.  Radyo ve televizyonlara bilgiler iletilmiştir.

Tespit ve Öneriler:

1-  Sağlık Bakanlığı tarafından koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili hiçbir çalışmanın 
olmadığı, aile hekimliği sisteminin devre dışı kaldığı, çevre sağlığı ve bulaşıcı 
hastalıklar açısından hiç bir tedbirin alınmadığı görülmüştür. Bir an önce aile 
sağlığı merkezlerinin hızla hasar tespiti yapılarak faaliyete geçirilmesi, gebe-
bebek-çocuk izlemlerinin artırılarak evde yürütülmesi, çevre sağlığı ile ilgili 
denetim faaliyetlerinin başlatılması gerekmektedir.

2-  Şehrin temiz kullanma suyu ihtiyacı halen karşılanmamış, tuvalet ihtiyacı devam 
etmektedir. Salgın hastalıkların önlenmesi için acilen klorlu kullanma suyunun 
tankerlerle mahalle ve toplu yaşam alanlarına dağıtılması, su dağıtım şebekesi ve 
kanalizasyon sistemi tamir edilinceye kadar uygun foseptik çukurların ve seyyar 
tuvaletlerin kurulması gerekmektedir.

3-  Sağlık hizmetinin de organizasyonu devam etmektedir. Acil kurtarma faaliyetlerine 
ve yaralı bakımına odaklanılmış hizmetin, birinci basamak sağlık hizmetleri ve 
belediye tarafından üretilecek sağlık hizmetleri ile desteklenmesine gereksinim 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
644

VAN - ERCİŞ DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

vardır. Uzman hekimlerin sayıca yetersiz olduğu branşlara görevlendirme ve geçici 
olarak çalışmaya gelen personelin yenilenerek rotasyonuna gereksinim vardır. 
(Bakanlık tarafından TSM’lerde ve “sahra hastanesi”ne yeterli sayıda pediatri ve 
kadın doğum uzmanın görevlendirilmesi gerekmektedir.) Ayrıca sahra hastanesi 
olarak kurulan yerin fiziki koşullarının uygun olmadığı ve özellikle doğumların 
sadece paravanla çevrilmiş alanlarda yapıldığı ve hasta mahremiyetinin ihmal 
edildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenlerle kadın hastalar için uygun mekanların 
oluşturulmasını elzemdir. Bu çözümlerin geçici olduğu bilinciyle hastanenin 
hasar tespitinin yapılarak artırılan sağlık personeli ile birlikte faaliyete geçirilmesi 
için çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.

4- Toplu yemek yapılan yerlerde hijyen konusunda yeteri kadar hassasiyet 
gösterilmediği gözlenmiştir. Bu durumun toplu gıda intoksikasyonlarına yol 
açabilme tehdidi nedeniyle sivil ve resmi kurumların hijyene uyulması ve bunların 
düzenli periyotlarla ilgili makamlarca denetlenmesine gereksinim vardır.
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VAN- ERCİŞ DEPREMİ 4. DEĞERLENDİRME RAPORU 
(7. GÜN)

Bilindiği gibi Van’da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen deprem 600’den 
fazla yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, binlerce yurttaşımızın, yaralanmasına, 
evsiz kalmasına neden olmuş ve tüm ülkeyi derinden üzmüştür. Türk Tabipleri 
Birliği(TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) deprem 
sonrası ilk saatlerden itibaren bölgeye değerlendirme için bir ekip göndererek sağlık 
hizmetleri ve koordinasyon konularında katkı sunmaya başlamış ve bu çalışma devam 
etmektedir. Deprem sonrası ilk günlerde üç farklı rapor ile deprem bölgesine ilişkin 
durumu, faaliyetleri ve önerilerini paylaşan TTB ve SES, bölgede görevlendirdiği 
bir ekiple yeni bir durum değerlendirmesi yapmıştır. Van İl Merkezi ile Erciş 
İlçe ve köylerinde  28-29-30 Ekim tarihlerinde incelemeler yapılarak hekimler, 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, kurum yetkilileri ve halkla görüşülmüş,  çeşitli 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bu rapor ekibin gözlemleri, elde ettiği veriler, yetkililerle yaptığı görüşmelerin notları, 
yerinde gözlem ve ulaşılabilen istatistiksel verilerden hareketle hazırlanmıştır. 

GİRİŞ

Bilindiği gibi deprem gibi doğal afetlerle baş edebilme deprem öncesi hazırlıklılıkla 
yakından ilişkilidir. Depremin yarattığı etkinin boyutunu etkileyen faktörler arasında 
nüfus yoğunluğu, yapı stoku kalitesi, afet planlarının var olup olmaması, bölgenin 
nüfus ve sosyoekonomik yapı özellikleri, bölgedeki eşitsizlik düzeyi, sağlık ve sosyal 
hizmetlerin, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının yapısı, işlevselliği ve hizmete erişim 
vb. bir çok faktör yer almaktadır. Bu açıdan deprem bölgesinin özelliklerine kısaca 
değinmek yararlıdır. 

Van, toplam il nüfusu 2010 TÜİK verilerine göre yaklaşık 1 milyon olan büyük • 
bir ildir. 

Nüfusun %48’i kırsal alanda %52’si il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. • 

Nüfusun %41’ini 0-14 yaş çocuk, %24’ünü de 15-49 yaş kadınlar oluşturmaktadır. • 
65 yaş üstü nüfus %3 civarındadır.  TÜİK verilerine göre Van’da yıllık doğum 
sayısı 29 bin civarındadır. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
646

VAN - ERCİŞ DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

Depremden yoğun olarak etkilenen Erciş’e ilişkin Van Valiliği verilerine göre • 
2008 yılı toplam nüfusu 154.499’dur. Nüfusun %48’i merkezde, %52’si kırsalda 
yaşamaktadır. İlçe merkezi nüfusu yaklaşık 77 bindir.  

Van, Türkiye’nin işsizlik istatistiklerinde ilk üçtedir.•  2010 yılı TÜİK verilerine 
göre, işsizlik oranının en yüksek olduğu üçüncü ildir (%17.2). 

SGK verilerine göre Van’da yeşilkartlı kişi sayısı 536.575 kişidir. Diğer bir deyişle • 
Van’da toplam nüfusun %52’si yeşil kartlıdır. Yaklaşık 28 bin kişinin ise hiçbir 
sosyal güvencesi yoktur. 

Valilik web sayfasından elde edilen 2008 yılı verilerine göre sağlık ölçütleri • 
aşağıdaki gibidir. 

DEMOGRAFİK VERİLER
  ÖLÇÜT 2008

 Kaba Doğum Hızı(binde) 25,91

 Doğurganlık Hızı(binde) 107,26

 Kaba Ölüm Hızı(binde) 2,16

 Bebek Ölüm Hızı(binde) 19,7

 Neonatal Ölüm Hızı(binde) 13,6

 0-4 Yaş Ölüm Oranı 4,79

 Anne Ölüm Hızı(Yüz bin canlı doğumda) 46,89

 Etkili Yöntem Kullanım % 46.06

Depremden etkilenen Van İl Merkezi’nde toplam 5 hastane ve yaklaşık 20 • 
Aile Sağlığı Merkezi(ASM) ve Erciş’te ise 1 hastane, 13 Aile Sağlığı Merkezi, 1 
Toplum Sağlığı Merkezi hizmet vermektedir. 

Van İl Halk Sağlığı Laboratuarı web sayfasına göre, 2008 yılı içme suyu analiz • 
sonuçlarına göre il genelinde içme suyu numunelerinin %44’ü kirlidir. 

Bu özelliklere sahip bölge depremle yeni ve derin sorunlarla karşı karşıya kalmıştır: 
600’den fazla ölüm, 2500’den fazla yaralı ve 28 Ekim tarihli resmi açıklamalara 
ve tamamlanmamış hasar tespit çalışmalarına göre 8000 civarında oturulamaz 
durumda hane, evsiz kalan ya da  artçı sarsıntılar nedeniyle evine giremeyen, ağır 
kış koşullarında, dondurucu soğukta  sokakta kalan binlerce insan.  
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Böyle bir manzara karşısında deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdüren TTB ve SES 
ekibi, değerlendirmelerini aşağıdaki başlıklarda paylaşmaktadır: 

BARINMA

Bölgede barınma en öncelikli ve hayati sorun başlığı olarak dikkat çekmektedir. 
Hükümet tarafından yapılan açıklamalara göre 700 bin kişi bu depremden 
etkilenmiştir. Oturulamaz durumda olan hane sayısının 8000’den fazla olduğu 
düşünüldüğünde, muhtemelen önümüzdeki günlerde tamamlanacak hasar tespit 
çalışmalarıyla kesinleşecek olsa da bölgenin kalabalık nüfus yapısı da dikkate alınarak 
40-50 bin kişinin yerinden olmuş kişi durumunda olduğu, diğer bir tanımlamayla 
evsiz kaldığı ve bu kışı sokakta geçirmek durumunda kalacağı tahmin edilebilir. Bu 
nedenle başta bu grup olmak üzere depremden etkilenenlerin barınma gereksinimi 
acil olarak giderilmelidir. 

Gerek deprem nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen gerekse de depremin 
yarattığı korku ve artçı sarsıntıların neden olduğu kaygı ve endişe nedeniyle 
evlerine giremeyen binlerce insan dondurucu soğukta yaşamaya çalışmaktadır. 
Evleri oturulamaz duruma gelen insan sayısının fazlalığı yanında deprem sonrası 
ilk günlerde evlerin hasar durumunun bilinememesi ve artçı sarsıntılar etkilenen 
bölgenin tümünün sokakta yaşamasını zorunlu kılmıştır. Etkilenen nüfusun bir kısmı 
bölgeden uzaklaşmış, bir kısmı olanakları ölçüsünde uygun olmayan fiziki koşullarda 
bir kısmı da edindiği çadırlarla barınmaya çalışmaktadır. 

Sokakta yaşamak zorunda olan nüfusun büyüklüğü, çadır ihtiyacı ve talebini arttırmış, 
depremin hemen sonrasında yetkililerin “her ihtiyacı olana çadır temin edeceğiz” 
biçiminde yaptığı açıklamalar beklentiyi yükseltmiş ancak açıklama ile oluşturulan 
beklentinin karşılanamaması olayın akut safhasında en çok ihtiyaç duyulan güven 
duygusunu zedelemiş ve yer yer karmaşaya neden olmuştur. 

Bugün itibarı ile bölgenin en önemli sorunu evi kullanılamaz/oturulamaz 
durumda olan nüfusun kışı nasıl geçireceğidir. Bölgenin ağır kış koşulları 
düşünüldüğünde çadır bir barınma seçeneği olarak mümkün olan en kısa süre 
için tercih edilmelidir. Kızılay yetkililerinden öğrenildiği kadarıyla ikinci aşama 
olarak planlanan kışlık çadır, Mevlana evi kurulması ve kalıcı konut yapımı 
sürecinin hızlandırılması kritiktir. Kışlık da olsa çadırların bu şartlar altında 
en kötü barınma seçeneği olduğu, diğer bir deyişle çadırın barınmayla eşdeğer 
görülmemesi gerektiği unutulmamalıdır.  Bölgede barınma sorunu sadece kışlık 
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çadır temin etmenin ötesinde geçici yaşam alanı oluşturma, ısınma ve beslenme 
ihtiyaçları ile birlikte ele alınmalıdır. 

Yerinden olmuş/geçici barınma yerlerine gereksinimi olanlar için sağlanacak çadırlar/
barınaklar için ailelerin geçici olarak günlük yaşamını sürdürebileceği alanın kişi 
başına en az 3.5 metrekare olması gerekmektedir. Tuvaletler ortalama 25 kişiye 
bir kabin düşecek sayıda kurulmalı, su, tuvaletlerin içerisinde sabun bulunmalı ve 
temizliği denetlenmelidir. Tuvaletlerin bulunduğu alan veya merkezi birim bölgesine 
yakın olarak yıkanma kabinleri (her 50 kişiye bir duş) ve çamaşır yıkama odaları 
kurulmalıdır.

Bölgede yapılan çadır alanları ile ilgili incelemelerde elde veriler aşağıdaki gibidir: 

Van stadyum çadırkent yerleşim alanı: 336 çadır, 1800 nüfus, • 2 tuvalet

Erçiş 1 no’lu çadır yerleşim alanı: 90 çadır• 

Erciş şehir stadı çadır yerleşim alanı (merkeze 4 km): Birinci bölge 170 çadır, • 
1580 nüfus, 20 tuvalet ikinci bölge, 51 çadır, 225 nüfus. Bu çadır alanında Kızılay 
yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3000 * 3500 ailenin mağdur 
olduğu,  hizmetlerin yürütülmesinde koordinasyon sorunlarının bulunduğu, 
bilgi ve deneyime önem verilmediği, tuvaletlerin yetersiz, hijyenin kötü olduğu 
öğrenilmiştir. 

Gerek Van’da gerekse Erciş’te kurulan çadır alanlarının bu tip afetler sonrası 
oluşturulan geçici yerleşim birimleri alanlarının standartlarına kesinlikle uymadığı 
gözlenmiştir. Bu alanlarla ilgili sorunlar aşağıdaki başlıklarda toplanabilir:

Genel olarak etkilenen nüfus göz önüne alındığında geçici barınma alanlarının • 
yetersiz olduğu gözlenmiştir. Yetkililer tarafından Erciş’te barınma gereksinimi 
olan aile sayısı 3000–3500 olarak ifade edilmesine karşın çadır alanlarında 
barınan kişi sayısı çok azdır.

Çadır alanlarında yeterli tuvalet ve banyo bulunmamaktadır. Var olanların ciddi • 
bir hijyen sorunu vardır. 

Çadır alanlarında kurulan yemek pişirme yerlerinin hijyen açısından uygun • 
mutfak alanlarında bulunmadığı görülmüştür. Depremin üzerinden yedi gün 
geçmesine rağmen mutfak ve toplu yemek yeme alanlarının düzenlenmemiş 
oluşu şaşırtıcıdır. Çadır alanlarında sosyal birimler henüz oluşturulmamıştır.  
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Özellikle kırsal yerleşim yerlerinde geçici barınma gereksinimi oluşan nüfusun • 
ihtiyaçlarına yönelik sistematik bir çalışma gözlenmemiş, köylerde yaşayanların 
ise  sorunlarını kendi başlarına çözme çabası içinde oldukları görülmüştür.  

Çadır aralarının 1.5-2 m arasında değiştiği görülmüştür. Bu durum çadırlar • 
arasında geçişi sağlayacak yeterli mesafe bırakmamakta ve yangın vb durumlarda 
yayılımı kolaylaştırma riski taşımaktadır. Yerinde gözlem ve değerlendirme 
yapılırken Erciş’teki en büyük çadır alanı olan Erciş Şehir Stadı Çadırkent 
yerleşim alanında bir çadırda yangın çıktığı, kısa sürede çevrede bulunanlarca 
fark edilip söndürüldüğü bilgisine ulaşılmıştır. Erciş’teki en büyük çadır alanında 
bir yangının çıkmış olması ilerideki günlerde de bu riskin yeni bir afete neden 
olabilecek kadar ciddi olduğunu düşündürmektedir.   

Yukarıda sıralanan sorunların çoğunun, çadır alanlarının yer belirleme ve • 
uygun yer ayarlama süreci sağlıklı bir şekilde tamamlanamadan acele bir şekilde 
kurulmasına bağlı olduğu yetkililerce ifade edilmiştir.

Çadır alanlarında sağlık hizmetleri henüz tam olarak oturtulamamıştır. • 
Çoğunlukla sabit bir sağlık birimi bulunmamakta, hizmet ağırlıklı olarak 112 
ekipleri tarafından verilmektedir. 

SAĞLIK HİZMETLERİ

Öncelikle deprem sonrası bölgede sağlık hizmeti veren tüm sağlık çalışanlarına 
özverili çalışmalarından dolayı şükran borçluyuz. Depremi yaşayan sağlık çalışanları 
depremin ilk dakikalarından itibaren yoğun bir hayat kurtarma çabası içine girmiştir. 
Depremin Pazar günü olması, hastaneler dışındaki resmi sağlık kurumlarının kapalı 
olması ve hastanelerde de sadece nöbetçi personelin bulunması sağlık kurumlarını 
ağır bir yükün altında bırakmıştır. Ancak gerek depremi atlattıktan hemen sonra 
ailelerini bırakarak hastanelere koşan sağlık çalışanları gerekse de bölge illerden 
hızla deprem bölgesine intikal eden görevli/gönüllü tüm sağlık çalışanları el birliği 
ile kayıpları azaltmaya çalışmışlardır. 

Bölgede sürdürülen sağlık hizmetleri Van ve Erciş şehir merkezlerindeki yerleşik 
sağlık kuruluşlarında ve deprem sonrası kurulan sağlık hizmet birimlerinde yapılan 
yerinde gözlem ve incelemelerde değerlendirilmiştir. Ziyaretlerde başhekimler, 
başhekim yardımcıları, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları ile görüşülmüştür. 
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Bu kapsamda ziyaret edilen sağlık kurumları:

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi• 

Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Hastanesi• 

Van Çocuk Hastanesi• 

Van Kadın Doğum Hastanesi• 

Van İpekyolu Devlet Hastanesi• 

Erciş Devlet Hastanesi• 

Erciş Toplum Sağlığı Merkezi• 

Sağlık Bakanlığı Sahra Sağlık Birimi• 

Çadırkent Sağlık Birimleri (özel hastane gönüllü birimi)• 

Diğer sağlık kurumları • 

Sağlık kurumu yetkililerinden alınan bilgiler

Sağlık Bakanlığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi• 

Depremden birkaç ay önce hizmete açılan hastane binasında hizmet veren • 
bu hastane deprem sırasında kilit konumdaki hastanelerden biri olmuştur. 
Depremin hemen ardından ilk saatlerde hastane bahçesinde hizmet verilmeye 
başlanmış diğer hastanelerden gelen hastaların yönlendirildiği bir merkez görevi 
görmüştür. Erken evrede bazı operasyonlar yapılabilmiş, hastane hem çevre 
hastanelerden vakaların ilk olarak yönlendirildikleri hem de ilk müdahalenin 
yapılarak uygun yerlere sevk edildikleri bir merkez olmuştur. 

Hastane binası sağlamdır ve depremden etkilenmemiştir. • 

Hastanede deprem öncesinde 134 uzman hekim, 20 pratisyen hekim, 1 • 
diş hekimi, 1 eczacı, 220 hemşire ve 130 teknisyen olmak üzere toplam 630 
personelin çalıştığı ve toplam 640 hasta yatağının bulunduğu öğrenilmiştir. 
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Deprem sonrası ilk dönemde dışardan gelen hekim ve hekim dışı sağlık çalışanı • 
sayısının oldukça fazla olduğu hatta bu durumun zaman zaman personelin etkin 
kullanılamamasıyla ilgili sorunlar yarattığı ifade edilmiştir. 

Hastanede 23-28 Ekim 2011 tarihleri arasında 3365 hasta muayenesi yapıldığı • 
belirlenmiştir.

Başta acil personeli olmak üzere depremi yaşayan sağlık personelinin gerek deprem • 
travması, gerekse ağır iş yükü nedeniyle yorgun ve tükenmişlik görünümünde 
olduğu gözlenmiş, arada dinlenme olanakları olsa da ağır çalışma şartlarının 
sürdüğü belirtilmiştir. 

Dışarıdan gelen sağlık çalışanlarının mevsim şartlarının da etkisiyle barınma • 
sorunlarının olduğu bu sorunu çözebilmek için hastane binasının kullanıldığı, bu 
durumun da yataklı tedavi hizmetinde sorunlara neden olduğu belirlenmiştir. 

Van İpekyolu Devlet Hastanesi• 

Hastanede acil hizmeti verildiği, poliklinik hizmetine yeni başlanacağı yataklı • 
tedavi hizmetinin verilemediği, yoğun bakım personelinin bölge eğitim araştırma 
hastanesine yönlendirildiği belirlenmiştir. Hastanede deprem öncesi 52 uzman 
12 pratisyen hekimin çalışmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Hekimler ve sağlık çalışanları yorgun, kaygılı ve endişeli olduklarını • 
iletmişlerdir.  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi• 

Hastanede  deprem öncesinde 110 uzman(öğretim üyesi), 250 hemşire 210 • 
asistan hekim olmak üzere toplam 1500 personele hizmet vermiştir ve toplam 
550 yatağı bulunmaktadır. 

Deprem sonrası bahçede hizmet verildiği, sonrasında acil binasına geçildiği, • 
bahçede hizmet amacıyla kullanılan 3 çadır (laboratuar, psikiyatri polikliniği 
ve diyabet hastalarına yönelik hizmet) bulunduğu, kan merkezi ve yeni doğan 
yoğun bakım biriminin kesintisiz çalıştığı belirlenmiştir. 

Deprem sonrası ilk gün sayısı bilinmemekle birlikte operasyon yapıldığı, ilk • 
günün sonunda ise hastaların tahliye edilerek bölge hastanesine yönlendirildiği, 
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deprem sırasında yoğun bakımın boşaltılmadığı sonrasında hastaların uygun 
hastanelere sevk edildiği öğrenilmiştir. 

Radyoloji ve MR ünitelerinin çalıştığı ve 28 Ekim itibarı ile anjiyo ünitesinin • 
tekrar çalışmaya başlatılma hazırlıkları içinde olunduğu belirlenmiştir. 

Van Kadın Doğum Hastanesi• 

Deprem sonrası çadırda poliklinik hizmeti yapıldığı, doğum salonunun • 
kullanılamadığı belirtilmiştir. Hastane bahçesinde bulunan kantinin doğum 
salonu olarak düzenlenerek hizmete sokulduğu, ilk 3 gün sezaryen yapılamadığı 
belirlenmiştir. 

Binanın sağlam olduğu belirtilmiş ancak kaloriferlerin yanmadığı görülmüştür. • 

Hastanede acil hizmetin sürdürüldüğü belirlenmiştir. Poliklinik hizmetlerinin 31 • 
Ekim günü başlatılmasının planlandığı öğrenilmiştir. 

Ziyaretin gerçekleştiği 28 Ekim tarihi itibarı ile hastanede yataklı tedavi • 
hizmetinin verildiği, günde 10-15 operasyon ve yaklaşık 30 doğum müdahalesi 
yapıldığı öğrenilmiştir.

Hastanede çalışan yerel personelin 5-6 gündür hastaneden ayrılmadığı, • 
çoğunlukla hastanede ya da arabası olanların arabalarında uyudukları, soğuk 
nedeniyle çadırda kalamadıkları ifade edilmiştir.

Depremin üçüncü gününden itibaren her gün 1 hekimin Erciş sahra sağlık • 
birimine rotasyonla gittiği öğrenilmiştir. 

Hastanede kadın doğum uzmanı, pratisyen hekim, ebe ve hemşire ihtiyacı olduğu • 
belirtilmiştir. 

Çocuk Hastanesi• 

Depremden hemen sonra hastane binasının karşısındaki eski sağlık ocağında • 
hizmet verilmeye başlandığı, binanın kullanılabilir olduğu belirlenince acil 
servisin kullanıma sokulduğu ifade edilmiştir. 

İlk günden itibaren acil hizmeti verilmekte olduğu, yataklı tedavi hizmeti • 
verilmediği belirlenmiştir. 
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Toplam 8 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görev yapmakta olduğu ve hepsinin • 
depremden sonra çalışmaya devam ettiği belirlenmiştir. 

Deprem öncesi günde 600 acil ve 600 kadar da poliklinik hastası bakıldığı, kışın • 
bu sayıların 1000 civarlarına yaklaştığı öğrenilmiş, şu anda da günde 500–600 
kadar acil hastaya hizmet verildiği belirlenmiştir. 

Ayrıca her gün bir uzman hekimin depremin üçüncü gününden itibaren Erciş’e • 
destek vermek üzere görevli olarak sahra sağlık birimine gittiği öğrenilmiştir. 

Acilde çalışan uzman hekimler, solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu • 
belirtmiş, pnömoni ve ishal vakalarında henüz artış olmadığını, ancak önümüzdeki 
günlerde bu artışı beklediklerini ifade etmişlerdir. 

Hekimler ve sağlık çalışanları barınma sorunlarını dile getirmişlerdir. Bu konuda • 
henüz bir çalışma başlatılmadığı ve çalışanların ailelerini güvence altına alır 
almaz depremden sonraki ilk saatlerden itibaren kesintisiz hizmet verdikleri ve 
çok yorgun oldukları gözlenmiştir. 

Erciş Devlet Hastanesi• 

Depremden önce 135 uzman hekim, 10 pratisyen hekim, 95 hemşire, 11 laborant, • 
birer psikolog ve sosyal hizmet uzmanının görev yaptığı belirlenmiştir. 

Deprem sonrasında sağlık kurumlarına getirilen ölülerin terk edilen hastanenin • 
arka bahçesine götürüldüğü, sahibi olmayan ölülerin hastane arka bahçesinde 
açık şekilde uygun olmayan tarzda bulundurulduğu, yapılan uyarılarla  TSM’de 
ceset torbalarının bulunduğu ve hastaneye gönderilerek kullanılmaya başlandığı 
öğrenilmiştir. 

Hastane başhekimi hastanenin deprem öncesinde hastane afet planının olduğunu • 
ve tatbikat da yapıldığını, bir yandan hastalara müdahale edilirken bir yandan 
da klor tableti dağıtıldığını ve Valilik ve Kızılay’ı da bu yönde uyardıklarını 
belirtmiştir. 

Hastane binasında poliklinik ve diyaliz bölümünün olduğu bölümde neredeyse • 
hiç hasar olmadığı, servislerin yer aldığı ikinci binanın da kullanılabilir durumda 
olduğu ifade edilmiştir. 
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Diyaliz ünitesinin 28 Ekim günü hizmete açıldığı, diyaliz ünitesi dışında • 
hastanenin hizmet veremediği, acil polikliniğin 1-2 gün, polikliniklerin 3-4 
gün, yataklı tedavi bölümlerinin ise 1 ay içerisinde açılması planlandığı ifade 
edilmiştir. Hekimlerin çoğunun Erciş dışında olduğu, başhekimin öncelikle sağlık 
çalışanlarının barınma sorunlarını çözmeyi, sonra da yeniden göreve davet etmeyi 
planladığı ve bu anlamda personeli pozitif yönde desteklediği görülmüştür.

Hastane çalışanlarından bir diş hekimi, 3 hemşire, 2 idari personelin kaybedildiği, • 
bir diş hekiminin yaralı olduğu, çok sayıda sağlık çalışanının da birinci derece 
akrabalarını kaybettikleri öğrenilmiştir.

Erciş Toplum Sağlığı Merkezi:•  

Binanın hasarsız ve kullanılabilir durumda olduğu saptanmıştır.• 

Devlet Hastanesinin yıkılma kaygısıyla boşaltılmasının ardından ilk günlerde • 
tüm yaralıların sevk edildiği, yoğun hasta yükü ile çalışan, ilk müdahalelerin 
yapıldığı, tüm ciddi olguların görüldüğü bir sağlık hizmet birimi olarak çalışmıştır. 
Sonrasındaki günlerde poliklinik ve acil poliklinik hizmeti vermeye devam 
etmektedir.

Bu hizmeti Ağrı ilinden rotasyonla gelen sağlık çalışanlarının yürüttüğü ve • 
bu desteğin bölgede sağlık hizmetleri düzelinceye kadar sürdürülmesinin 
öngörüldüğü ifade edilmiştir. Üç hekim rotasyonla görev yapmaktadır. 

Deprem sonrası otopsilerin de bu merkezin hekimleri tarafından yapıldığı • 
öğrenilmiştir. 

Aynı bina içerisinde oluşturulan eczane biriminden ve bahçesine yerleştirilen • 
Türk Eczacılar Birliği’ne bağlı gezici üniteden ilaç dağıtıldığı izlenmiştir. 

Üç günde toplam 1600 hasta görüldüğü, bunların çoğunluğunu üst solunum • 
yolu enfeksiyonu ve akut gastroenterit olgularının oluşturduğu belirtilmiştir. 

Yataklı tedavi hizmeti verilmediği, gereksinimi olan hastaların iki ambulans ile • 
sevk edildiği görülmüştür. 

Toplum sağlığı Merkezinde depremin dördüncü gününden sonra aşılama • 
hizmetine başlandığı öğrenilmiştir. 
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Otopsi hizmeti de verildiği için görev yapan hekim sayısının beşe çıkarılmasının • 
çalışanları ve sağlık hizmet sunumunu rahatlatacağı ifade edilmiştir. 

Bu merkezde çalışan iki aile hekiminin depremde yaşamını yitirdiği • 
öğrenilmiştir.

Hizmet verilen binadaki poliklinik odasının çeşmesinden alınan su örneğinde • 
klor 0.3ppm’in altında, pH: 7.2 olarak ölçülmüştür. 

Sağlık Bakanlığı Erciş Sahra Sağlık Birimi: • 

Bu sahra sağlık birimi depremin ilk günü akşam saatlerinde kapalı spor salonunun • 
içerisine ve bahçesine kurulan çadırlarda acil poliklinik hizmeti verilmeye 
başlanması ile oluşturulmuştur. 

Deprem mağduru sayısının hızla artması nedeniyle fiziki olarak yetersiz kalan • 
TSM’ye ek olarak “sahra hastanesi” adı verilen birim oluşturulurken ve 
stadyum içerisinde “sahra hastanesi” kurulurken TTB-SES ekibi tarafından 
destek verilmiştir.  TTB-SES ekibi personel görev dağılımında sorumluluk 
almış ve çalışmalar gelen ekiplerle birlikte sürdürülmüştür. Sabah saat 04.00’e 
kadar ekibimiz tarafından yürütülen sorumluluk ve hizmetler Sağlık Bakanlığı 
tarafından İstanbul’dan gönderilen UMKE ekibine devredilmiştir. 

İkinci günden itibaren toplam 2405 hastaya muayene ve girişim yapıldığı • 
öğrenilmiştir. 

Küçük cerrahi girişimler dışında ameliyat yapılmadığı belirlenmiştir. • 

Başvuran travma olgularının stabilize edilerek hava ve kara yolu ile çevre illere • 
sevk edildiği öğrenilmiştir. 

İlk 3 gün birer genel cerrahi, ortopedi, acil, çocuk cerrahisi uzmanı ve 80 UMKE, • 
120 kadar da 112 ambulans ekibinden oluşan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanı 
kadrosu ile, 7. Gün itibari ile de birer genel cerrahi, çocuk cerrahisi, acil uzmanı, 
20 UMKE ve otuz 112 ekibi ile hizmet verilmekte olduğu belirlenmiştir. 

Radyoloji ve laboratuar ünitelerinin olmadığı ve yataklı tedavi hizmetinin • 
verilmediği, 15 yataklı gözlem ünitelerinin olduğu gözlenmiştir. 
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31 Ekim 2011 günü hizmet vermesi planlanan 50 yataklı bir sahr• a hastanesinin 
kurulmasına çalışıldığı öğrenilmiştir. 

İlk 3 gün 15 doğumun yaptırıldığı öğrenilmiştir. Daha sonra Van Kadın Doğum • 
Hastanesi’nden bir uzmanın rotasyonla gelmeye başladığı belirtilmiştir.

“Hastane”nin ısınma ve tuvalet gereksinimi olduğu saptanmıştır.• 

İlk gün gelen sağlık çalışanlarının halen hizmete devam ettiği ve yorgun oldukları • 
gözlenmiştir. 

Gönüllü hekimler Toplum sağlığı Merkezinde olduğu gibi Sahra Sağlık Biriminde • 
de hizmete katkı sunmuştur.

Çadırkent Sağlık Birimleri (özel hastane gönüllü birimi)• 

Erciş ilçe merkezinde kurulan toplam 3 geçici çadır yerleşim alanından stadyum • 
etrafına kurulmuş olan ikisine sahra hastanesi ile birlikte dördüncü günden sonra 
bir özel hastane gönüllü biriminin acil ve poliklinik hizmeti vermekte olduğu 
belirlenmiştir. Eski otogar bölgesinde kurulan üçüncü geçici yerleşim alanında 
da sağlık hizmeti yine dördüncü günden sonra bir özel hastane gönüllü birimi 
tarafından verilmektedir. 

Aile Sağlığı Merkezleri• 

Birinci basamak sağlık kurumlarına ilişkin yapılan değerlendirmede deprem • 
bölgesinde birinci basamak sağlık kurumlarının hizmet durumu ve işlevselliğine 
ilişkin olarak herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Van merkezinde İl Sağlık 
Müdürlüğü yetkilileri ASM’lerin ilk günlerden itibaren açık olduğunu ve hizmet 
verdiğini, aşılama hizmetlerinin sürdürüldüğünü belirtmelerine karşın bazı aile 
hekimleri ile yapılan görüşmelerde ASM’lerin düzenli bir biçimde çalışmadığı 
kiminin zaman zaman açık kiminin kapalı olduğu belirtilmiştir. Bu anlamda 
çelişkili bilgilere ulaşılmıştır. 

Erciş’teki Aile Sağlığı Merkezlerinin tümünün kapalı olduğu, hizmet vermediği • 
gözlenmiştir.  Bu anlamda birinci basamak hizmeti aksamıştır. Özellikle çevre 
sağlığı ve aşılama hizmetleri açısından bu durum sıkıntı vericidir. İncelemeler 
sırasında Pay köyünde bulunan ASM’nin depremden bu yana açılmadığı ve 
hizmet verilmediği, SB ekibinin bir kez gelip su deposunu klorladığı ve gönüllü 
grupların sağlık hizmeti verdiği saptanmıştır. 
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SES – TTB Çalışmaları: • 

SES ve TTB üyesi gönüllü hekim ve sağlık çalışanları deprem bölgesine ilk • 
ulaşan ve  gönüllü olarak sağlık hizmeti sunmaya başlayan ekiptir.Bölgede Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi sağlık çalışanları ve Bölge Tabip 
Odalarından gönüllü hekimler tarafından depremin ilk gününden başlayarak 
Erciş şehir merkezinde kurulan çadırlarda poliklinik hizmeti verilmektedir. 

Depremin altıncı gününde Diyarbakır Büyükşehir ve Bağlar Belediyeleri • 
tarafından sağlanan konteynırlarda poliklinik hizmeti verilmeye başlanmıştır. 
Günlük başvuru sayısı 300-450 arasındadır. Konteynır dışında iki gezici ekiple 
hergün düzenli olarak mahalle ve köylerde de poliklinik hizmeti verilmekte, 
bununla poliklinik sayısı günlük 700-800’e ulaşmaktadır. 

SES ve TTB bölgede sağlık hizmet sunumu, sağlığa erişim ve sağlığın • 
belirleyicileri ile ilgili gözlem, değerlendirme, müdahale ve raporlama faaliyetini 
sürdürmektedir.

Gerek Van, gerekse Erciş merkezinde yürütülmekte olan sağlık hizmetlerine ilişkin 
gözlenen genel sorunlar ve öneriler şu şekildedir: 

Bölgede yataklı tedavi hizmeti kesintiye uğramıştır. Sorunlar sürmektedir. • 
Hastane binalarının sağlam olması sevindiricidir. Hastanelerin bir an önce 
deprem öncesi kapasite ve hizmet etkinliğine döndürülmesi gerekmektedir. 

Hastanelerde görüşülen yetkililer kadın doğum uzmanı ve çocuk uzmanı ihtiyacı • 
bildirmişlerdir. Bölgeye bir an önce yeterli sayıda kadın doğum ve çocuk uzmanı 
gönderilmelidir. 

Deprem bir kez daha “Hastane Afet Planları”nın önemini göstermiştir. Görüşülen • 
çoğu hastanede afet planının olmadığı ya da etkin bir şekilde uygulanamadığı 
izlenmiştir. Hazırlıklılığın bu denli kötü olması yanıtı da kötü etkilemektedir.  

Temel sağlık hizmetlerinin koordinasyonu henüz yapılamamıştır.• 

Aşılama çalışması son iki gündür sadece Erciş TSM’de başlatılabilmiştir. Van • 
merkezine ilişkin aşılama hizmetlerinin aksayıp aksamadığı konusunda çelişkili 
bilgiler bulunmaktadır.   
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Erciş’te ASM’ler çalışmamaktadır. • 

Sağlık hizmeti sunulan kalıcı ve geçici ünitelerin hemen hepsinde ısınma, tuvalet • 
ve sağlık çalışanları için barınma sorunu mevcuttur.

Van’da sağlık hizmetleri depremzede sağlık çalışanları tarafından verilmektedir. • 
Sağlık çalışanlarının aileleri ile ilgilenemedikleri, kişisel hijyen ve dinlenme 
şartlarını oluşturamadıkları ve çok ağır şartlarda özveri ile çalışmaya devam 
ettikleri gözlenmiştir. Bunların doğal sonucu olarak çalışanların tükenmiş 
derecede yorgun oldukları saptanmıştır.

Deprem sonrası çeşitli nedenlerle bölgeden ayrılan sağlık çalışanlarının uygun bir • 
zamanlama ve programla bölgeye dönmesi sağlanmalı, mevcut çalışan personelin 
de dinlenmesi programlandırılmalıdır. Bu konuda sağlık çalışanlarına özel bir 
psikososyal destek programına ihtiyaç vardır.  

Dışarıdan yardım için bölgeye Sağlık Bakanlığı tarafından sevk edilen • 
sağlık personelinin barınma, ısınma ve hijyen sorunları vardır. Bir çoğu afet 
bölgesinde ne kadar kalacaklarını bilmemektedir. Bu olumsuz şartlar nedeni 
ile sağlık çalışanlarının verimliliği etkilenmekte, gönüllülük motivasyonları 
kaybolmaktadır. 

Özellikle kırsal nüfusa yönelik sağlık hizmet ihtiyacı bulunmaktadır. İl sağlık • 
müdürlüğü yetkilileri gezici 112 ekipleriyle köylere sağlık hizmeti götürüldüğünü 
belirtmişlerdir. Ancak Erciş’te böyle bir hizmet verildiğine dair gözlem 
edinilmemiştir. Bu hizmet iki mobil ekibimizle verilmeye çalışılmaktadır. 

Bir an önce sürveyans sistemi kurularak ve yeniden canlandırılarak sağlık hizmet • 
kaynaklarından bildirim sağlanmalıdır. 

Aşılama çalışmaları bir an önce kaldığı yerden sürdürülmeli bu konudaki özel • 
ihtiyaçlar değerlendirilmelidir. 

Çocuklarda beslenme dikkatle izlenmeli bebek ölümleri ve malnütrisyon ile ilgili • 
önlemler alınmalıdır. 

Bölgenin deprem öncesi hastalık profili belirlenmeli ve bu kapsamda koruyucu • 
sağlık programları geliştirilmelidir.
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Sürekli takip • ve tedavi gerektiren kronik hastalara (Dializ hastaları, HT, Diabet 
vb.) yönelik tespit ve takip programları ile tedavilerinin sürdürülmesi ile ilgili 
çalışma yürütülmelidir. 

Bir an önce tüm ASM’ler açılmalı, entegre ve etkin bir birinci basamak hizmeti • 
sunulmalıdır. Çadır ve geçici yerleşim alanlarının oluşmasıyla hizmet ihtiyacı 
artmış kapsam genişlemiştir. Nüfus ihtiyacı göz önüne alınarak ana çocuk sağlığı 
ve aile planlaması, bağışıklama, okul sağlığı, beslenme, çevre sağlığı ve sağlık 
eğitimi öncelikli hizmet başlıkları olmalıdır.  Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın 
terk ettiği “Sağlık Ocağı” hizmet modeline ihtiyaç vardır.

SU ve SANİTASYON

Deprem sonrası yeterli ve güvenli içme suyu konusunda sorunlar baş göstermiştir. 
Özellikle Erciş’te su ve elektriğin kesik olması bu sorunun başlıca kaynağını 
oluşturmuş, yardımlar bölgeye ulaşıncaya kadar sıkıntı yaratmıştır. 

Van belediye yetkilileri il merkezinde su konusunda sıkıntı olmadığını, su sisteminde 
bir aksaklık yaşanmadığını ve şehre su verildiğini, alınan numunelerin temiz çıktığını 
belirtmişlerdir. 

Erciş merkezde şebeke suyunun alt yapısı düzeltilememiş ancak buna karşın 
2 gündür şebekeye su verilmesine başlanmıştır. Merkezden klorlama yapıldığı 
belirtilse de, birçok noktadan değerlendirme ekibinin yaptığı klor ölçümlerinin 
tümünde klor seviyesi 0.3 ppm’in altında bulunmuştur. Bu da şebeke alt yapısında 
önemli ölçüde kaçak ve sızıntı olduğunu göstermektedir. Kırsal alanda yapılan 
incelemelerde (Pay köyü) de kullanılan suyun bulanık olduğu, klor seviyesinin 0 
olduğu görülmüştür. İçme suyu ihtiyacı bölgeye gelen ve şimdilik yeterli görünen pet 
şişe su ile sağlanmaktadır. 

Hem Van hem de Erciş’de geçici yerleşim alanlarında tuvalet gereksinimi 
karşılanmamıştır. Bu alanlarda kullanılmakta olan az sayıda tuvaletin hemen 
tamamında su, temizlik ve hijyen sorunu mevcuttur. Su ve sanitasyon için acil önlem 
alınmaması durumunda kontrol edilemeyecek salgınların oluşması kaçınılmazdır.

Depremin ardından bölgeye değişik yollarla yeterli içme suyu ulaşmıştır. İçme suyu 
ihtiyacı şimdilik yeterli görünen pet şişe su ile sağlanmaktadır.  Bölgede içme suyu 
sıkıntısı yoktur. Ancak sağlıklı kullanma suyu sağlanması devam eden önemli bir 
sorundur. 
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BESLENME

Deprem sonrası yaşanan önemli sorun başlıklarından biri de beslenmedir. Özellikle 
ilk günler ciddi bir gıda sıkıntısı yaşanmıştır. Beslenme ile ilgili olarak aşağıdaki 
başlıklar dikkat çekmektedir:

Yemek yardımlarının gelişigüzel ve yer yer hijyenik olmayan ortamlarda • 
yapıldığı izlenmiştir. Sokakta dağıtılan yemeklerin atıkları düzenli olarak 
toplanmamaktadır. 

Çadır alanlarında toplu yemek yenilen birimler henüz oluşturulmamıştır, bu • 
durum sıkıntı yaratmaktadır.

Özellikle bebeklere mama yardımlarının yapılması, anne sütü kullanımını • 
azaltması açısından dikkatle planlanmalı, mecbur kalınmadıkça anne sütünden 
vazgeçilmemelidir. Bu anlamda birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri ve 
sağlık eğitimi bir an önce hayata geçirilmelidir. Deprem sonrası strese bağlı 
sütten kesilmelerin yaşanması ve beslenme eksikliği nedeniyle aynı olgularla 
karşılaşmamak için bebekler ve emzikli kadınlara yönelik beslenme programlarına 
ihtiyaç vardır. 

ÇEVRE SAĞLIĞI

Bu başlıkta aşağıdakiler dikkat çekmektedir:

Atıklar:•  Özellikle Erciş’te çöpler ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Belediye 
yetkilileri çöp araçlarının yetersiz kaldığını, belediye temizlik personelinden 
çok kişinin hayatını kaybettiğini, daha çok çadır alanlarından çöp toplandığını 
belirtmektedirler. Bu anlamda Erciş’e altyapı ve personel desteği sağlanmalıdır. 

İçme ve kullanma suyu:•  Erciş’te su kanalizasyon şebekesi hasar görmüştür. 
Belediye yetkililerinin ifadelerine göre su ve kanalizasyon sistemi incelemeleri 
henüz tamamlanmamıştır ve bu konuda teknik desteğe ihtiyaç vardır. Şebeke 
suyunun klorlanmakta olduğu belirtilmesine karşın uç noktalardan yapılan 
ölçümlerde klor miktarı yetersiz bulunmuştur. 

Tuvalet:•  Erciş’te ciddi bir tuvalet sıkıntısı bulunmaktadır. Tuvaletler sayıca 
yetersizdir ve hijyen konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. 

Enkaz kaldırma çalışmaları:•  Erciş’te enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığı 
görülmüştür. Enkazların döküleceği alanlarla ilgili sistematik bir çalışma 
gözlenmemiştir. 
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YARDIMLAR

Bölgeye gelen yardımların dağıtımı karmaşık sorunlara neden olmaktadır. Görüşmeler 
sırasında depremzedeler genel olarak, yardımların başlangıçta yetersiz olduğunu, 
gelen yardımların adil bir şekilde dağıtılmadığını, gerçek ihtiyaç sahiplerinin çoğu 
zaman yardımlardan yararlanamadığını, yardımlarda kayırmaların olduğunu ve bu 
kayırmaların da siyasi görüş ve parti taraftarlığı üzerinden yapıldığını ifade etmiştir. 
Bu anlamda halkın yetkililere olan güveninin azaldığı izlenmiştir. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Erciş’e iletilen yardımlar şehir girişinde kontrol 
edilerek Erciş Şeker Fabrikası bahçesine alınmakta, burada tasnif edilmekte ve 
muhtar, belediye meclis üyesi ve polis nezaretinde mahallelere dağıtılmaktadır. 
Ekiplerimizin yaptığı gözlemde ise; Erciş’te iki farklı kriz merkezinin olduğu, bu 
nedenle organizasyon ve dağıtım koordineli yapılmadığı saptanmıştır. 

GENEL SORUNLAR

Genel olarak değerlendirildiğinde deprem sonrası yürütülen çalışmalarda 
koordinasyonsuzluk dikkati çekmektedir. Bölgede deprem öncesi farklı nedenlerle 
yaşanan siyasi gerilimlerin bir şekilde hizmetlere yansıdığı düşünülmüştür. Özellikle 
yerel yönetimler ile yürütme organına bağlı resmi kurumlar arasında yeterli işbirliğinin 
sağlanmadığı izlenmiştir. Bu durum çalışmaların etkinliğini azaltmaktadır. 

Bölgenin depremden önce zaten var olan altyapı sorunları yoğunlaşmıştır. Bu 
anlamda bölgenin toparlanması zaman alacaktır.

Başlangıçta ciddi bir yardım kaosu olsa da, deprem bölgesine yapılan yardımlar ve 
ilgi giderek artmaktadır. Yardımların ihtiyaçlar kapsamında ve uzun süreli olması 
gerekmektedir. Henüz erken dönemde olunduğu düşünüldüğünde uzun vadeli bir 
yardım organizasyonu ve planı yapılmasına gereksinim vardır. 

Yaşanan felakete karşılık özellikle ilaç katılım payının alınmaya devam edilmesine 
ilişkin SGK tebliği deyim yerindeyse “skandal” olarak nitelendirilmelidir. Afet 
yasasına ve 5510 sayılı SSGSS yasasına aykırı olan bu durumu açığa çıkartan 
Ankara Tabip Odasının yaptığı basın açıklaması ve TTB Merkez Konseyinin SGK 
Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığına yazdığı yazı sonrasında uygulamanın kaldırıldığı 
bilgisi edinilmiştir. SGK’nın bu girişimi kabul edilemez ve devletin sosyal güvenliğe 
bakışını açık olarak ortaya koyan bir yaklaşımdır. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI

Sağlık çalışanları depremin ilk dakikalarından itibaren büyük bir çaba ve gayretle 
hiç durmadan çalışmışlardır. Yaşadıkları deprem travmasına bir de kaybettikleri 
hastaları, yakınları, arkadaşları ile müdahale ettikleri hastaların eklendiği 
düşünüldüğünde yaşadıkları sorunların ağırlaşacağı açık olarak görülebilir. Günlerce 
çalışmak durumunda kalmışlar, çoğu aileleri ve evleriyle ilgilenememişlerdir. 

Depremzede sağlık çalışanlarında aşırı yorgunluk, akut stres belirtileri ve tükenmişlik 
görünümü mevcuttur. Bir an önce uygun bir programla dinlendirilmeleri gereklidir. 
Bölgeye rotasyonla gönderilecek sağlık personelinin de görev tanımları ve görev 
süreleri belirli olmalı, bölgede kalacakları süre içerisinde olanaklar ölçüsünde barınma 
sorunları giderilmelidir. Bu amaçla zarar görmemiş kamu binaları kullanılabilir. 

Depremzede sağlık çalışanlarına yönelik özel bir “Psikososyal Destek Programı” 
başlatılmalıdır. 

Deprem sağlık çalışanları arasında dayanışma duygularını güçlendirmiştir. Ancak 
zamanla yönetsel sorunlar nedeniyle 1999 depremlerinde görüldüğü gibi personel 
arasında çatışmalar çıkabilmektedir. Bu sorunları önlemek ve gidermek Sağlık 
Bakanlığı’nın öncelikli görevidir. 

Bölgeye gönderilecek sağlık çalışanları “Olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri” 
eğitimlerinden geçirilmelidir. Bu konuda 1991 yılından bu yana eğitim veren TTB 
katkı sunmaya hazırdır. 

Deprem gibi kitlesel ölüm ve yaralanmaların yoğun olduğu afetlerde sağlıkçılar gibi 
kritik görevlerde bulunan kamu görevlilerinin ailelerine yönelik olarak bir düzenleme, 
organizasyon yapılmamaktadır. Bu durum yaşanan sorunları arttırmaktadır. Normal 
zamanlarda sağlık personelini “Stratejik Personel” olarak gören ve eş durumu 
tayinlerini kısıtlayan, engelleyen hekim ailelerinin bütünlüğünü bozan Sağlık 
Bakanlığı’nın afet durumlarında da sağlık çalışanlarının stratejik personel olduğunu 
hatırlaması ve bu stratejik personelin hayatını zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir 
şekilde çalışmalarını planlamasını bekliyoruz. 

Bölgede personel planlaması yapılmalıdır. Bu planlama orta ve uzun vadeli olmalı, 
bölgenin olası ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmalıdır.  

Sağlık çalışanlarından hayatını kaybeden meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz. 
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VAN VE ERCİŞ BÖLGESİNDE SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARINA 
DAİR GÖZLEMLER 

Van ve Erciş bölgesindeki depremin ardından, insanların yaşamlarını alt üst 
eden, yeni bir durum ve yeni sorunlar yaratan afetin gerçekliği 7. gününde daha 
da ortaya çıkmıştır. Ailesini kaybedenler, yaralananlar, işini – evini, mal varlığını, 
her şeyini tamamen kaybedenler bu kayıplara ek olarak gerekli hizmetlerin yerinde 
ve zamanında verilmemesinin sonucu olarak daha da büyük bir psikolojik yıkım 
yaşamaktadırlar.  Teknik olarak depreme “hazırlıksız” yakalanıldığı için can ve mal 
kaybının bu nedenle çok olduğu değerlendirmelerine ek olarak afet sonrası özellikle 
de organizasyonsuzluğun neden olduğu sorunlar yaşamı daha da güç hale getirmiştir. 
Aynı şekilde deprem sonrası travmaya yönelik çalışmalarda da “hazırlıksız” olunması 
yaşanan travmanın yoğun ve uzun süreli olacağını, tedavi sürecini daha da uzatacağını 
göstermiştir.  

Deprem bölgesine giden gönüllülerin sayısını göz önüne aldığımızda demokratik 
kitle örgütleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan gönüllülerin deprem bölgesinde 
birbirlerinden bağımsız çalışmaları ve yaşanan organizasyonsuzluğun aynı zamanda 
“yardım karmaşasına” da neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu karmaşa arasında bile 
bu kurumların kamuoyuna dönük olarak bölgede olup bitenler açısından gerçek 
durumun yansıtılması, halkın sesinin duyurulması açısından önemli sorumlulukları 
yerine getirdiği görülmüştür.  Gönüllü kişi ve kuruluşlar koordinasyonsuzluğun 
giderilmesi konusunda muhatap bulamamaktan yakınmaktadır. 

Deprem (afet) bölgesinde sosyal hizmetlerin koruyucu, önleyici, rehabilite edici 
çalışmalarının gerekli olup olmadığını tartışmaya gerek bile yoktur. Ancak mevcut 
durumda barınma, yiyecek, salgın hastalıklardan korunma kadar sosyal hizmet 
çalışmalarının da öncelikli bir hizmet olarak görülmesi ve derhal başlatılması 
anlayışından uzak olunduğu anlaşılmıştır.  Psikolojik ve sosyal yıkımın tespiti ve 
tedavi sürecinin planlanması açısından depremin 2. günü başlatılabilecek inceleme, 
değerlendirme ve tespit çalışmalarının 6. gün olmasına rağmen başlatılmadığı 
görülmüştür. Hem Van’a dair, hem de Erciş’e dair sosyal hizmetlerin deprem öncesi 
de koruyucu – önleyici hizmetlerinin eksik olduğu, deprem ve deprem sonrası da 
acil sosyal hizmet çalışmalarının da planlanmadığı gözlenmiştir. İlk günün korku ve 
şoku atlatılmış olsa da, depreme bağlı travmatik, psikolojik, psiko-sosyal olumsuz 
durumların ciddi boyutlarda olduğu gözlenmiştir. Halk çadırda yaşamaya veya kendi 
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olanaklarıyla kurduğu derme – çatma koşullarda barınma ihtiyacını gidermeye 
çalışırken, barınmayla ilgili yaşanan olumsuz koşulların yaşanan travmayı daha 
da derinleştirdiği gözlenmiştir. Yerel yönetimler, muhtar, kriz merkezi, Kızılay 
Genel Müdürlüğü, sosyal yardımlar, gönüllüler vb’nin aralarında bir bütünlük 
ve koordinasyonun olmaması depremzedelere yapılan yardımlara yansımıştır. 
Depremzedelerin büyük bir kısmı da bu koordinasyonsuzluğun ve dağınıklığın 
farkındadırlar. Bu da idareye güvensizliği arttırmıştır.

Van’daki Sosyal Hizmet Çalışmaları 

Depremin ilk günlerinde bölgede görev yapan sosyal hizmet emekçileri de 
depremden olumsuz etkilenmişlerdir. Birçok sosyal hizmet çalışanı ailesiyle beraber 
bölgeden ayrılmıştır. Depremde iki sosyal hizmet kuruluşu hasar görmüş, kadın 
sığınma evi oturulamaz duruma geldiği için kalanlar yakın illere gönderilmiştir. 
Van merkezde bulunan toplum merkezinde ilerleyen günlerde sosyal hizmet kriz 
masası oluşturulmaya, acil gelişen ihtiyaçlara cevap verilmeye çalışılmıştır. Genel 
Müdürlük tarafından diğer illerden görevlendirilen meslek elemanları 7. gün ulaşmış 
olup, Genel Müdürlüğün gönderdiği “Van afet bölgesi alan tarama formu” ile alan 
taraması başlatılmıştır. 

Bölge ziyaretinde Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılarından ikisi ve çalışanlarla 
görüşmeler yapılmıştır. Sosyal Hizmetlerde çalışanların kendilerinin ve ailelerinin 
genel sağlık durumlarının iyi olduğu, ancak Erciş’teki rehabilitasyon merkezinde 
çalışan bir taşeron işçinin eşinin hayatını kaybettiği, evlerinin hasar gördüğü, 
çalışanların da çadırlarda kaldığı öğrenilmiştir. Van merkezde ve Erciş’teki sosyal 
hizmet kuruluşlarında kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Sosyal 
hizmetlerin sunumu açısından toplumla çalışma ve toplum organizasyonu ekseninde 
ciddi yetersizlikler görülmüş, kısa sürede ve alana etkin düzeyde girilmediği tespit 
edilmiştir.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne gidilerek kriz masasında sosyal hizmetlerden 
bir yetkili aranmış, ancak İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve Kızılay yetkilileri sosyal 
hizmetlerden hiç kimsenin kriz masasında görevlendirilmediğini ifade etmişlerdir. 
Kriz masasında görevlendirilen ruh sağlığından sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı 
ile görüşme yapılmış, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınmış, psiko-sosyal destek 
boyutunun şu ana kadar bir psikolog üzerinden (İstanbul il Sağlık Müdürlüğü’nün 
görevlendirdiği) yalnızca arama kurtarma çalışmalarına katılan ve dönen görevlilere 
yönelik grup terapisi yapıldığı öğrenilmiş, depremzedelere yönelik hizmet verilmediği, 
kendilerine gönüllü psikologların ve psikiyatristlerin başvurduğunu ancak onları 
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henüz koordine edemediklerini, bazı gönüllüleri Erciş’e yönlendirdiklerini ifade 
etmişlerdir. Kriz masasında görevli psikologa gelen müracaatlar olduğunu, adreslerini 
almak dışında görüşme yapılamadığını, bir an önce psikolojik destek sürecinin 
başlatılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yakınını kaybedenler, sakat kalanlar, evinin 
ve bütün birikiminin yok olduğunu düşünenlerin psikolojik durumları daha vahimdir. 
Yaşadığı kayıp ne kadar çoksa depremden o kadar fazla etkilendiği görülmüştür.

VAN-ERCİŞ İLÇE MERKEZİ, MERKEZ ÇELEBİBAĞ BELDESİ VE 
YEŞİLOVA MAHALLESİNDE YAPILMIŞ OLAN GÖZLEMLER:

Van ilinde meydana gelen 7.2 lik depremde en büyük hasarı Van’ın Erciş ilçesi 
ve merkeze bağlı köyler görmüştür. Deprem sonrası Erciş ilçesinde kurulan çadır 
kentte inceleme yapmak üzere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 sosyal 
çalışmacıdan oluşan bir ekip görevlendirilmiştir. Depremden sonra deprem bölgesine 
Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya illerinden gelen sosyal hizmet çalışanlarından 
oluşan yedi ekip depremin 7. Günü itibariyle çalışmalara başlamıştır. Deprem 
sonrası sosyal hizmetler il müdürlüğüne net olmamakla beraber yaklaşık 35 anne 
veya babasını kaybetmiş çocuk bilgisi ulaştığı öğrenilmiş, bu ailelere ulaşılarak 
kendilerine kurum bakımı önerdikleri, ancak aileler tarafından reddedildiği 
bilgisine ulaşılmıştır. Bütün yakınlarını kaybeden bir yaşlının Ağrı Huzurevi’ne 
yerleştirildiği bilgisi edinilmiştir. Eşini kaybeden yeni doğum yapmış bir anneye 
de kurum bakımı önerilmiş ancak annenin bunu reddettiği bilgisi alınmıştır.  
Deprem bölgesine sosyal hizmetler il müdürlükleri tarafından görevlendirilenler 
içinde sosyal hizmet uzmanları, sosyolog, çocuk gelişim uzmanlarının da bulunduğu 
çalışanlardan oluşturulan ekiplerin depremin 7. Günü itibariyle alan taramalarına 
bakanlıktan gelen bir anketi doldurarak başladıkları, anket sorularının da daha çok 
genel kapsamlı olduğu görülmüştür. 

Yedinci gün alana çıkan meslek elamanları ilen yapılan görüşmede, depremzedelerde 
büyük oranda barınma sıkıntısının halen devam ettiği, Kızılay’ın dağıttığı az sayıdaki 
çadırlara ulaşabilenlerin çadırlarda, ulaşamayanların branda vs gibi malzemelerden 
yapılan derme-çatma yapılarda barındıkları ifade edilmiştir. Erciş ilçesine bağlı 
mahallelerde ve Çelebibağ beldesinde yapılan çalışmalarda hayatta kalabilenlerin 
çoğunluğunda büyük oranda akut stresle ilişkilendirilebilecek belirtiler yaşadıkları 
saptanmıştır. Yakınlarını kaybeden ailelerin mahallelerde taziye çadırları açtıkları 
görülmüş, ancak yetkililerce ziyaret edilmediklerinden dolayı büyük oranda şikâyetçi 
olmuşlardır. Gezilen mahallelerde, çadırlarda çok sayıda çocuğun yaşadığı saptanmış 
ve bu çocukların psikolojik açıdan yetişkinlerden çok daha kötü durumda olduğu 
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görülmüştür. Çocuklarda korku, panik, çığlık atma, ağlama nöbetleri, kâbus görme 
gibi belirtiler tarif edilmiştir.  Sosyal hizmetleri sunmak amaçlı kurulacak çok amaçlı 
kuruluşların mahallelere de kurulması ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca incelemeler 
sırasında 7 tane özürlüye ulaşılmıştır. Özürlülerin tümü çadırlarda kalmakta ve gerekli 
bakımları yapılamamaktadır. Evlerini terk etmek istemeyen mahalle sakinleri daha 
çok evlerine yakın yerlerde çadır kurmuşlardır.  Bu şekilde barınma problemlerini 
gidermiş olanlar gıda ve kışlık kıyafet sıkıntısı yaşamaktadır. İlçede belirli noktalarda 
kurulan aşevleri kendilerine uzak olduğundan aşevlerinden faydalanamamaktadır.  
Gezici bir aşevinin olması bu sorunu büyük oranda çözecektir. Erciş ilçesinde 
kurulmuş olan çadır kent’te yapılan incelemelerde ise gene çok sayıda çocuk, özürlü, 
kadın ve gençlerin olduğu saptanmıştır. İlk incelemede çadır kentte çocukların ve 
kadınların depremden büyük oranda etkilendiği görülmüştür. Dezavantajlı kitlenin 
büyük oranda yaşadığı çadır kentte çok hızlı bir şekilde birim sosyal servislerinin 
oluşması gerekmekte ve gerekli mesleki çalışmaların bir an önce başlatılması 
gerekmektedir. Psikososyal çalışmalar ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve 
bütün depremzedelerin faydalanması sağlanmalıdır. Ancak şu anki çalışmalar veri 
tabanı oluşturma çalışmaları olup, mesleki çalışma ve sosyal servislerin kurulması 
çalışmaları başlatılmamıştır. 

Depremzedelerle Görüşme 

Halkın büyük bir kısmı bölgenin fay hattının üstünde olduğunun bilinmesine 
rağmen yanlış yapılaşmaya izin verenlerden ve depremin felakete dönüşmesinin 
sorumlularından hesap sorulmayacağını düşünmektedir. Henüz olayın ilk 
günlerinde bile böyle bir kanıya sahip olmalarının geleceğe dair güvensizliği artırdığı 
görülmüştür.

Özellikle Erciş bölgesinde halkın tamamının travma geçirdiği gözlenmiş, yapılan 
görüşmelerde halk kendilerini güvende hissetmediklerini, kötü yaşam koşullarının 
psikolojilerini daha da bozduğunu,  çadır kentlerde veya kendi olanaklarıyla yıkılan 
evlerinin yakınında çadırlarda yaşamak zorunda kalan aileler yaşadıkları travma 
sonucu ortaya çıkan stres sorunları ile başa çıkamadıklarını, çocukların kaygı 
düzeylerinin yüksek olduğunu, ailelerin çocuklarına yardımcı ve destek olacak 
bilgi ve becerilere sahip olmadığını, özellikle kadın ve çocukların eskiye göre çok 
daralan yaşam alanlarının sorunlarını artırdığını, özellikle Erciş’te önceden bölgede 
sosyal hizmetler açısından koruyucu – önleyici çalışmaların yeterince ve yaygın 
yapılmadığını, buna bağlı olarak da afet sonrası rehabilite edici hizmetlerin planının 
ve hazırlığının olmadığını ifade etmişlerdir. 
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Sosyal Hizmetler Açısından Öneriler

Süratle doğru veri tabanının oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılması,• 

Depremzede sosyal hizmet çalışanlarının öncelikle bölgeden uzaklaştırılması, • 
yerine kısa aralıklı rotasyonla başka bölgelerden personel görevlendirilmesi,

Bölgede çalışan ve aynı zamanda birer depremzede olan sosyal hizmet emekçilerine • 
yönelik travma sonrası stres bozukluğuna bağlı eğitimlerin verilmesi

Özellikle çocuk ve kadınlara yönelik gönüllü çalışmak isteyenlerin • 
organizasyonlarının sağlanması,

Çocuklar için yürütülecek mesleki çalışmaların ayrıca planlanması,• 

Depremzedelerin stres ve kaygı düzeylerini arttıran kötü barınma alanları olan • 
çadırlardan bir an önce daha uygun yerleşim alanlarına nakledilmesi, sürecin 
sosyal hizmetler boyutu ile hazırlanması ve yetkililere bilgilendirilmesi, 

Kadınlara yönelik sorun ve kaygılarını paylaşacak çözüm önerileri oluşturacak, • 
yaşamlarında ortaya çıkan hızlı değişime karşı yaşadıkları psikolojik ve sosyal 
travmanın etkilerini azaltacak sosyal hizmet modellerinin uygulanması,

Kadınların bu stresli ortamda yaşamlarını kolaylaştıracak, aile içi iletişim • 
becerilerini geliştirecek, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için mesleki 
çalışmaların başlatılması,

Deprem sonrası sarsılan aile içi etkileşimi güçlendirecek, gerginlikleri ve • 
parçalanmaları önleyecek koruyucu önleyici sosyal hizmet çalışmalarının 
başlatılması,

Sosyal hizmet üreten kamu kurum ve kuruluşlarının, demokratik kitle • 
örgütlerinin, gönüllülerin arasında iş birliği ve koordinasyonun kurulması ve 
ortak çalışma planlarının oluşturulması,

Bundan sonra yaşanabilecek afetlere ilişkin her ilin sosyo-ekonomik ve • 
kültürel yapısı da göz önünde bulundurularak Acil Sosyal Hizmet Eylem Planı 
oluşturulması gereklidir.
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Van - Hakkari Tabip Odası görüşmesi:

Bölgede inceleme/değerlendirme yapan heyet Van Hakkari Tabip Odası başkanını 
ziyaret etmiştir. Görüşmede geçmiş olsun dileği iletilmiş, deprem ve sonrasında 
meydana gelen sorunlar, sürdürülen sağlık hizmeti ve bölgede görev yapan hekim ve 
sağlık çalışanlarının sorunları konuşulmuş, görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

KESK  Van  Şubeler Platformu yetkilileri ile görüşme:

Bölgede inceleme/değerlendirme yapan heyet Van il merkezinde KESK  Van  
Şubeler Platformu çadırını ziyaret etmiştir. Görüşmede sendika yetkililerine geçmiş 
olsun dileği iletilmiş, deprem ve sonrasında meydana gelen sorunlar, sürdürülen 
sağlık hizmeti ve bölgede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının sorunları 
konuşulmuştur. 

Türk Eczacılar Birliği yetkilileri ile görüşme:

Bölgede çalışan Türk Eczacılar Birliği yetkilisi, TEB 38. bölge Van Eczacı Odası 
Başkanı ve gönüllü eczacılar ile Erciş Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde bulunan 
TEB noktasında görüş alışverişinde bulunulmuş, bölgedeki ilaç gereksinimi ve 
eczanelerin durumu hakkında bilgi alınmıştır.

Türkiye Psikiyatri Derneği temsilcileri ile görüşme 

Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh 
Sağlığı Derneği, Türkiye Psikiyatri Hemşireleri Derneği  tarafından oluşturulan 
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği tarafından kurulan ve Erciş şehir stadı 
çadırkent yerleşim alanında bulunan afetlerde psikososyal destek biriminde Türkiye 
Psikiyatri Derneği üyesi hekimlerle görüşülmüştür. Görüşmede hizmet biriminde 
depremin psikososyal etkilerini azaltmaya yönelik olarak öncelikle kadınlar, engelliler, 
çocuklar, yaşlılar, daha yoksul olanlar, yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu risk 
gruplarına ulaşmayı amaçlayan çalışmalar yapıldığı , gereksinim duyanlara destek 
için çalışmalar yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Görüşmede sağlık çalışanlarının 
sorunları aktarılmış ve sağlık çalışanlarına yönelik bir destek programına ihtiyaç 
vurgulanmıştır. 

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri

Sosyal hizmetler kapsamında yapılacaklar ve yapılmakta olanlar ile ilgili bilgi 
alışverişinde bulunulmuştur. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Van-Erciş depremi etkileri uzun sürecek ağır sorunlara neden olmuştur. Van depremi 
bir kez daha göstermiştir ki, bir deprem ülkesi olan ülkemizde depreme karşı önlem 
almayı değil enkaz altında mucize aramayı tercih ediyoruz. Kamu yöneticilerinin 
neredeyse hepsi kelimesi kelimesine aynı olan başsağlığı mesajlarında şablon değil 
içerik değişiyor sadece. 

1999 depremlerinden beri ne kadar yol aldığımız özellikle ilk 24 saate bakarsak açıkça 
ortaya çıkmıştır. Organizasyonsuzluk, koordinasyon bozukluğu, eşgüdümsüzlük gibi 
sözcükler depremlerle özdeşleşmiştir. 

TTB ve SES olarak yaptığımız son değerlendirmede aşağıdaki başlıkları vurgulamak 
istiyoruz: 

1-  Bugün itibarı ile bölgenin en önemli sorunu evi kullanılamaz/oturulamaz 
durumda olan nüfusun kışı nasıl geçireceğidir. “Barınma”’dan anlaşılan “çadır” 
olmamalıdır. 

2-  Bölgenin ağır kış koşulları düşünüldüğünde çadır bir barınma seçeneği olarak 
mümkün olan en kısa süre için tercih edilmelidir. Kışlık ta olsa çadırların 
bu şartlar altında en kötü barınma seçeneği olduğu, diğer bir deyişle çadırın 
barınmayla eşdeğer görülmemesi gerektiği unutulmamalıdır.  Bölgede barınma 
sorunu sadece çadır/kışlık temin etmenin ötesinde geçici yaşam alanı oluşturma, 
ısınma ve beslenme ihtiyaçları ile birlikte ele alınmalıdır. 

3-  Bölgeye kamu tarafından gönderilen ödenekler ile vatandaş katkıları ile 
toplanan yardımlar arasındaki uçurum dikkat çekicidir. 

4-  Mevcut durumda barınma, yiyecek, salgın hastalıklardan korunma kadar 
sosyal hizmet çalışmalarının da öncelikli bir hizmet olarak görülmesi ve 
derhal başlatılması anlayışından uzak olunduğu anlaşılmıştır. Psikolojik ve 
sosyal yıkımın tespiti ve tedavi sürecinin planlanması açısından depremin 2. 
günü başlatılabilecek inceleme, değerlendirme ve tespit çalışmalarının 6. gün 
olmasına rağmen başlatılmadığı görülmüştür. 

5-  Yardım karmaşası sürmektedir. Kurumlar arasında karşılıklı iletişim ve 
işbirliğinde sorunlar bulunmakta zaman zaman gerilimler yaşanmaktadır. 
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6-  Geçici yerleşim için oluşturulacak alanlar standartlara uygun değildir. Çok 
ciddi bir yangın riski taşımaktadır. 

7-  Yeterli tuvalet, banyo ve geçici yaşam alanları kolaylaştırıcı tesisleri yoktur. 
Genel olarak çevre sağlığı açısından bölge alarm vermektedir. 

8-  Deprem bölgesinde içme suyu yardımlarla temin edilmekle birlikte, şebeke 
sularında ciddi sorun sürmektedir. Bölgenin depremden önce zaten var olan 
altyapı sorunları yoğunlaşmıştır. Bu anlamda bölgenin toparlanması zaman 
alacaktır.

9-  Etkilenen nüfusun kadın ve çocuk yoğunluğu psikososyal program ihtiyacını 
arttırmaktadır. 

10-  Bölgede yataklı tedavi hizmetleri olumsuz etkilenmiştir. Sorunlar sürmektedir. 
Hastanelerin bir an öncesi deprem öncesi kapasite ve hizmet etkinliğine 
döndürülmesi gerekmektedir. 

11-  Hastanelerde görüşülen yetkililer kadın doğum uzmanı ve çocuk uzmanı 
ihtiyacı bildirmişlerdir. Bölgeye bir an önce gereksinim duyulan alanlarda hekim 
gönderilmelidir. 

12-  Deprem bir kez daha “Hastane Afet Planları”nın önemini göstermiştir. Görüşülen 
çoğu hastanede afet planının olmadığı ya da etkin bir şekilde uygulanamadığı 
izlenmiştir. 

13-  Temel sağlık hizmetlerinin koordinasyonu henüz tam anlamıyla 
yapılamamıştır.

14-  Sağlık hizmeti sunulan kalıcı ve geçici ünitelerin tamamına yakınında ısınma, 
tuvalet ve sağlık çalışanları için barınma sorunu mevcuttur.

15- Depremzede sağlık çalışanlarının birçok sorunu bulunmaktadır ve özel bir 
psikososyal destek programına ihtiyaçları vardır.  Sağlık Bakanlığı bölgeye onar 
günlük rotasyonlar halinde personel görevlendirilmesine hazırlanmaktadır. Bu 
çalışma düzeni iyi ve eşgüdümlü bir şekilde planlanmalı ve görevlendirilecek 
personele altyapı desteği sağlanmalıdır.  

16-  Özellikle kırsal nüfusa yönelik sağlık hizmet ihtiyacı bulunmaktadır. 
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17-  Bir an önce tüm ASM’ler açılmalı ve entegre ve etkin bir birinci basamak 
hizmeti sunulmalıdır. Çadır ve geçici yerleşim alanlarının oluşmasıyla hizmet 
ihtiyacı artmış kapsam genişlemiştir. Nüfus ihtiyacı göz önüne alınarak ana 
çocuk sağlığı ve aile planlaması, bağışıklama, okul sağlığı, beslenme, çevre 
sağlığı ve sağlık eğitimi öncelikli hizmet başlıkları olmalıdır. Depremin etkisi 
de göz önüne alınarak zaten az sayıda olan ASM çalışanlarının (hekim, ebe, 
sağlık memuru vb) sayıca artırılmasına, koruyucu hizmetlerin ev ziyaretleri ile 
sürdürülmesine gereksinim vardır.

18- Bölgenin özellikleri dikkate alındığında, sağlık ve sosyal hizmetlerin 
yürütülmesinde, özellikle dışardan görevlendirilecek personelin dil sorunuyla 
karşı karşıya gelmesi söz konusudur. Bu sorun uygun bir biçimde çözülmelidir.

19-  Hizmetlerin planlanması ve yürütülmesinde toplum katılımı sağlanmalıdır. 

20-  Psikiyatrist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımı ile travmaya bağlı 
sorunlara yönelik bir çalışma planlanmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası bölgeyi 
yakından izlemeyi ve değerlendirmeyi sürdürecektir. Belirli sürelerle bölgede 
inceleme ve değerlendirmeler yapılarak süreç izlenecek ve sonuçlar raporlandırılarak 
kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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Hazırlayanlar (Soyadına göre)

Dr. Harun Balcıoğlu (TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu üyesi) 

Aslıhan Han (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyesi)

Dr. Serdar İskit (TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu üyesi) 

Dr. Cavit Işık Yavuz (TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu üyesi)

Dr. Halis Yerlikaya (TTB Merkez Konseyi üyesi, SES Ağrı Şube Yönetim Kurulu Üyesi) 

Ek 1

GÖRÜŞÜLEN KURUMLAR İNCELENEN ALAN VE BİRİMLER

VAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi• 

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi• 

İpekyolu Devlet Hastanesi• 

Van Kadın Doğum Hastanesi• 

Van Çocuk Hastanesi• 

Van Stadyum Çadırkent Yerleşim Alanı• 

Van Et-Balık Kurumu Çadır Alanı • 

İl Sağlık Müdürlüğü• 

İl Kriz Merkezi • 

İl Kriz Merkezi Sağlıktan Sorumlu Müdür Yardımcısı• 

Van Belediyesi • 

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü• 
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ERCİŞ

Afet Koordinasyon Merkezi• 

Erciş İlçe Kriz Masası Sağlık Sorumlusu• 

Erciş İlçe Kriz Masası Belediye Yetkilisi • 

Yardımların Toplama ve Tasnif Alanı (Erciş Şeker Fabrikası)• 

Erciş Toplum Sağlığı Merkezi• 

Erciş Devlet Hastanesi• 

Erciş Sahra Hastanesi• 

Erciş 2 No’lu ASM• 

Özel Hastane Gönüllü Birimleri• 

Kızılay Koordinasyon Merkezi• 

1 No’lu Çadırkent Yerleşim Alanı• 

Şehir Stadı Çadırken Yerleşim Alanı• 

Yüzüncü Yıl Çadırken Yerleşim Alanı• 

Erciş Pay Köyü  ve Pay ASM • 

Türkiye Psikiyatri Derneği Yetkilileri• 

Erciş Belediyesi • 

Çelebibağ Belediyesi• 

TMMOB İKK • 

TEB yetkilileri • 
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VAN DEPREMİ İKİNCİ AY DEĞERLENDİRME RAPORU

ARALIK 2011

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremin ardından Türk Tabipleri 
Birliği(TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) deprem 
sonrası ilk saatlerden itibaren bölgeye değerlendirme için bir ekip göndererek sağlık 
hizmetleri ve koordinasyon konularında katkı sunmaya başlamıştır.

Deprem sonrası ilk günlerden başlayarak çok sayıda rapor ile deprem bölgesine ilişkin 
durumu, faaliyetleri ve önerilerini paylaşan TTB ve SES, bölgede görevlendirdiği 
gönüllü ekipler tarafından toplanan veriler ve yerinde gözlemlerle yeni bir durum 
değerlendirmesi yapmıştır.

Van İl Merkezi ve köyleri ile Erciş İlçe ve köylerinde incelemeler yapılarak hekimler, 
sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, kurum yetkilileri ve halkla görüşülmüştür. 
Bu rapor gönüllü ekiplerin gözlemleri, elde ettiği veriler, yetkililerle yaptığı 
görüşmelerin notları, yerinde gözlem ve ulaşılabilen istatistiksel verilerden hareketle 
hazırlanmıştır.

GİRİŞ

23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13.41’de Van İli merkezinin kuzeyinde Tabanlı köyü 
merkezli 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem Türkiye’de 
meydana gelen depremler arasında büyüklük açısından son 110 yılın en büyük on 
depremi arasındadır. Depremin yol açtığı ölümler düşünülerek bir değerlendirme 
yapılırsa son yirmi yılın en çok ölüme sebep olan dördüncü depremi iken etkilenen 
insan sayısı göz önüne alındığında son yirmi yıl içinde etkisi en yüksek üçüncü 
depremdir.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bu depremde 
hayatını kaybeden kişi sayısı 604, yaralanan kişi sayısı 2000’in üzerinde, enkazdan sağ 
çıkan kişi sayısı ise 222 olarak açıklanmıştır. Deprem en büyük hasarı Erciş ilçesinde 
vermiştir, toplam 65 binanın tümden çöktüğü bildirilmektedir. Şehir merkezinde 
çok sayıda bina ciddi biçimde hasar görmüştür ve oturulamayacak durumdadır. 
Deprem ayrıca Erzurum, Ağrı, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Iğdır, Kars, Batman, 
Siirt illeri ve ilçelerinde hissedilmiştir. Tabanlı, Güvençli, Gedikbulak, Yaylıyaka, 
Halkalı, Göllü, Yeşilsu, Alaköy gibi köylerde çok sayıda evde ağır hasar meydana 
gelmiş ve ölümlerden 25’i köylerde gerçekleşmiştir.
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Bölgede sık yaşanan artçıların dışında, 9 Kasım 2011 tarihinde ise saat 21.23’te aynı 
bölgede Van il merkezinin güneybatısında, Edremit İlçesi’nin kuzeyinde büyüklüğü 
5.7 olarak ölçülen farklı bir deprem daha meydana gelmiştir. Bu depremde hayatını 
kaybeden kişi sayısı 40, enkazdan sağ çıkan kişi sayısı ise 30 olarak açıklanmıştır. Bu 
deprem en büyük hasarı Van kent merkezinde vermiş ve farklı düzeylerde hasarlı 
olan toplam 27 bina tümden çökmüş, ilk depremde hasar saptanamayan çok sayıda 
binada hasar oluşmuş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

Bu depremlerin ardından 30 Kasım 2011’de saat 02.47’de merkez üssü Van merkeze 
4 kilometre uzaklıktaki Kevenli Köyü olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha 
meydana gelmiş, bu depreme bağlı olarak can kaybı, yaralanma ya da yıkılan/hasar 
alan bina olmamıştır.

Depremde ne yazık ki dört hekim, dört tıbbi sekreter, iki hemşire ve bir sağlık 
memuru; on bir sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir.

VAN’IN DEPREM ÖNCESİ NÜFUS VE SAĞLIK DURUMU

2010 Yılı TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Van ilinin 
toplam nüfusu 1.035.418’dir ve %52,1’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Erciş 
ilçesinin nüfusu ise 161.612’dir ve 47,7’si ilçe merkezinde yaşamaktadır. Van il 
merkezi nüfusu 367 419’dir. Van’da 5 yaş altı nüfusun toplam nüfusa oranı %13,3, 
0-14 yaş nüfusun ise % 40,7’dir. Nüfusun %3,1’nin yaşı 65 yaş ve üzerindedir.

Van ili ve Erciş İlçesi Demografik Göstergeleri (TUİK İstatistikleri)

Van Erciş

Toplam Nüfus 1.035.418 161.612

İlçe ve ilçe merkezleri nüfusu (%) 539.619 (52,1) 77.065 (47,7)

Köy ve belde nüfusu (%) 495.799 (47,9) 84.547 (52,3)

0-4 yaş (%) 137.921 (13,3) 22.188 (13,7)

15-49 yaş kadın (%) 252.036 (24,3) 37.849 (23,4)

65 yaş ve üzeri (%) 17.607 (3,1) 2.891 (3,4)

TÜİK istatistiklerine göre 2008 yılı için Van, Muş Bitlis, Hakkari illerinin dahil olduğu 
bölge için hesaplanan Gayrisafi Katma Değer (GSKD) 3419$ olarak hesaplanmıştır. 
GSKD Türkiye ortalaması aynı dönemde 9384 dolardır.
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Van, 2010 yılı için hesaplanan %17,2 oranı ile Adana ve Hakkâri’nin ardından 
işsizliğin en yüksek olduğu üçüncü ildir.

Van genelinde ilköğretimde okullaşma oranı %97, ortaöğretimde okullaşma oranı 
ise 2008-2009 öğretim yılı için %41’dir. Van’da okuma yazma bilmeyen altı yaş 
üzeri kadın oranı %18,6 olarak hesaplanmıştır ve Türkiye ortalaması olan %9,5 ‘in 
neredeyse iki katıdır.

Görüldüğü gibi Van deprem öncesinde de ekonomik ve sosyal göstergeler açısından 
ülkenin en geri bırakılmış kentlerinden birisidir.

Van, bir milyonu aşan nüfusuyla ağır bir yoksulluk ve yoksunluk içinde depreme 
yakalanmıştır.

DEPREM SONRASI NÜFUS

Van’dan göç “aşırı” kolaylaştırılmıştır. Van ve Erciş’te nüfusun yeniden saptanması 
çalışmaları yapılmamaktadır. GSM firmalarından elde edilen verilere göre Van’da 
kayıtlı cep telefonlarının %60’ının Van dışından sinyal verdiği ifade edilmiştir. Van 
kent merkezi nüfusunun 1/5’e indiği söylenmektedir.

Erciş’te ise deprem öncesinde 167 bin olan nüfusun, deprem sonrası ne kadar azaldığı 
bilinmemektedir. Erciş göç alan bir ilçedir ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)’nde 
söylenenlere göre ilçe dışına göç edenlerin çoğu ilçenin yerlileridir. Örneğin Van 
yolu caddesinde artık kimsenin oturmadığı belirtilmiştir.

Diğer yandan, Aile Sağlığı Merkezleri(ASM)’nde de hekimlere bağlı nüfusların 
büyüklüğü hakkında kesin bilgi yoktur. Aile hekimlerinin hasta listesine kayıtlı 
olup kent dışına geçici olarak göç edenler hiçbir şekilde tespit edilememektedir. 
Van dışına kesin göç edenler ise ancak gittikleri bölgede bir ASM’ye kayıt olurlarsa, 
Van’da kayıtlı oldukları hekimin listesinden düşmektedir. Örneğin bir aile hekiminin 
deprem öncesi 3750 olan nüfusunun, listesinde olup başka kentlere göç eden ve 
orada kayıtlanan kişilerin listeden düşmesiyle 3250’ye düştüğü öğrenilmiştir.

BARINMA

Yaşam şartları iyileştirilmediği sürece göç sürecektir. Kentten göç edenler genellikle 
akraba yanında ya da kamu misafirhaneleri vb.de kalmaktadır.
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Çadırkentlerin dışında sokak aralarında oluşturulan tekli ya da birkaçı bir arada 
olan çadırlar oldukça fazla. Çadırkentlerde bir şekilde iyi kötü bir hizmet olsa da 
kendi olanakları ile çadırda kalanların durumu hakkında hiç bilgi yoktur.

Van’da 17 ayrı yerde prefabrik kentler yapılmakta olduğu söylenmektedir. Yapılan 
incelemelerde pek çok alanda inşaat çalışmalarının sürdüğü gözlemlenmiştir.

GEÇİCİ BARINMA YERLERİ

Van ili merkezinde Kızılay yetkililerinin verdiği bilgilere göre nitelikleri farklı olan; 
58 000’i Kızılay tarafından, 12 000’i ise Vilayet tarafından sağlanan toplam 70 000 
kayıtlı çadır bulunmaktadır. Ancak bu çadırların önemli bir bölümü depremi izleyen 
ilk günlerde halka dağıtılan ve vatandaşın evine yakın kendince uygun bulduğu 
bir yere (evinin bahçesi, evinin önü, kaldırım üstü vb.) konuşlandırdığı, bazılarının 
ise kullanılmadığı çadırlardan oluşmaktadır. Düzenli olarak konuşlandırılmış sekiz 
adet geçici barınma yeri bulunmaktadır. Bunlar; İŞGEM ve Seyrantepe Mevlana 
kentleri, Van Stadyumu, Mimar Sinan, Mehmetçik, Et-Balık Kurumu, DSİ ve Beşir-
Der geçici barınma yerleridir.

Mevlana Evleri Geçici Barınma Yeri (Mezarlık yanı)

479 prefabrik konut (tek odalı) ve 2500 nüfusu olan bu geçici barınma yeri Kızılay 
tarafından yönetilmekteydi. 110 tuvalet (yarı yarıya kadın-erkek) kabini bulunan 
bu konteynerlerde yeterince lavabo vardı. 64 banyo kabini (yarı yarıya kadın-erkek, 
elektrik termosifonu ile su ısıtılan), bir çamaşırhane, bir bulaşık yıkama yeri vardı. 
Kampta, gelen su bağlantısının yetersizliği nedeniyle düzenli su sağlanamamakta, 
gerektiğinde tankerle su getirilip dağıtılmaktaydı. Sorunu çözmek için 40 tonluk bir 
tank kurulup hidroforla su basılmaya çalışılmakta ancak yine de şebekeden gelen su 
yetmemekte, bu yüzden yine tankerlerle depoya su taşınarak eksiklik karşılanmaya 
çalışılmaktaydı. Yöneticiler yeni bir çözüm olarak ek su şebekesi döşeme çalışmalarının 
başladığını ifade etti.

Kampta üç toplu yemek çadırı vardı. Yemekler vilayetin aşevinde hazırlanarak 
kampa araçlarla getirilip dağıtılmaktaydı. İsteyen yemeğini toplu olarak çadırlarda 
yerken isteyen kendi konutunda yiyebilmekteydi. Kampta bir sinema salonu, bir 
mescid, bir kuran kursu çadırı vardı. Gerektiğinde çadırlar toplu olarak farklı 
sosyal gereksinimlerin karşılanması için de kullanılabilmektedir. Ayrıca psikososyal 
hizmetler biriminin kullandığı beş çadır bulunmakta ve etüt merkezi, çocuk oyunu 
vb. amaçlarla kullanılmaktadır.
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Konut başına birer elektrikli yağlı radyatör(yangın riski az) dağıtılarak ısınma sorunu 
çözülmüş ancak buna ek ısıtıcı kullanıldığından bahsedildi. Kampın elektrik şebekesi 
üç trafo ile kontrol edilmekteydi.

Sağlık hizmetleri için iki revir oluşturulmuş (tek odalı prefabrik konut), birinde 
hasta bakılırken diğerinde aşı, pansuman gibi hizmetler yürütülmekteydi. Sağlık 
ekibi Edremit Huzur Evi’nde kaldığından saat 17.00’de gitmekte ve kamp yönetimi 
bunun hizmetin devamlılığında sorun yarattığını, acil olgularda sorun yaşandığı 
söylendi. Geçici barınma yeri yönetimine sağlık çalışanlarına kampta konaklama 
olanağı sağlanarak sorunun çözülebileceği söylendi.

İŞGEM Geçici Barınma Yeri (Mevlana Kenti)

Futbol sahasına konuşlandırılmış 218 prefabrik konut (bir odalık), sosyal tesis amaçlı 
dört büyük çadır ve üç adet toplu beslenme çadırından oluşmaktadır. Bunlara ek 
olarak stadın bir diziden oluşan sabit tek katlı binası da yönetim, sağlık, çamaşır 
yıkama yeri gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Geçici barınma yerinde yaklaşık 1416 kişi yaşamakta, ancak bu rakam nüfus 
belirlenirken ulaşılabilen kişi sayısını göstermektedir. Kamp Kızılay tarafından 
kurulmuştur ve yine Kızılay mensupları tarafından yönetilmektedir. Kızılay ekibi 
başta Marmara-Düzce depremleri ve Pakistan depremi olmak üzere birçok olağandışı 
durumda görev almış deneyimli bir ekipti.

Geçici barınma yerinde okul çadırlarının kurulması için hazırlıklar yapılmaktaydı. 
Okul müdürleri öğrenim yaşındaki çocukları kaydetmekteydi

Geçici barınma yerinde zemin yapay çim tabakası ile kaplanmıştı ve bu nedenle etraf 
çok temizdi. Çadır aralarında plastik çöp bidonları yerleştirilmişti. Kampın iki yanında 
erkek ve kadınlar için aynı çatı altında, ayrı ayrı yedişer kabinli tuvalet konteynerleri 
konuşlandırılmıştı. Barınma yerleriyle tuvalet arasına alanın büyüklüğünün izin 
verdiği kadar mesafe konmuştu ve bu yaklaşık 15 metre kadardı. Tuvaletlerde su, 
yeteri sayıda lavabo ve sıvı el sabunu vardı.

Kampta düzenli olarak kişi başına en az 15 litre içme suyu (ambalajlı su) 
dağıtılmaktaydı.

Psikologlar ve Psikiyati Uzmanları Derneği işbirliğinde geçici barınma yerinde 
çocuklara ve yetişkinlere hizmet verilmekteydi. Çocuklar yaş gruplarına göre meyve 
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isimli gruplara ayrılarak günün belirli saatlerinde eğitilmekte; yetişkinlere ise grup 
terapisi ve bireysel görüşmelerle destek verilmekteydi.

Van’da bunun dışında Seyrantepe’de (tren istasyonunun üstünde) 479 prefabrik 
konuttan oluşan geçici barınma yeri var.

Mimar Sinan Geçici Barınma Yeri

Geçici barınma yerinin genel görünümü iyi değildi. Tüm çadırlar sobayla ısıtılıyor 
ve zemin çamurla kaplıydı. İkinci depremden sonra kurulmuştu. İskele cad. Mimar 
Sinan mahallesinde giriş çıkışlarda asker koruması var.

Geçici barınma yerinde nüfusunun 4000 civarında, çadır sayısı 442. Bir büyük sosyal 
çadır inşa halindeydi. Çadır başına düşen nüfus 10-15 kişi gibi yüksek bir rakamdı. 
Bazı çadırlarda 2 aile kalıyordu. Çadırlar Azerbeycan’dan gelme, dikdörtgen tipte, ısı 
yalıtımının iyi olduğu söyleniyor. Tuvalet sayısı kadın ve erkek olmak üzere toplam 40. 
Tuvaletlerin giderleri çalışmıyordu. Tekrar ihaleye çıkıldığı söylendi. Sabun ve diğer 
hijyenik malzeme bulunmuyordu. Banyo ve çamaşır yıkama imkanı bulunmuyordu. 
Yemeklerin aşevinden düzensiz bir şekilde geldiği, yemeklerin yenilebilir olmadığı 
söylendi. Hiçbir şekilde sıcak su yoktu. İçme suyu olarak örneğin 14 kişinin kaldığı 
çadıra haftada altı adet 1,5lt pet şişe bırakılıyordu.

Çadırlar soba ile ısındığı için sık sık küçük çaplı yangınların çıktığı, hatta 
değerlendirmenin yapıldığı günün öncesindeki gece bir yangının olduğu, ayrıca 
dumandan sık sık zehirlenme olduğu halk tarafından dillendiriliyor. Kapalı ortam 
hava kirliliği var. Dağıtılan kömürün düşük kalite olduğu söyleniyor.

Dağıtılan battaniye ve yatak malzemesinin yetersiz olduğu, çocuk bezinin yetersiz 
dağıtıldığı söylendi.

Bu geçici barınma yerinde sürekli bir sirkülasyon mevcut. Nüfusu azalma 
eğiliminde.

Sağlık hizmetleri bir hekim, beş sağlık personeli var. Günde 65-80 poliklinik yapılıyor. 
Daha çok ÜSYE, cilt hastalıkları bulunduğu söylendi.

Görevli hekim görüşmede gelmeden bir gün önce kendisine haber verildiğini, yazılı 
değil sözlü olarak görevlendirildiğini , gönülsüz gönderildiğini, yolluğun yetersiz 
olduğunu, ekonomik zarara uğradığını belirtti. Çocuk ve gebe izlem sayıları belli 
değil. ETF yapılmamış.
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Beşir-Der Geçici Barınma Yeri

Beşir-Der, Van Dost Kapısı Derneği ve Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
ortak katkılarıyla Van’lı bir müteahhidin arsası üzerine 15-20 gün önce kurulmuş 40 
çadırdan oluşan bir geçici barınma yeridir. Konteyner içinde bir idari birimi vardı. 
Kamp yöneticisi Beşir-Der mensubu bir öğretmendi. Yaklaşık 250 kişinin barındığı 
kampta, kalanların kaydı tutulmaktaydı. Zeminde iyileştirme yapılmadığından 
ortalık çamur içinde ve karların hızla erimesi halinde su birikme olasılığı bulunan 
çukur sayılabilecek bir alanda konuşlanmıştı. Çadır kalitesi iyi idi ve kimilerine 
koruyucu üst kılıf takılmıştı. Erkekler ve kadınlar için üçer tuvalet kabini, kadınlar 
için beş kabinli duş yapılabilecek sıcak suyu olan bir konteyner vardı ve kanalizasyon 
bağlantıları yapılmıştı. Erkekler için yıkanma olanağı yoktu. Tuvalet ve banyo 
ile en yakın çadırlar arasında 10 metre vardı. Ayrıca mescit de vardı. Büyük bir 
çadır kampın mutfağı olarak kullanılmaktaydı. Günde 400 kişilik üç öğün yemek 
çıkarıldığı belirtildi. Öğle ve akşam yemeklerinin üç çeşit olarak düzenlendiği 
belirtildi. Dışarıdan gelen yemek taleplerinin de karşılandığı ifade edildi.

Van Stadyumu Geçici Barınma Yeri

25 Ekimde kurulmuş. 158 çadır ve kayıtlı 910 kişi olduğu bilgisine ulaşıldı. Ancak 
çadır kentin yer aldığı stadyum alanında görev yapan Aile Sağlığı Hekimleri 
bunun doğru olmadığını, yaklaşık 2000 kişinin barındığını belirttiler (Van’daki aile 
büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda hekimleri söylediği rakam daha gerçekçi). 
Geçici barınma yeri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yönetimindeydi. Çok farklı 
ülkelerden gönderilen çadırlar söz konusu olup çadır kalitesinin iyi olduğu gözlendi. 
İngiltere, Rusya ve İran’dan gelen çadırlar vardı. İnsanların barındığı çadırlar dışında 
dört yaşam çadırı (sosyal hizmet, ana sınıfı, gençlik merkezi, mescit) ve üç etüt sınıfı 
çadırı vardı. Altısı erkekler için, 12’si kadınlar için olmak üzere toplam 1 8 tuvalet; 
12 banyo kabini ve buralarda elektrikli şofbenlerden sağlanan sıcak su vardı. Banyo 
08.00-12.00 arası kadınlar tarafından, 12.00’den sonra ise erkekler tarafından 
kullanılıyordu. Ayrıca bulaşık ve çamaşır yıkama yerleri vardı. Bütün bu donatılar 
stada ait olduğundan tuvaletler dışında özel bir altyapı yapılmamış olduğu gözlendi.

Çadırların bulunduğu alan stadın futbol oynanan alanı olduğundan, zemin düzgün 
ve bozulan bazı alanlara da mıcır dökülmüştü. Çadırların bir bölümünün etrafında 
yağmur suyu akması için oluk açılmıştı.

Geçici barınma yerinde kahvaltı ve iki öğün üç çeşit yemek dağıtıldığı belirtildi. 
Yemekler Vilayetin aşevinde hazırlanıp araçlarla getiriliyor ve geçici barınma yeri 
sakinlerine dağıtılıyordu.
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Et-Balık Kurumu Geçici Barınma Yeri

Erciş yolu ikinci kilometrede Et Balık Kurumu bahçesinde bulunan geçici barınma 
yeri Van Valiliği’ne bağlı olarak yönetiliyordu. Burada ilk olarak sağlık merkezinde 
Kastamonu’dan gelen hekimle görüşüldü. Ardından da geçici barınma yeri 
sorumlusundan bilgi alındı.

Toplam 211 çadırda 1200 kişi yaşıyor. Ayrıca 20 sosyal çadır var. Çadırlardan 20’si 
kışlık, gerisi Kızılay tipi çadırdı. Sosyal çadırlar arasında aile ve sosyal politikalar 
bakanlığının sosyal hizmet merkezi, kreş, Milli Eğitim Bakanlığının ana sınıfı, etüt 
çadırları vardı. İlköğretim için gelmiş öğretmenler vardı. Çadır başına beş altı kişi 
kaldığı söylendi. İki yerde olmak üzere toplam 18 kadın 18 erkek tuvaleti mevcuttu. 
Tuvaletlerden şikayet vardı. Giderlerinin yeterli olmadığı, sabun bulundurulmadığı 
dillendirildi. Banyo olanağı mevcut ama yetersizdi. Çadırların ısıtılması elektrikle 
sağlanıyordu. Şebeke suyu var, içme suyu pet şişe olarak dağıtılıyor. Yemekler aş 
evinden geliyor. Yemeklerden memnun olunmadığı söylendi. Ayrıca diyet yemeği 
çıkarılmıyor. Çadırların arası 1,5 m civarındaydı. Araziye mıcır dökülmüştü.

Sağlık merkezindeki doktordan aldığımız bilgilere göre günde 30 poliklinik yapıyor, 
bir hekim ayrıca bir sağlık memuru ve iki ebe hemşire var. Hastalara elden ilaç 
veriliyor. Altı gebe takip ediliyor. 42 bebek var. Çocuk sayısı 500 civarında. Çocuk 
ve yetişkin aşıları yapılıyor ve yeterli aşı olduğu belirtildi. Hemşireler çadırları dolaşıp 
EFT çalışması yapıyordu.

Sık görülen hastalıklar ÜSYE dışında uyuz ve ascariazis vakalarıydı. Haftada iki üç 
ateşsiz ishal görülüyordu. Ayrıca sık konjonktivit görülüyordu. En önemli sorunlardan 
birinin de depresyon olduğu bildirildi. Haftada iki gün psikologlar geliyordu. Ellerde 
soğuğa bağlı çatlaklar ve buna bağlı cilt enfeksiyonları var. Sağlık personeli Edremit’de 
huzur evinde ikamet ediyordu. Barınma şartlarının yeterli olduğu söylendi. Acil 
sevklerde sorun yaşanmazken diğer sevklerde parası olmayanlar sorun yaşıyordu. 
Halkta konteyner beklentisi vardı. 17 bölgede kontenyer kent inşası olduğu ifade 
edildi.

DSİ Geçici Barınma Yeri

Havaalanı yolunda ipek yolu caddesi üzerindeydi. Top sahasına kurulmuş ama 
zamanla çamura dönüşmüş görece iyi bir zemine sahipti.

Herhangi bir yetkili ile görüşülemedi. Yaklaşık 83 çadırda 700 kişi mevcuttu. Tuvalet 
ve erkekler için banyo DSİ tesislerinde sağlanıyordu. Kadınlar için banyo imkanı 
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yoktu. İki cins çadır var büyük olanlarda soba kullanılırken diğerlerinde elektrikli 
ısıtıcılar bulunuyordu.

Sağlık hizmeti sunulmuyordu.

Geçici barınma yerlerine bakıldığında:

Van İli merkezinde kurulan geçici barınma yerlerinde Dünya Sağlık Örgütü 
Standartları’na göre;

bazı geçici barınma yerlerinde zemin kötü (çamur ve su birikebilme özelliği • 
nedeniyle)

çadır veya prefabrik konut aralıkları yetersiz,• 

banyo, tuvalet, çamaşır-bulaşık yıkama olanakları, lavabo sayıları yetersiz ve • 
yaşam alanlarıyla olan mesafeleri olması gerekenden daha az,

az sayıda da olsa bazı çadırların koruyucu niteliği hava koşullarına göre yetersiz, • 
-çadır veya prefabrik oda başına düşen kişi sayısı genelde fazla,

bazı geçici barınma yerlerinde sosyal donatı alanları yetersiz veya hiç yok,• 

bazı geçici barınma yerlerinde soba kullanılması nedeniyle gaz zehirlenmesi ve • 
yangın riski yüksek olduğu

gözlenmiştir.

mülteciler

Van’da kalan mültecilerin durumunu saptamak üzere kendisi de mülteci olan 19 
yaşındaki bir gencin rehberliğinde mülteci ailelerinin çadırları ziyaret edilmiştir. 
Depremden önce Van’da çoğunluğu Afganistan’dan ve İran’dan gelen 2200 mülteci 
olduğu, bunların büyük çoğunluğunun devlet tarafından 9 ayrı şehre gönderildiği 
öğrenilmiştir. Van’da kalanların sayısı 35-38 civarında aile ve toplam olarak yaklaşık 
200 kişidir. Mültecilerin hiçbiri çadır kentte kalmamaktadır. Çoğunluğu daha önce 
yaşadıkları evlerin bahçesinde veya buldukları boş bir alanda kurdukları derme 
çatma çadırlarda yaşamaktadır. Devletin bu mültecileri de Bayburt ya da Ardahan’a 
göndermek istediği ancak gidecekleri yerlerdeki koşulların kötü olması nedeniyle 
mültecilerin gitmek istemedikleri öğrenilmiştir.
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Mültecilere devletin herhangi bir yardım yapmadığı ifade edilmiştir. Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) de 9 Kasım depreminden 
sonra ofisini kapatıp kentten ayrılmıştır. Sadece akşamları Van Belediyesi tarafından 
bu ailelerden 15’ine yemek yardımı yapıldığı, ayrıca bazı STK’lar tarafından çeşitli 
yardımlar sağlandığı ifade edilmektedir. Örneğin 30 Kasım’da meydana gelen 
üçüncü depremden sonra Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından getirilen hekimlerin 
sağlık taraması yaptığı öğrenilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin , 9 kişilik bir aileye bir seferlik 290 TL yardım yaptığı, ayrıca Van’dan 
ayrılan mültecilere kişi başı 200 TL verildiği, ancak Van’da kalanlara bu yardımın 
verilmediği söylenmiştir. Kentin çeşitli yerlerinde Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği amblemli çadırlar olsa da bunların mültecilere verilmediği ifade 
edilmektedir. Diğer yandan, kimi aileler edindikleri çadırları yılbaşından sonra geri 
vermek zorunda olduklarını belirtmiştir.

Ziyaret edilen mülteci çadırlarından ilki Kazım Karabekir Caddesi üzerinde 
bulunmaktadır. Burada 3 çadırda 2 aile, toplam 14 kişi yaşamaktadır. Beş yıldır 
Türkiye’de bulunan Afgan mülteciler, depremden önce kaldıkları ev ağır hasar 
gördüğü için evlerinin yanında kurdukları çadırda yaşamaktadırlar. Çadırlar elektrikli 
soba ile ısıtılmakta ancak sık sık elektrik kesildiği için soğukta kalmaktadırlar. 
İki gün önce kömür yardımı yapılmış olsa da kömür sobaları olmadığı için 
kullanamamaktadırlar. Devlet yetkililerinin sadece bir kez uğradığı ve kuru gıda 
getirdikleri ifade edilmiştir.

Ziyaret edilen diğer bir grup mülteci Kale mevkiinde depremden önce yaşadıkları evin 
bahçesinde kurulan 2 çadırda 2 aile halinde yaşamaktadırlar. Çadırlardan birinde 10 
kişi, diğerinde 8 kişi kaldığı gözlemlenmiştir. Afganistan’dan bir yıl önce gelen aileler 
bir çadıra daha ihtiyaçları olduğunu söylemişlerdir. İskele Caddesinde üç çadırda 
yaşayan bir başka mülteci grubunda toplam yedi kişilik üç aile Afganistan’dan 5 yıl 
önce gelmiştir.

Mülteciler arasında ciddi ve kronik hastalığı olan kişi sayısının yüksekliği ve düzenli 
takibe gereksinimi olan bebek ve gebelerin varlığı dikkat çekicidir. Ziyaret edilen 
ailelerde iki gebe, 1 aylık, 3 aylık, 7 aylık ve 2’si 2 yaşında olmak üzere toplam beş 
5-yaş altı çocuk, bir kalp hastası, engelli bir birey, bir Hepatit-C hastası, bir kanser 
olgusu ve üç juvenil diyabet olgusu ile karşılaşılmıştır. Diyabet hastalarının şimdilik 
yeterli insülinlerinin olduğu belirtilmiştir. Hastalandıkları zaman bölge hastanesine 
başvurduklarını ifade etmektedirler. Ancak engelli birey dahil olmak üzer diğer 
hastaların ilaca ulaşamama sorunları olduğu saptanmıştır.
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ZİYARET EDİLEN MÜLTECİLERİN ACİL İHTİYAÇLARI

4 ç• adır

4 kömür sobası• 

2 elektrik sobası• 

Bot• 

Kuru gıda, ilaç, çocuk bezi• 

Kentte bulunan tüm mültecilerin durumlarının yakından izlenmesine ve özellikle 
kronik hastaların ve izlenmesi gereken riskli grupların sağlık ve ilaç gereksinimlerinin 
karşılanmasına, yardım edinmede öncelikli olmaları için bir an önce harekete 
geçilmesine gereksinim vardır.

TTB - SES VAN DEPREMİ ÇALIŞMALARI

TTB ve SES, 23 Ekim Van-Tabanlı depreminin ilk gününden itibaren bölgede 
ilk yardım, ayaktan tedavi hizmetlerinin yeniden yapılanması ve sunumu, sosyal 
hizmetler alanlarında çalışmalar yürütmüştür. 1.-3. günlerde, 7. günde, 25. günde 
ve birinci ayda bölgede değerlendirmeler yapılmış, veriler raporlarla kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.

SES-TTB poliklinik hizmeti:

23 Ekim depreminin hemen ardından Erciş’te şehir merkezinde SES ve TTB 
tarafından sağlık merkezi oluşturulmuştur. Sağlık kurumlarının fiziki yetersizliği 
göz önüne alınarak sağlık hizmetlerinin verilmesine destek için kentin merkezinde 
bulunan meydanda 4 adet sağlık hizmet çadırı kurulmuştur. Daha sonra Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi tarafından sağlanan konteynırlarda 
sürdürülen poliklinik hizmetinin yanında mobil ekiplerle de sağlık hizmeti 
sunulmuştur. Bu ekiplere Diyarbakır- Batman- Tatvan Belediyeleri de ambulansları 
ve sağlık personelleri ile destek vermişleridir. Yine bu çalışmalara sağlık öğrencileri 
de önemli katkı sunmuştur. Erciş’te günlük ortalama 20-25 kişi ile bu hizmetler 
yürütülmüştür.

23 Ekimde başlayan sağlık hizmetlerinin 16 Kasım’da sonlandırılması planlanırken, 
9 Kasım Van depreminin ardından, özellikle Van’da halkın ve sağlık çalışanlarının 
sorunlarının giderek derinleşmesi üzerine 23 Ekim 2011 sonrasında Erciş’te başlatılan 
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ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi tarafından yapılan bir program 
çerçevesinde sürdürülen sağlık hizmetinin gereksinimin daha fazla olduğu göz önüne 
alınarak Van’a taşınmasına karar verilmiştir (Fotoğraf 16).

21 Kasım günü Van’da risk grubu olan kadın ve çocukların daha çok erişebilmesi 
amacıyla yoksul bir bölge olan Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde bir sağlık merkezi 
çadırı ve bir tıbbi malzeme konteynırı yerleştirilmiş ve sağlık hizmeti verilmeye 
başlanmıştır. Van sağlık merkezinin kurulmasında ve su, kanalizasyon bağlantılarının 
sağlanmasında Van Belediyesi destek vermiştir.

Sağlık merkezinde bakılan hastaların önemli bir bölümünün ilaçları da temin 
edilmektedir. Hasta başvurusu günde ortalama 150-250 arasındadır. Sağlık merkezi 
kayıtları incelendiğinde en çok ÜSYE, ASYE, kas-eklem rahatsızlıkları, nörolojik 
hastalıklar, diş hastalıkları ve kronik GİS hastalıkları nedeniyle başvurulduğu 
görülmektedir. Diğer yandan her gün 15-30 ilaç uygulaması ve pansuman benzeri 
küçük müdahaleler gerçekleştirilmektedir.

Sağlık hizmeti sunumu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel 
Merkezi tarafından yapılan bir program çerçevesinde SES şubelerinden gelen gönüllü 
üyelerin katılımıyla yürütülmekte ve Türk Tabipleri Birliği’ne poliklinik hizmeti 
sunmak için başvuran gönüllü hekimlerin de katılımı ile desteklenmektedir. Van 
TTB-SES sağlık merkezinde dört gün süreyle görev yapmak üzere, farklı kentlerden 
gönüllü dört hekim, dört hekim-dışı sağlık çalışanı ile hizmet sunulmaktadır.

TTB ODSH koordinasyon merkezi

Gereksinim olduğu saptamasıyla, verilen katkının niteliğini artıracağı ve sorun 
çözümüne müdahil olmada daha etkili olunacağı düşüncesi ile Van merkezde 21 
Kasım 2011 tarihinden başlayarak sabit/kalıcı bir TTB ODSH koordinasyon merkezi 
oluşturma kararı verilmiştir. TTB Van Depremi ODSH Koordinasyon Merkezi, 
21 Kasım 2011 tarihinden itibaren Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Taziye Evi’nin 
yakınında TTB, SES, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bölge belediyelerinin 
katkısı ve işbirliğiyle sürdürülen sağlık merkezi çadırının yanında kurulan, Ankara 
Tabip Odası tarafından sağlanan bir konteynırda hizmet vermeye başlamıştır 
(Fotoğraf 2).

TTB ODSH koordinasyon merkezinde gönüllü iki kişilik ekipler halinde birer hafta 
süreyle Van’da bulunulmakta ve bölgenin deprem sonrasında derinleşen sağlık 
sorunları, sosyal sorunlar, halkın ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar tespit 
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edilmekte ve TTB Merkez Konseyi’ne günlük bildirimler yapılmaktadır. Bunun 
dışında saptanan sorunlar sağlık bakanlığı, sağlık müdürlüğü, afet ve acil durum il 
müdürlüğü ve Valilik Kriz Masası’na sorunlar iletilerek müdahil olunmakta/çözüm 
bulunmaya çalışılmaktadır.

TTB ODSH koordinasyon merkezi gönüllüleri, Aralık ayı ortasında Kıbrıs Türk 
Tabipler Birliği’nin Van’a yaptığı 6000 litre süt yardımının kente ulaşabilmesi için 
Valilik Kriz Merkezi ile görüşülerek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına aracılık 
etmiştir.

TTB ODSH grubu tarafından bölgede dağıtılmak üzere halka dönük olarak 
“Sağlığımız için öneri ve uyarılar” adıyla bir broşür hazırlanmıştır.

SAĞLIK KURUMLARININ DURUMU

Türk Tabipleri Birliği Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ODTÜ Rektörlüğü ile Bilgi Edinme 
Yasası kapsamında yazışmalar yapılarak sağlık kurum ve kuruluşlarının hasar tespit 
çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması ve gerek sağlık çalışanlarıyla gerekse 
kamuoyuyla paylaşılması konusundaki talebi iletilmiştir. Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı yazıyı gereği için Van Valiliği’ne ilettiğini bildirmiştir. 
Diğer kurumlardan henüz bir yanıt alınmamıştır. Depremin üzerinden iki ay 
geçmesine karşın bu bilginin elde edilmemiş ya da ilgili taraflarla paylaşılmamış 
olması güven sarsıcı ve kaygı vericidir.

HASTANELER VAN

Her iki depremde de kamu ve özel sağlık kurumlarının binalarında önemli ölçüde 
hasar oluşmuştur. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin sağlam olduğu ifade 
edilmektedir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Doğum 
Hastanesi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ağır hasarlı olup kullanılamaz durumdadır. 
Erciş Devlet Hastanesi ve İpekyolu Devlet Hastanesi belirgin hasar aldığı görülebilen 
ve sadece acil bakım hizmetleri sürdürülen hastanelerdir.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinde görülebilen çatlaklar olsa da, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ekiplerince yapılan 
dıştan gözlemle kullanılabilir olarak değerlendirilen ve yataklı tedavi hizmetleri 
sürdürülen hastanelerdir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi hiçbir hastane için kesin 
değerlendirme sonuçları henüz paylaşılmamıştır.
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Van kent merkezindeki ve Erciş ilçesindeki tüm kamu hastanelerinde sağlık çalışanları 
dönüşümlü olarak hizmet vermektedir. Gayrı resmi olarak il ve kurum yöneticilerinin 
inisiyatifinde verilen bir kararla sürdürülen ve Sağlık Bakanı’nın da bizzat farkında 
olduğunu ancak herhangi bir işlem yapılmayacağını ifade ettiği dönüşümlü çalışma 
düzeni ancak birinci ayın sonunda resmi olarak bir karara bağlanmıştır. Yine de 
sağlık çalışanları 2012 Ocak ayından itibaren dönüşümlü çalışmanın sona ereceğini 
belirtmektedir. Van’da normal çalışma düzenine geçildiğinde sağlık çalışanlarının 
aileleriyle birlikte kalıcı barınma sorununun bu kez artık inkâr edilemez şekilde baş 
göstereceği ortadadır.

Sağlık çalışanlarında depremin yarattığı travmaya, barınma sorunlarına ve 
hizmetlerdeki koordinasyonsuzluğa rağmen hizmet vermeye devam etmenin yarattığı 
tükenmişlik durumu çok belirgindir.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Deprem öncesinde tıp fakültesi hastanesinde 110 kadarı öğretim üyesi, geri kalanı 
asistan olmak üzere yaklaşık 330 hekim görev yapmaktadır. Depremde ağır hasar gören 
ve hizmet sunulmayan hastanenin çalışanları, ilde yataklı tedavi hizmetinin sürdüğü 
tek hastane olan Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevlendirilmiştir.

Van’da bulunan 4 hastanenin (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Hastanesi ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi) Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hizmet vermeye 
devam etmesi konusunda altı aylık bir protokol hazırlandığı öğrenilmiştir.

Bir anlamda deprem Van’da “Kamu Hastane Birliği”ni yaratmıştır. Nitekim Sağlık 
Bakanı Recep Akdağ Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 21 Kasım günü 
sağlık çalışanları ile yaptığı toplantıda deprem sonrasında üniversite hastanesi 
hekimlerinin sağlık bakanlığı hastanesinde görevlendirilmesini “ilahi afiliasyon” 
olarak tanımlamıştır.

Sağlık Bakanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, 
üniversite hastanesinin afiliasyonu için çalıştıklarını, yeni üniversite hastanesi inşaatı 
için Sağlık Bakanlığının girişimde bulunduğunu belirtmiştir. Van’da Kamu Hastane 
Birliği oluşturmak için depremin yarattığı yıkım fırsat bilinmiştir.

İnşa edilmekte olan yeni kampüste Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatının tamamlandığı, 
içinin döşenmesinin 2012 Mart ayına kadar bitirilebileceği öngörülmektedir. 
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Hastanenin en erken 2012 Mart ayından sonra faaliyete geçebilmesi mümkün 
görünmektedir.

Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bahçesinde kurulmuş 100 kadar konteynır vardır. Bunlar 
arasında Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türkiye 
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Derneği 
gibi derneklerin, tıp fakültesinin ilgili anabilim dallarına bağışladıkları konteynırlar 
da vardır. Daha çok konaklama ve idari hizmetler için kurulan bu konteynırlardan 
30’a yakınının su vb. bağlantıları ancak Kasım ayı sonunda tamamlanabilmiştir. 
Barınma amaçlı kullanılan bu konteynırlar yine de yeterli değildir ve pek çok sağlık 
çalışanı her gece yatacak yer arayışı içindedir.

MEZUNİYET ÖNCESİ VE SONRASI EĞİTİM

Üniversite hastanesinde ağır hasar nedeniyle hizmete ara verilmesinin yanı sıra tıp 
eğitimine de ara verilmiştir.

Tıp fakültesinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf eğitimlerinin 26 Aralıkta kampüste 
Radyolojiye ait bölümde başlayacağı belirtilmiştir. Yaz ayları da dahil olmak üzere 
her iki yarıyıl eğitiminin tamamlanacağı söylenmiştir. Staj dönemindeki dördüncü 
ve beşinci sınıf öğrencileri ve internler başka hastanelere yönlendirilmiş durumdadır. 
Uygun olan asistanlar rotasyona gönderilmiştir. Büyük bir kısmı ise, rotasyonla Van 
Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktadır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden istifa ettiği bilinen bir 
hekim vardır. Ayrıca ataması yapılan bir hekimin ayrılmasına izin verilmediği 
öğrenilmiştir.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN 
ÇALIŞMALARI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ayaktan tedavi hizmetlerini 
konteynırlara taşınmış durumdadır. Sekiz Ünite, sekiz Klinik, bir Radyoloji Merkezi, 
bir Sterilizasyon Birimi içeren konteynırların yanı sıra çalışanların barınma ve sosyal 
gereksinimleriyle ilgili konteynır ve çadırlar da kurulmuştur. 9 Kasım depreminde 
Bayram Oteli enkazı altında kalarak yaşamını yitiren D. Atsushi Miyazaki’nin adı 
verilen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Tedavi 
Merkezi olumlu bir çaba olarak dikkat çekmektedir

Bir fakültenin yapabildiğini Sağlık Bakanlığının tek bir hastane için bile henüz 
başaramamış olması anlaşılır bir durum değildir.
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VAN BÖLGE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Van’da yataklı tedavi hizmeti veren tek hastanedir. 
Ziyaret edildiğinde hastane bahçesi ve koridorlarda yoğun bir hasta ve hasta yakını 
kalabalığı olduğu gözlenmiştir.

Kullanılmayan Kadın Doğum ve Çocuk Hastaneleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde kadrolu sağlık çalışanları bu hastanede görevlendirilmiştir. 
Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde toplanan hastanelerin başhekimlikleri tek 
başhekimlikte birleştirilmiş, ama diğer başhekimlerin özlük hakları korunmuştur.

Dört hastanenin çalışanları için rotasyonla ayda bir kez bir hafta çalışacak şekilde bir 
çalışma düzeni oluşturulmuştur.

Poliklinik hizmetlerinin üniversite çalışanları tarafından sürdürülmesine dair 
bir protokol imzalandığı öğrenilmiştir. Poliklinik hizmetleri hastanenin iki 
katlı bir biriminde sunulmaktadır. Tüm branşlarda poliklinik hizmeti verildiği 
belirtilmektedir.

Yoğun bakımla birlikte hastanede yaklaşık 700 yatak vardır ve yaklaşık 600 yatak 
kullanılabilir durumdadır. 24 Kasım itibarıyla 286, bir ay sonra 20 Aralık’ta ise 166 
hasta yattığı saptanmıştır. 30 Kasım’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin 
ardından bir süre için yataklı tedavi hizmeti durdurulmuştur.

Bütün uzmanlık alanlarında yataklı servisler açılmış durumdadır. Üç hastanenin aynı 
branşları aynı serviste bir araya getirilmiştir ancak yataklar hastanelere göre ayrılmıştır. 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi buraya taşındığı için bu servisler büyütülmüştür. 
MR, tomografi, anjiyografi ve diğer bütün laboratuvar ve görüntüleme birimlerinin 
çalıştığı söylenmiştir (Fotoğraf 6).

Yataklı hizmetler başladığı için 19 Aralık’tan itibaren il dışına sevklerin 
engellenmesine çalışılmaktadır. Sadece radyasyon onkolojisi cihazı çalışmadığı için 
o hastalar sevk edilmektedir.

Kullanılmayan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde kadrolu hekimlerin de bu hastanede görevlendirilmesiyle birlikte 
hekim gereksinimi olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle Kasım ayı sonunda, 
İstanbul’dan görevlendirilen 130 sağlık çalışanı ve Mersin’den gelen 30 kişilik iki 
ekip geri gönderilmiştir. Ancak asıl sorun hekim dışı sağlık personeli yetersizliğidir. 
Yeterli sayıda hekim dışı sağlık çalışanı yoktur.
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Hekimlerden mecburi hizmeti bitenlerin ayrılmasına izin verildiği belirtilmiştir. 
Diğer yandan, pek çok sağlık çalışanının aileleri bölünmüştür ve eşleri, çocukları 
Van dışında geçici olarak barınmaktadır. Normal yaşamlarına geri dönmek isteyen 
ve bu nedenle il dışına tayin talebi olan çok sayıda sağlık çalışanı vardır.

30 Kasım 2011’de saat 02.47’de Kevenli köyü merkezli 5.0 büyüklüğündeki depremin 
ardından, sağlık çalışanlarına yatakhane olarak tahsis edilmiş olan sahra hastanesi 
çadırları boşaltılarak tekrar acil hizmet vermeye başlamış ve sağlık çalışanları yine 
ağır bir barınma sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. Gecenin bir yarısında ellerinde 
bavullarıyla çadırları terk eden sağlık çalışanları bir yandan da hastanede yatmakta 
olan hastaların çadırlara yerleştirilmesi için çalışmışlardır

Hastanede çalışanların en önemli sorunu barınmadır. Barınma ve sağlık hizmeti için 
tahsis edilen konteynırlar ancak Aralık ayı başında kurulabilmiştir.

Sağlık müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına sağlandığı belirtilen 237 konteynır 
sadece Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde rotasyonla çalışan sağlık çalışanlarının 
rotasyon süresince barınması amacıyla kullanılmaktadır. Hastanenin bahçesinde 
sağlık çalışanlarının barınması amacıyla kurulan yaklaşık 250 konteynır vardır ancak 
bunların 120’si işler durumdadır.

Kullanılmayan konteynırların teknik nedenlerden dolayı açılamadığı söylenmiştir. 
Toplamda 300 konteynır olması planlandığı bildirilmiştir. Var olan konteynırlar 
rotasyonda olan sağlık çalışanları için bile yeterli değildir, hastanede görevli bazı 
sağlık çalışanları misafirhane olarak düzenlenmiş olan Huzurevi’nde kalmaktadır.

Hastane yöneticilerine sağlık çalışanlarını sorunlarının ne olduğu sorulduğunda en 
önemli sorunun psikolojik sorunlar olduğu belirtilmiştir. Sağlık çalışanlarının binaya 
giremediklerini, deprem psikolojini atamadıklarını bu nedenle binada çalışmak 
istemediklerini, 2. ve 3. depremlerin ardından Van’da normal yaşamın bozulduğunu 
ancak bunun psikoterapi ile de giderilemeyeceğini ifade etmişlerdir.

Hastanede her hekim için ayrı performans hesaplaması yapılmamakta üniversite 
hastanesi çalışanları dahil herkese ortalamadan performans hesaplanarak ek ödemeler 
düzenlenmektedir. Görüşülen hekimler gelirlerinin düştüğünden yakınmaktadırlar.
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VAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Ağır hasar görmüş olan Kadın Doğum Hastanesi yıkılmıştır ve Çocuk Hastanesi 
binasının yıkımına devam edilmektedir. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin 
arkasında bulunan bir alan bu iki hastanenin yeniden yapılması için tahsis 
edilmiştir. İnşaatın ne zaman başlayacağı belli olmamakla birlikte hızlandırılacağı 
söylenmektedir. Yeni hastane yapılana kadar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hizmet vermeye devam edecektir.

Bu hastanenin 209 hekim dışı sağlık çalışanı Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 
rotasyonla çalışmaktadır. Çalışanlar döner sermaye ödemelerinin kesildiğini, 
kendilerine daha sonra ödeneceğinin söylendiğini belirtmişlerdir.

İPEKYOLU DEVLET HASTANESİ

23 Ekim’de gerçekleşen ilk depremin ardından bir süre, İpekyolu Devlet Hastanesi’nin 
bahçesinde kurulmuş olan 50 yataklı sahra hastanesinde hizmet verilmiştir.

İlk deprem sonrasında yüzeysel çatlak tamiri ve dış boyanın yapılmasının ardından 
tam kapasiteyle hizmete sokulmak istenen hastanede, hasar ön tespit çalışmasının 
çok yüzeysel olduğu, ilgili bakanlık uzmanının serum askısıyla duvara üç kez vurarak 
sağlam kararı verdiği, değerlendirmeye güvenmeyen hekimlerin hastaneye girmeyi 
toplu halde reddettiği ifade edilmiştir.

İlk depremin ardından kısa bir süre az sayıda hasta yatırılarak yataklı tedavi hizmetine 
başlandığı ancak yatan hastalardan birisinin 9 Kasım depreminde yerinden çıkan 
fayanslarla yaralandığı ve yataklı tedavi hizmetinin sonlandırıldığı öğrenilmiştir. 
Hastanenin kesin hasar değerlendirmesi yapıldığı ancak raporun açıklanmadığı 
öğrenilmiştir.

Yataklı tedavi hizmetlerinin başladığı dönemde sahra hastanesi çadırlarının çalışanlar 
için yatakhaneye dönüştürüldüğü gözlenmiştir.

22 Aralık tarihinde yapılan görüşmede il sağlık müdürlüğü yetkilileri hastane 
binasının sağlam olduğunu ve güçlendirme yapıldıktan sonra hizmet vermeye 
başlayacağını söylemişlerdir . Poliklinik hizmeti için hastane bahçesine konteynırlar 
yerleştirilmiş olsa da henüz poliklinik hizmetleri başlamamıştır, sadece acil sağlık 
hizmetleri sunulmaktadır.

Hastane sağlık çalışanları rotasyonla hizmet vermeye devam etmektedir. Bir hafta 
görevli üç hafta izinli sayılan çalışanlar, rotasyon için geldikleri süre boyunca hastane 
bahçesine kurulmuş olan konteynırlarda barınmaktadır.
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VAN YÜKSEK İHTİSAS (KARDİYOLOJİ) HASTANESİ

Kardiyoloji dal hastanesi olarak hizmet veren bu hastanede henüz yataklı tedavi 
hizmeti verilmemektedir. Hastanede kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi olmak 
üzere iki poliklinikte ayaktan tedavi hizmetleri sürdürülmektedir. Ayrıca acil sağlık 
hizmetleri verilmektedir. Binanın hasar tespitinin Aralık ayında tamamlandığı ifade 
edilmiştir. İl sağlık müdürlüğünden alınan bilgiye göre hastane binasının kesin hasar 
tespitinin tamamlanmasının ardından sağlam raporu verildiği öğrenilmiştir. Yataklı 
tedavinin bu binada sürdürülmesi ya da Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne taşınması 
konusunda hastanede çalışan hekimlerin görüşlerinin alınacağı belirtilmektedir.

Yüksek İhtisas Hastanesi başhekimi halen, dört hastanenin birleştirildiği Bölge 
Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Başhekim vekili olarak görev yapmaktadır.

Sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığının kendilerine ve gereksinimlerine ilgi 
göstermemesinden yakınmaktadır.

ERCİŞ

Aralık ayı sonu itibarıyla Erciş’te 24 UMKE personeli sekiz araçla hizmet vermekte, 
29 ambulans bulunmaktadır. Her gün yaklaşık 30 hastanın transferi bu ambulanslarla 
sağlanmaktadır.

Sahra Hastanesi’nde ise 20’si kalıcı personel, 186 geçici görevlendirmeli sağlık 
çalışanı bulunmaktadır.

Erciş’te ne Devlet Hastanesi’nde ne de Sağlık Bakanlığı Erciş Sahra Hastanesi’nde 
yataklı tedavi hizmeti verilmemektedir.

ERCİŞ DEVLET HASTANESİ

Erciş Devlet Hastanesi’nin deprem öncesinde olası depreme hazırlık için uzman 
görüşleri doğrultusunda güçlendirme çalışmasına tabi tutulduğu belirtilmiştir.  
İlk depremin ardından kabaca yapılan ilk hasar tespitinde kullanılabilir görüşü 
bildirildiğinden, kırılan kapı ve pencerelerin yenilendiği ve hastanenin yeniden 
elden geçirildiği öğrenilmiştir. 9 Kasım’da meydana gelen ikinci depremden sonra 
yapılan değerlendirmede uzmanlar hastanenin yeniden güçlendirilmesi gerektiği 
şeklinde rapor verilmiştir. Aralık ayı ortalarına dek hastanede hızlı bir tadilat 
işlemi sürdürülmüştür. Tam bu noktada bir kez güçlendirilen bir binanın ikici kez 
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güçlendirme işlemine tabi tutulamayacağı ortaya çıkınca yapılan tüm masrafların 
boşuna olduğu anlaşılıp binanın boşaltıldığı öğrenilmiştir (Fotoğraf 7).

Aralık ayı sonu itibarıyla Erciş Devlet Hastanesi binasında halen sağlık hizmeti 
verilmemektedir. Hastanenin acil sağlık hizmetleri ve poliklinik hizmetleri Erciş 
TSM binasında sunulmaktadır. TSM binasında toplam 10 poliklinikte hizmet 
verilmektedir. Günde yaklaşık 500-600 poliklinik hastasına hizmet verilmektedir, 
deprem öncesinde de olduğu gibi Patnos’tan halen hasta geldiği belirtilmektedir. 
Ancak binada sadece bir tansiyon aleti bulunduğu, beden termometresi gibi çok 
basit gereçlerin bile sayısının yeterli olmadığı gözlemlenmiştir.

Hastanede görevli sağlık çalışanları 23 Ekim depreminden sonra ilk hafta çalışmaya 
devam etmiş ve bina ağır hasarlı olduğu için uzmanlar dahil tüm sağlık çalışanları 28 
Ekim’de hizmete giren diyaliz ünitesi ve hastane bahçesinde sürdürülen acil sağlık 
hizmetlerinde çalışmışlardır. Dışarıdan görevlendirilen sağlık çalışanı sayısı arttıkça, 
daha sonra çalışanlar idari izinli sayılarak sayıları azalmıştır. Ancak deprem öncesi 
bölgede kadrolu sağlıkçılar bütün hizmetin il dışından görevlendirilenler tarafından 
sürdürüldüğü düşüncesinden rahatsız olduklarını belirtmekte ve hizmet sunmaya 
devam ettiklerini vurgulamaktadırlar.

Erciş Devlet Hastanesi çalışanları şimdiye kadar var olan tüm izin haklarını 
kullandıklarını, bu nedenle zor durumda olsalar da çalışmaya devam ettiklerini, ancak 
döner sermaye ödemelerinin neredeyse yarı yarıya düştüğünü belirtmektedirler.

Devlet Hastanesi’nde görevli uzmanlar için barınma alanı olarak Erciş TSM’nin 
bir katı ayrılmıştır. Pratisyen hekimler ve hekim-dışı sağlık çalışanlarının bir kısmı 
Erciş TSM ve devlet hastanesi bahçesinde kurulmuş çadırlarda kalmaktadırlar. Bu 
çadırlar yetersiz kaldığından pratisyen hekimler ve hekim dışı hastane çalışanları 
nerede yer bulursa kalmakta, çadır kentlerde çadır, Mevlana evi ya da konteynırlarda 
barınmaktadırlar. Uzman hekimlerin belirttiğine göre 15 Aralık’a kadar TOKİ toplu 
konut alanında hazırlanacak olan konteynırlara taşınacakları söylenmiş olmakla 
birlikte, Aralık ayı sonu itibarıyla henüz bu konuda bir gelişme yoktur. Sağlık 
çalışanlarına ayrılan barınma alanlarında banyo, tuvalet olanaklarının yetersiz 
olduğu ifade edilmektedir.

Depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen sağlık çalışanlarının hiç birisinin kalıcı 
barınma olanağına sahip olmaması, barınma konusunda Sağlık Bakanlığı’nın hiç bir 
destekte bulunmaması en temel sorunlardan birisidir. Sağlık çalışanları, başvurularını 
tamamladıklarını hatta öncelik sıralaması yaptıklarını ancak, çoğunun evi hasarlı 
olmasına rağmen kimseye konteyner verilmediğini belirtmektedir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ SAHRA HASTANESİ

Erciş girişinde kurulan sahra hastanesinde hizmet il dışından geçici görevle gelen 
sağlık çalışanları tarafından sürdürülmektedir. Aslında burası bir hastane olmaktan 
çok, “sahra polikliniği” olarak poliklinik ve acil sağlık hizmetleri sunmaktadır.

Yataklı tedavi hizmeti yoktur. Hastalar sadece 10 yatakta 12 saat süreyle gözlem 
altında yatırılabilmektedir. Bir hastanenin gereksinimi olan teknolojik donanım 
mevcut değildir. Sahra hastanesi mazotla çalışan brülörlerle ısıtılmakta, Sahra 
hastanesinde ameliyat yapılamamaktadır (Fotoğraf 8-9).

Sahra hastanesinde sabah 8.30’da başlayan hizmetler hasta yüküne göre genellikle 
21.00-22.00’ye dek devam etmektedir. Özellikle çocuk sağlığı hizmetlerine yoğun 
başvuru olduğu günde ortalama 160 hastaya hizmet verildiği belirtilmekte, yataklı 
bakım ihtiyacının yüksek olduğu belirtilmektedir.

Depremin ardından ilk günlerde günde toplamda yaklaşık 1800 kişiye poliklinik 
hizmeti sunulurken, günlük uzmanlık poliklinikleri dahil toplam poliklinik sayısı 
Kasım ayı sonu itibarıyla 1200, Aralık ayı sonu itibarıyla 1000 civarındadır. Günde 
100’e yakın basit rutin tetkikler (hemogram ve idrar bakısı) ve direk grafi çekimi 
yapılmaktadır. Günde ortalama 6 doğum yaptırılmaktadır. Doğumun ardından 
anne ve bebek Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmektedir. 
Yine de Erciş’te evde doğum devam etmekte, evde doğmuş olup Sahra Hastanesi’ne 
muayeneye getirilen bebek sayısının bir hafta içinde yaklaşık 3-4 olduğu ifade 
edilmektedir. Diğer yandan, doğum yaptırılan ya da muayeneye gelen gebelerin önemli 
bir bölümünün gebelikleri boyunca takip edilmemiş oldukları belirtilmektedir.

Sahra hastanesinde özellikle bazı dallarda (göz hastalıkları, KBB, çocuk sağlığı ve 
hastalıkları)uzman hekim gereksinimi olduğu belirtilmektedir.

Sahra hastanesinde yaptığımız gözlemlerde hiç bir poliklinikte ve doğumhanede 
el yıkama yeri olmadığı saptanmıştır. Bu hem hastalar hem de sağlık çalışanları 
için çok ciddi bir risk oluşturmaktadır. Hekimler el yıkama olanağı olmadığı için 
antiseptik madde kullanmakta bu da en azından dermatolojik problemler yaratma 
riski taşımaktadır.

Erciş Sahra hastanesinde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi çalışanları da görev 
yapmakta, evde bakım gereksinimi olanları belirleyip bunları evde bakım birimine 
iletmektedirler. Ancak bildirimi yapılan bakıma muhtaç kişilere ne sağlandığı ve nasıl 
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izlendiği konusunda kendilerine bilgi sunulmaktadır. Hevesli ve genç çalışanlardan 
oluşan bu birim deprem sonrasında tıbbi, sosyal ve ekonomik bakımdan evde destek 
gereksinimi olan bireylerin belirlenmesinde önemli işlev görebilir. Ancak etkili bir 
iş tanımı olmaması, düzensiz ve plansız bir çalışma sürdürülmesi, birimin amacına 
ulaşması açısından önemli bir engeldir.

Sahra hastanesinde hizmetler il dışından geçici olarak görevlendirilen sağlık 
çalışanları ile sürdürülmektedir. Geçici görevlendirmelerin 5, 7 ya da 10 gün 
gibi farklı sürelerle yapılmasının hem görevlendirilenler açısından hem de Erciş 
Sahra Hastanesi yönetimi açısından karışıklıklara yol açtığı gözlemlenmiştir. Erciş 
Koordinasyon Merkezi kaç uzman, pratisyen, hemşire vb. geleceğini bilmemekte ve 
gelenlerin nerede görevlendirileceklerine geldikten sonra karar verilmektedir.

Geçici görevle gelenler gönüllü olsalar da, bölgeye gelmeden çok kısa süre önce 
haberdar edilmekten örneğin gece 22.00’de aranıp ya da telefon mesajıyla sabah 
07.00 uçağı ile gideceklerinin bildirilmesinden rahatsızdırlar. Çalışma koşulları da 
dahil olmak üzere gelmeden önce kendilerine bilgi verilmediğini ve hazırlanacak 
vakitlerinin olmadığını belirtmektedirler. Geldiklerinde ise karşılayan ve 
yönlendiren birimlerin olmaması nedeniyle büyük zorluklar yaşamakta, etkili hizmet 
görememekte, gereksinim olmaması nedeniyle bir kısmı hizmet görmeden zaman 
geçirebilmektedir. Diğer yandan, ilçeye her ekipte 70-80 kişi görevlendirilmekle 
birlikte gerçekte gereksinim olan sağlık meslek gruplarıyla ilgili eksiklikler bir türlü 
giderilememektedir.

Geçici görevlendirilenler geldikleri ilk günü uyum çabasıyla geçmektedir ve 
sağlanan yaşam koşullarında önemli yetersizlikler vardır. Ayrıca, görev süresi sona 
erenlerin çalıştıkları ile dönüşlerinde de sorun yaşanmaktadır. Van’dan göçün aşırı 
kolaylaştırıldığı koşullarda ulaşım olanaklarının kapasitesi aşılmış durumdadır. Geçici 
görevli sağlık çalışanları görev süresi bitiminde zaman zaman kentten ayrılmakta 
güçlük çekmektedirler.

Sahra hastanesine yakın spor salonu Erciş’e geçici görevle gelen 112, UMKE ve 
sahra hastanesi çalışanları için dinlenme alanı ve kafeterya olarak düzenlenmiştir. 
Ancak, spor salonunun üçte biri Erciş Devlet Hastanesi’nden çıkarılan ancak 
çıkarılırken ciddi tahribata uğramış olan dolap, sedye, hasta yatağı, büro gereçleri 
gibi üst üste yığılmış malzemelerle dolu olduğu gözlemlenmiştir. Spor salonundaki 
tuvalet olanakları yetersiz olsa da kullanılabilir durumdadır. Duşlar ise ancak Aralık 
ortasında erkek ve kadınlar için ayrı olarak hazırlanmıştır ve yetersizdir.
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Erciş Sahra Hastanesinde görüşülen sağlık çalışanları özellikle barınma sorunundan 
yakınmaktadırlar. Geçici görevle gelen sağlık çalışanlarının bir kısmı, ısıtılan 
çadırlarda kadın erkek grupları halinde toplu olarak yatmaktadırlar. Geri kalanı, 
halkın da kaldığı çeşitli geçici barınma yerlerinde kalmaya çalıştıklarını, sürekli 
bir barınma alanlarının olmadığını ve hijyenle ilgili sorunların da devam ettiğini 
bildirmektedirler. Sahra hastanesi etrafında oldukça fazla sayıda sahra tuvaleti 
olması hastalar ve çalışanlar adına sevindirici olmakla birlikte bu tuvaletler monte 
edilmeden öylece bırakılmıştır. Çalışanlar ve hastalar daha uzak tuvaletlere gitmek 
zorunda kalmaktadırlar. Bunca zaman içinde bu sorunun halledilmemesi ve 
göstermelik yapıların öylece bırakılması kabul edilir bir durum değildir.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI VAN 112- UMKE EKİPLERİ

Halen kent merkezinde bir komuta kontrol merkezi, B-tipi hastaneye entegre dört 
acil sağlık istasyonu ve A1-A2 tipi beş acil sağlık istasyonu vardır. Aralık ayı son 
haftası itibarıyla Van’da il dışından gelen toplam 78 ambulans ve 15 UMKE aracı 
bulunmaktadır. Ayrıca Van 112’ye ait 31 Ambulansı ve 13 tam donanımlı ambulans 
hizmet görmektedir. İl dışından ambulanslarıyla gelen ekipler 24 saat çalışma, 24 
saat dinlenme düzeni içinde çalışmaktadırlar. Ancak il Sağlık Müdürlüğü yetkilileri 
Aralık ayından sonra ambulans sayısının iki katı kadar ekip görevlendirilmesinin 
talep edileceğini, ekipler dinlenirken, ambulansların çalışmasını istediklerini 
belirtmektedirler

Günlük çağrı sayısı 22 Aralık günü için 9700’dür, 330 çıkış verilmiştir. İl dışına 
günde ortalama 20 nakil yapılmakta olduğu belirtilmiştir.

112’de çalışan yerel sağlık çalışanları deprem öncesinde ayda 5-6 nöbet tutarken, 
deprem sonrasında tüm nöbetlerini üst üste tutmalarına izin verildiği ifade 
etmektedir.

112’de görevli sağlık çalışanlarının bir kısmı misafirhanede, bir kısmı Eğitim Sağlık 
Ocağı ve Eğitim ve Dinlenme Tesisi(ESSO)’nde, bir kısmı da çadırda kalmaktadır. 
Henüz barınma amaçlı konteynır tahsis edilmemiştir.
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TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ (TSM) VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ 
(ASM)

Deprem öncesinde Van kent merkezi’nde bir TSM, 20 ASM, Van merkeze bağlı 
köylerde 9 ASM, Erciş’te toplam bir TSM ve 13 ASM hizmet görmektedir. Van’da 
il genelinde toplam 237 pratisyen hekim ASM’lerinde aile hekimi olarak görev 
yapmaktadır.

23 Ekim Van-Tabanlı depreminden sonra hem Van hem de Erciş’teki TSM ve 
ASM’lerde çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının önemli bir bölümü depremden 
sonraki ilk saatlerde çalıştıkları kurumlarda ya da en yakın devlet hastanesine giderek 
acil serviste hizmet vermişlerdir.

İlk birkaç günün ardından, ASM ve TSM çalışanları 10 günlük vardiyalar halinde 
her kurumda en az bir ekip olacak şekilde hizmet sunmaya devam etmişlerdir. Bir 
yandan da çadır kent sağlık birimlerinde görevlendirilmişlerdir.

9 Kasım depreminden sonra, özellikle Van kent merkezinde 27 binanın çökmesi 
ve çok sayıda binada ağır-orta hasar oluşmasının yanı sıra ASM ve TSM binaları 
da hasar almıştır. ASM binalarının hasarlanması üzerine 10-12 Kasım tarihleri 
arasında üç gün süreyle sadece üç ASM açık kalmış, diğer ASM’lerde çalışan sağlık 
çalışanlarının bir bölümü çadır kent sağlık birimlerine görevlendirilmişlerdir. Ancak, 
üç günün ardından ASM’ler tekrar binalarında hizmet vermeye başlamıştır.

ASM binalarının kesin hasar tespitleri ancak Aralık ayında tamamlanabilmiştir. 
Van kent merkezindeki dört ASM’nin (10, 14, 19 ve 17 no.lu ASM’ler) binalarının 
kullanılamayacağı saptanmıştır. Onyedi no.lu ASM 1 no.lu ASM’nin binasında, 19 
no.lu ASM ise 9 no.lu ASM binasında hizmet vermektedir, çalışanları ise çadırkent 
sağlık birimlerinde görevlendirilmiştir. On, 14, 16 no.lu, Alaköy ve Gedikbulak 
ASM’leri bahçede kurulan çadırlarda hizmet vermektedir.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezindeki 17 ve 19 nolu ASM’ler ile Alaköy 
ve Gedikbulak köylerindeki ASM’ler dışındaki bütün ASM binalarının sağlam 
olduğuna dair rapor aldıklarını, ellerinde yazılı rapor olduğunu, ancak ASM 
personelinin bazılarının kendi isteğiyle çadırda hizmet vermeye devam ettiklerini 
ifade etmektedirler. Ancak ASM personelinden aldığımız bilgiye göre bir ASM 
dışında hiçbir ASM’de hekimler yazılı sağlam raporunun kendilerine iletilmediğini 
sadece sözlü bilgi verildiğini söylemişlerdir.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen sağlık 
personelinin hala deprem psikolojisini üzerinden atamadığını artık yaşamın 
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normale dönmesi gerektiğini ve ASM personelinin barınma sorunuyla ilgili olarak 
misafirhaneye çevrilen huzurevinde özel bir bölüm ayrıldığı ve ESSO misafirhanesinin 
de kalınabilecek durumda olduğu belirtilmektedir. Ancak görüşülen sağlık 
çalışanlarının çoğunluğu özellikle ikinci depremin çok sarsıntı hissettirdiğini ve 
yarattığı tedirginlik nedeniyle binalara girmek istemediklerini ifade etmektedirler.

Van’da birinci basamak kurumlarıyla ilgili olarak dikkat çeken özellik, TSM ve 
ASM’lerin malzeme ve insan gücü açısından hiç desteklenmemiş olmasıdır. Her 
ne kadar yetkililer binaların sağlam olduğunun raporlarla tespit edilmiş olduğunu 
belirtseler de, bundan ASM hekimlerinin haberi yoktur ve ASM’lerde çalışanlar 
deprem korkusuyla tedirgin bir şekilde çalışmaya devam etmektedirler. Ağır kış 
koşullarının yaşandığı bu dönemde bahçede konteynır ya da korunaklı başka bir 
geçici birimde hizmet verme olanağının sağlanması gerektiğini vurgulamaktadırlar.

ASM çalışanlarının çok azına güvenli ve korunaklı barınma sağlanmıştır. Kentte 
bulunan ve 2012’de hizmete geçmesi planlanan Huzurevi, uzun bir süre sadece 
geçici görevle kente gelen sağlık çalışanlarına tahsis edilmiştir. Van’da görevli sağlık 
çalışanları ancak Kasım ayı sonundan itibaren bu olanaktan yararlanabilmişlerdir.

ASM’lerde çalışan aile hekimleri hali hazırda hasta listelerinin belli olmadığını, 
kimlerden sorumlu olduklarını bilmediklerini ve ücretlerinin neye göre belirleneceği 
konusunda karmaşa olduğunu belirtmektedirler. Kimi aile hekimleri sadece kendi 
hasta listelerine hizmet sunarken, bir bölümü başvuran tüm hastalara hizmet 
vermektedirler.

Bireye yönelik tedavi hizmetleri açısından önemli bir sorun olmamakla birlikte, 
koruyucu hizmetlerin de hasta listelerine göre düzenlenmesi, riskli grup izlemi ve 
aşılama gibi koruyucu hizmetler açısından önemli bir soruna yol açmaktadır. Van’da 
kent merkezinde yaşayanların tümü yerinden olmuştur. 650 bin olduğu bildirilen 
nüfusun önemli bir bölümü başka illere göç etmeye teşvik edilmiştir. Kentte kaldığı 
tahmin edilen ~100 bin kişiden 1/5’inin çadır kentlerde, diğerlerinin yakın ilçe ve 
köylerde ya da yaşadığı sokakta kurduğu derme çatma çadırlarda barındığı ifade 
edilmektedir.

Riskli grup izlemlerinin ve bağışıklama hizmetlerinin aile hekimlerine kayıtlı kişi listeleri 
üzerinden planlanması, liste kayıtlarının geçerliliğini yitirdiği koşullarda hizmeti 
sürdürmeyi olanaksız hale getirmiştir. Ayrıca aile hekimlerinin ücretlendirilmesinde 
esas alınan “negatif performans” Van’da deprem sonrasında uygulanmamaktadır. 
Nüfusun yerinden olmuş olması, depremde uğranılan yaralanmalar, ağır kış koşulları 
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altında korunaksız çadırlarda yaşamaya devam etmek bölgede var olan sağlık 
risklerini daha da artırmaktadır.

Bütüncül, kapsayıcı ve multidisipliner birinci basamak sağlık hizmeti vermekte 
olan sağlık ocaklarının Sağlık Bakanlığı’nca kapatılıp yerine 60 milyon dolar Dünya 
Bankası kredisiyle kurulan yarısı özelleştirilen, geri kalan yarısı küçültülen Aile 
Hekimliği/Toplum Sağlığı Merkezi yapılanması Van’da birinci basamak hizmetlerine 
vurulan ilk darbedir.

Depremin bizzat kendisinin yarattığı yıkım, depremin ardından birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin tümüyle ASM çalışanlarının inisiyatifine terk edilmesi, 
ASM’lerin malzeme ve insan gücü açısından desteklenmemesi, ASM çalışanlarının 
barınma ve gelir güvencesi sorunlarıyla ilgilenilmemesi, Van’da birinci basamak 
sağlık hizmetlerine vurulan diğer darbeler olmuştur.

VAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Van kent merkezinde bir TSM vardır ve kadrosunda iki halk sağlığı uzmanı vardır. 
TSM’ye il dışından görevlendirilen hekim olmamıştır.

TSM binası, kentteki diğer tüm kamu sağlık kurumu binaları gibi güvensizdir. 
Depremler nedeniyle TSM’de büyük malzeme kaybı olmamış, sadece hepatit A 
aşıları donmuştur. İlk depremin ardından kaba bir değerlendirme ile hasarlı olduğu 
belirtilip sağlık çalışanlarının binaya girmemesinin söylendiği, ancak 9 Kasım 
depreminin ardından binanın kullanılabilir olduğunun tespit edildiği ve binada 
hizmet vermelerinin uygun olduğunun belirtildiği öğrenilmiştir (Fotoğraf 11).

TSM’ne Kasım ayı sonunda yapılan ziyarette aşı vb. uygulamaların dışarıda yapıldığı, 
hizmet çadırlarının henüz kurulmadığı gözlenmiştir. İzleyen ziyaretlerde, ancak Aralık 
ayı ortasında bahçede bir çadır kurulduğu, kısa bir süre orada hizmet verildikten 
sonra sağlık müdürlüğünün binanın sağlam olduğunu ve binada çalışmalarını 
iletmesi üzerine tekrar bina içinde hizmet verilmeye başlandığı görülmüştür.

Sağlık Müdürlüğü TSM’ni fiilen devreden çıkarmış durumdadır. ASM ve alan 
denetimleri konusunda TSM’nden bir istekte bulunulmamaktadır. Aynı binada 
hizmet vermesi gereken AÇSAP Merkezi’nin çalışmaması ve bu AÇSAP merkezinin 
RİA uygulanabilecek tek kurum olması nedeniyle RİA ile korunabilecek pek çok 
kadının geri gönderildiği ya da RİA yerine hap önermek durumunda kalındığı 
gözlemlenmiştir.
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TSM’nde aşılamaların kayıtları tutulamamaktadır. ASM’lerde çalışan hekimlerin 
rotasyonlar sırasında aşı ya da diğer işlemlerle ilgili bilgileri bir sonraki ekibe 
devretmemesi nedeniyle bilgi elde edilemediği, aşı soğuk zinciri ile ilgili sorunların 
yaşandığı ve aşı israflarının olabildiği gözlemlenmiştir.

TSM çalışanlarının gözlemlerine göre depremzedelerin karşı karşıya kaldığı en önemli 
risk çocuklarda ve yaşlılarda solunum yolu enfeksiyonları, özellikle pnömonidir. 
Halen Van ve Erciş’te bireye yönelik koruyucu hizmet olarak pnömokok ve grip 
aşıları uygulanmaktadır. Pnömokok aşısı çocuklara ve 65 yaş üzerine yapılmaktadır. 
Depremler öncesinde sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere gönderilen grip aşısının 
sadece %20’sinin sağlık çalışanlarına uygulandığı, kalan aşıların yaptırmak isteyenlere 
ve Sağlık Bakanlığı genelgesi ile çocuk ve yaşlılara yapıldığı öğrenilmiştir.

Sağlık Müdürlüğü’nden gönderilen bir yazı ile bildirilen aşağıdaki aşılama şeması 
uygulanmaktadır.

Konjuge Pnömokok Aşısı: Ocak-2007 -Mayıs 2008 arası doğumlu olanlara 
yapılması

Grip: 6 ay-35 ay arası ilk defa yapılana iki kez yarım doz uygulanması ve 1 ay sonra 
tekrarlanması, 3 yaştan sonra, yetişkin ve isteyen herkese, 65 yaş üstü ve risk 
gruplarına tam doz uygulanması

Polisakkarid Pnömokok Aşısı: 5 yaş üzeri nüfusa yapılması

TSM’nde bakılan hastalar arasında ishalli hasta sayısı az olduğu, bu durumun 
muhtemelen içme suyu olarak pet şişede sunulan suların kullanılmasıyla ilişkili 
olduğu belirtilmektedir.

VAN ASM’LERİ

Van il merkezinde, merkeze bağlı köylerle birlikte toplam 29 ASM vardır. Bunlardan 
20’si kent merkezindedir.

Van kent merkezinde ve bağlı köy ve beldelerde bulunan tüm ASM’ler ziyaret 
edilmiştir.

ASM’lerin hiçbirinde il dışından görevlendirme ile gelmiş hekim ve/veya hekim dışı 
sağlık çalışanı bulunmamaktadır. Van ve Erciş’te ASM’de ya da çadır kent sağlık 
birimlerinde sunulan bireye yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetler, kendileri de 
depremzede olan ASM çalışanları tarafından sürdürülmektedir.
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21 Kasım’da Sağlık Bakanının ziyaretinin ardından ilde kullanılabilir durumdaki 13 
ASM ve TSM’nin o günden itibaren hizmete açıldığı ilan edilmiş olsa da, aslında 
hem Van kent merkezinde hem de Erciş’te bulunan ASM’lerde, TSM’lerde yapıldığı 
söylenen yapısal değerlendirme raporlarının çalışanlar ile paylaşılmamasının etkisi 
ile hizmet aksamıştır.

9 Kasım depreminden sonra 10-12 Kasım tarihleri arasında üç gün süreyle Van kent 
merkezinde bulunan 20 ASM’nden sadece üçü açık kalmış, hasar aldığı görülen 
ASM’ler ön hasar değerlendirme sonuçlanana dek hizmet görmemiştir.

Binası ağır hasar alan ASM’ler Aralık ayın sonu itibarıyla bahçelerinde kurdukları 
çadırlarda, çadır kent sağlık birimlerinde ve tahsis edilen diğer binalarda hizmet 
sürdürmektedirler.

Van kent merkezinde ziyaret edilen ASM’lerden binası ağır hasarlı olup başka 
ASM’ler ile birleştirilen iki ASM dışında tümü açıktır ve hizmet görmektedir. 
ASM’de çalışmakta olan hekimler ve hekim dışı sağlık çalışanları dönüşümlü olarak 
görev yapmaktadırlar. Ancak 26 Aralık tarihinden itibaren Van’da bulunan tüm 
ASM’lerde dönüşümlü çalışma düzeni sona erdirilmiştir. Tüm ASM hekimleri 
görev yerlerine geri çağrılmıştır. Yine Sağlık Müdürlüğünden elde edilen bir bilgiye 
göre, ASM hekimlerine bildirilenin aksine hiçbir ASM’nin nüfusu deprem öncesi 
nüfusları sabit kabul edilecek şekilde belirlenmemiştir. ASM hekimlerine “bölgenize 
dönerseniz nüfus kayıtlarınızı tamamlarsınız, size başvurular artar ve nüfuslarınız 
eski düzeyine ulaşır” denildiği öğrenilmiştir. Tüm ASM hekimlerinin ve hekim dışı 
çalışanlarının görevlerine geri çağrılmasının, ASM çalışanlarının yaşamakta olduğu 
barınma sorununu daha da artıracağı ortadadır. ASM hizmetlerinin devamlılığının 
ön koşulu, çalışanların temel gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Dönüşümlü çalışma 
düzeninin sürdüğü koşullarda bile, belirtilen sorunların en başında kalıcı barınma 
sağlanmamış olması yer almaktadır. Hâlihazırda tüm sağlık çalışanları arabada, çadırda 
ya da o gece için herhangi bir yerde bulunan yatakta barınma gibi geçici çözümlerle 
bir göçebe hayatı yaşamaktadır. Bu durumun kış boyunca sürdürülemeyeceği açıktır. 
Sağlık çalışanlarına tahsis edilecek konteynırların bir an önce sağlanması elzemdir. 
Hem depremzede olmak ve depremin üzerinden iki ay geçtiği halde bir türlü normal 
yaşama dönememek, hem de artan iş yükünün sağlık çalışanlarını tükenme sınırına 
getirdiği gözlenmiştir. Bu açıdan görüşülen sağlık çalışanlarının hemen tümü, ciddi 
ruh sağlığı sorunları yaşadıklarını ve profesyonel desteğe gereksinim duyduklarını 
ifade etmektedirler.
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Van’da bulunan ASM’lerinin isimleri ve nerede hizmet verdikleri

VAN ASM Listesi Nerede hizmet verdiği

Merkez 1 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 2 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 3 nolu ASM Stadyum Çadırkentinde

Merkez 4 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 5 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 6 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 7 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 8 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 9 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 10 nolu ASM ASM bahçesinde kurulan çadırda

Merkez 11 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 12 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 13 nolu ASM İŞGEM Kızılay Mevlana Çadırkentinde

Merkez 14 nolu ASM ASM bahçesinde kurulan çadırda

Merkez 15 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 16 nolu ASM ASM bahçesinde kurulan çadırda

Merkez 17 nolu ASM Binası hasarlı, 1 nolu ASM binasında hizmet vermekte

Merkez 18-20 nolu ASM Kendi binasında

Merkez 19 nolu ASM Binası hasarlı, 9 no.lu ASM binasında hizmet vermekte

Merkez Alaköy ASM ASM bahçesinde kurulan çadırda

Bostaniçi 1 nolu ASM Kendi binasında

Bostaniçi 2 nolu ASM Kendi binasında

Erçek ASM Kendi binasında

Gedikbulak ASM ASM bahçesinde kurulan çadırda

Kasımoğlu ASM Kendi binasında

Ortaca ASM Kendi binasında

Karpuzalanı ASM Kendi binasında

Karagündüz ASM Kendi binasında

Erciş 1 no.lu ASM
Binada Devlet Hastanesi acil servisi hizmet vermekte, Sahra Hastanesi 
yakınına 5 no.lu ASM binasına taşınmış
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1 no.lu ASM

Halen 9 aile sağlığı biriminden 7’sinde aile hekimi görevlidir. İki hekimin deprem 
öncesi tayini çıkmıştır. Toplam 9 hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. 
Deprem öncesi hekim başına yaklaşık 4000 toplam nüfus, 65-70 çocuk ve 25 
gebe varken deprem sonrası nüfuslar yaklaşık 3700’e düşmüştür. Bebek, gebe 
izlemleri yapılamamaktadır. Gebe sayısı ise ~10’a inmiştir. ASM’de başvuranlara 
aşılama yapılabilmektedir. En sık başvuru nedeni olarak ÜSYE ve tonsilit dikkat 
çekmektedir.

Sağlık çalışanlarının belirttikleri sorunlar:

Çoğu çalışanın evinin ağır hasar görmesi• 

Van’dan uzakta bir ilçede aileyle barınmak zorunda olmak ve kış koşullarında • 
hergün ilçeden ulaşım

2 no.lu ASM

Toplam beş hekim ve 5 hemşire-ebe çalışmaktadır. Deprem öncesi ortalama nüfus 
37004100, ortalama 80-90 çocuk ve 25-30 gebe kayıtlıdır. Deprem sonrası ortalama 
70 bebek ve 15 gebe kaydı vardır. Çocuk ve gebe izlemleri yapılamamakta ve AP 
malzemesi temininde sorunlar yaşanmaktadır. Görüşülen çalışanlar istenmeyen 
gebeliklerin görülebildiğini belirtmektedirler. Başvuru sırasında hasta olmaları 
nedeniyle yaşlı nüfusa aşı uygulanamamaktadır.

Sağlık çalışanlarının belirttikleri sorunlar:

Çoğu çalışanın evinin ağır hasar görmesi• 

Yazlık çadırda barınmak• 

3 no.lu ASM

Toplam 8 aile hekimi bölgesi vardır. Şu anda Stadyum Çadırkentinde hizmet 
vermektedir. Deprem öncesi kayıtlı nüfuslarının ne kadarının halen kayıtlı 
olduğu bilinmemektedir. Kayıtlı kişilerin çoğu özellikle kadın ve çocuklar kentten 
ayrılmıştır. Çadırkentten ve civarından başvuran çocuklar için eski ve yeni aşıları 
değerlendirmek üzere form 012A ve B’ler doldurulmaya başlanmıştır. Başvuranlar 
arasında en çok solunum yolu enfeksiyonları ve kas iskelet sistemi sorunları olduğu 
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dikkat çekmektedir. Çadırkent sağlık birimi çadırı ısınma açısından uygundur ve 
yeterli genişliktedir.

Sorunlar

Nüfusun tam olarak bilinmemesi• 

Çadırkent sağlık biriminde laboratuvar olmaması• 

El yıkama olanağı olmaması• 

Kalıcı, güvenli barınma yeri olmaması• 

4 no.lu ASM

ASM’de bulunan toplam 6 aile sağlığı biriminden bir hekimin deprem öncesi tayinle 
ayrılması nedeniyle halen beş hekim görevlidir, ayrıca beş hemşire-ebe ve bir hizmetli 
çalışmaktadır. Deprem öncesi 200 olan poliklinik sayısının 40’a düştüğü nüfusların 
aile sağlığı birimi başına 3700’den 3300’e düştüğü ifade edilmiştir. Verilen sayının 
başka bir ASM’ye kayıt aldıran nüfus üzerinden saptanabildiği belirtilirken ne 
kadarının Van dışına göç ettiği ancak ASM kaydını aldırmadığı bilinmemektedir. 
Birim başı yaklaşık 70 çocuk ve 30 gebe kayıtlıdır. Gezici hizmet verilememektedir. 
Sadece telefonla aranarak davet edilmektedir.

Başvuranlar arasında döküntülü hastalık ve ishal vakası olmadığı bildirilmiştir. Sık 
görülen diğer sorunların yanı sıra soğuktan kaynaklanan deri çatlaklarına bağlı deri 
enfeksiyonlarının çok sayıda olduğu belirtilmiştir.

Güvencesiz hastalara ilaç verilememektedir. Malzeme olarak kondom kalmadığı, 
aşıları soğuktan donduğu ve yeni aşı isteklerinin olduğu söylenmiştir. Gebelik testi 
yoktur ve medikal firmalar çalışmadığı için temin edememektedirler.

Sorunlar

Barınma• 

Yardımlarda adalet olmaması ve sağlık çalışanlarına öncelik tanınmaması ASM • 
binasının güvenli olmaması Sarf malzemesi temininde güçlük

Tedirgin de olsalar zorunluluk nedeniyle lojmanda kalmak• 
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Sağlık müdürlüğünden barınma sorunlarını aile olarak çözmeleri gerektiğinin • 
söylenmesi

Maaşların çok düzensiz ödenmesi, bazı hekimlerin nüfusunun sıfır gösterilip • 
sadece cari giderlerinin ödenmiş olması

Hizmet binasının tamirinin kendileri tarafından yani cari gider ödentisinden • 
karşılamalarının istenmesi

5 No’lu ASM (Şamranaltı)

ASM’de bulunan toplam 4 aile sağlığı biriminden üçünde hekim vardır, bir hekim 
deprem öncesi tayinle ayrılmıştır. Ayrıca beş hemşire-ebe’den ikisi istifa etmiştir 
halen üç hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. Deprem öncesi 3100-3900 
olan ortalama kayıtlı nüfuslardan deprem sonrasında her AH’nden ~100 kişinin 
kayıtlarını aldırmıştır. Her aile hekimine bağlı ortalama 60 çocuk vardır. Bebek, 
gebe izlemleri yapılamamaktadır. Ayrıca ateşlenmekten korkmaları nedeniyle yaşlı 
nüfusa aşı yapılamamaktadır. En sık ÜSYE, tonsilit ve kronik hastalık reçetesi tekrarı 
nedeniyle başvuru yapılmaktadır.

Sorunlar

Hasarlı lojmanda kalmak zorunda olmak Kalıcı ve güvenli barınma • 
sağlanmaması

6 no.lu ASM

ASM’de toplam 6 aile hekimi, beş hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. Birim 
başına nüfusun 3900’den 3200’e düştüğü, günlük poliklinik sayısının 170’den 120’ye 
indiği belirtilmiştir. Malzeme eksiği olmadığı bildirilmiştir. Misafirler dâhil aşılama 
sürmektedir. Bebek ve gebe takibi için aradıkları kişilerin genellikle şehir dışında 
olduğu anlaşılmaktadır. Hakkında bilgi alınan bir aile sağlığı biriminde var olan gebe 
sayısı 57, bebek sayısı 65’tir. İki hafta içinde 8 ateşsiz ishal, 4 bitlenme, 1 uyuz vakası 
görülmüştür.

Sorunlar

Rotasyon için gelindiğinde arabada kalmak zorunda olmak Kayıtlı kişi sayısının • 
azalması nedeniyle ücretlerin düşmesi 7 no.lu ASM
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ASM’de toplam 5 aile hekimi, beş hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. • 
Hekimler ilk beş gün boyunca Bölge Eğitim Hastanesi acil servis’te gönüllü 
olarak çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Bina için sözlü olarak sağlam denmiş olsa 
da, hasar tespitinin sadece duvara çekiç vurarak yapılmış olması nedeniyle sağlık 
çalışanları açısından güven vermemektedir. Sağlık müdürlüğünden ücrete konu 
olan nüfusun sabit tutulacağının ifade edildiği ve ücretlerde henüz bir azalma 
olmadığı belirtilmiştir. Yine de aile sağlığı birimlerinin nüfusu azalmıştır. Günlük 
poliklinik sayısı 300’den 80’e düşmüştür. ÜSYE ve idrar yolları hastalıklarının 
sık görüldüğü ve aşılama hizmetlerinin devam ettiği belirtilmiştir.

Sorunlar

Çalışanların tümünün evinin hasarlı olması Barınma sağlanmaması• 

Van’da barınma olanağı bulamayıp kent dışında barınma zorunluluğu Yetkililer • 
tarafından yalnız bırakılma

8. no.lu ASM

Van’da yazılı olarak sağlam raporu alan tek ASM binası burasıdır. ASM’de 
toplam dört aile hekimi, dört hemşire-ebe çalışmaktadır. Günde 50-60 poliklinik 
yapılmaktadır. Bir hekim kendisine kayıtlı bölgede 200 kişilik bir azalma olduğunu 
belirtmiştir (Fotoğraf 11).

Göç alan bir mahallede hizmet veren ASM’ye kayıtlı hastalar çoğunlukla TTB-SES 
Sağlık Merkezi’ne başvurmaktadır. Sık görülen hastalıklar ÜSYE, kronik hastalıklar 
olarak ifade edilmektedir. Aşılama ve gebe takibi devam etmektedir. Medikal 
firmalar kapalı olduğundan malzeme eksiği giderilememektedir. Ancak ASM’lerin 
malzeme konusunda kendi aralarında paylaşım içinde oldukları ifade edilmiştir. 
Sağlık Müdürlüğü malzeme eksiği listesi istemiş olsa da henüz malzeme temini 
konusunda bir gelişme olmamıştır.

Sorunlar

Barınma sağlanmaması• 

Eş ve çocukların il dışına gönderilmesi nedeniyle ailelerin parçalanması• 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
707

VAN - ERCİŞ DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

9. no.lu ASM

ASM’de toplam 3 aile hekimi, üç hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır.

3 hekimin bölgesinin toplam nüfus yaklaşık 10.000 olarak belirtilmiştir. İki hekimin 
çalıştığı 19 no.lu ASM binasının hasarlı olması nedeniyle kendi binasında hizmet 
verememekte ve 9 no.lu ASM ile birleştirilerek nüfusları da bu ASM tarafından 
bakılmaktadır. Her aile hekiminin ortalama 70-80 arasında bebeğinin olduğu bebek, 
gebe izlemlerinin yapılamadığı ifade edilmiştir.

Görüşülen hemşire kendi bölgesindeki 81 bebek için aşı bilgilerine telefonla 
ulaştıklarını ve kasım ayı için sadece 7 eksik aşı bildirdiklerini, il dışında olanlardan 
da aşı bilgisi aldıklarını ifade etmektedir. En sık olarak ÜSYE, tonsilit ve uyuz benzeri 
olgular başvurmaktadır. Günde 20-25 hasta bakılmaktadır.

Sorunlar

Görüşülen hekim ve hemşirenin evi hasarlıdır• 

10 no.lu ASM

Şerefiye mahallesinde Eğitim Sağlık Ocağı ve Eğitim ve Dinlenme Tesisi (ESSO) ile 
aynı yerde bulunmaktadır. Görevli hekim ve hemşireyle ASM bahçesinde poliklinik 
hizmeti verdikleri çadıırda görüşülmüştür.

Sağlık müdürlüğünde verilen bilgide ASM binasının sağlam olduğu ve ESSO tesisinde 
kalanlar olduğu söylenmiş olmakla birlikte, çalışanlar ikinci kattaki kirişlerde kılcal 
çatlaklar olduğunu, kendilerine binanın sağlam olduğuna dair herhangi bir rapor 
verilmediğini belirtmişlerdir. Binada birinci depremden sonra çalışılmıştır. Ancak 
ikinci depremden sonra bir süre binaya girilmemiş, bir süre Mimar Sinan ve Şahabettin 
Özarslan çadırkentlerinde hizmet verilmiştir. Daha sonra da ASM’ye dönerek bir 
süre binada hizmet verilse de, çalışanlar iki hafta önce sağlık müdürlüğünden temin 
ettikleri çadırda hizmet vermeyi tercih ettiklerini söylemişlerdir (Fotoğraf 12).

Beş aile sağlığı birimi olan ASM’de şu anda aktif çalışmakta üç hekim vardır. 
Hekimlerden biri istifa etmiş, biri tayin olmuş, biri ise raporludur. Daha sonra 
tayini çıkan bir hekimle birlikte şu anda 2 hekim rotasyon halinde 1 hekim görev 
yapmaktadır. Ayrıca 5 aile sağlığı elemanından birisi doğum izninde, bir diğer istifa 
etmiştir, halen 3 aile sağlığı elemanı görev yapmaktadır.
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Aile sağlığı birimi başına bağlı nüfus 4050’den 3750’ye, poliklinik sayısı ise 150’den 
40-50’ye düşmüştür. Çalışanların ücretleri azalmamıştır. Ancak nüfusların çok 
azalması durumunda sözleşmelerinin feshedilmesinden endişe etmektedirler.

Aşılamalara devam edilmektedir ancak nüfuslarına ulaşamadıkları için aşılamalar 
aksamaktadır. Diğer yandan, aradıkları bebek ve gebelerin çoğunun kent dışında 
olduğu saptanmaktadır. Başvuran hastalarda sık görülen hastalıklar ÜSYE, ishal (az 
sayıda) ve az sayıda scabies olarak belirtilmiştir.

Sorunlar

Barınma• 

Nüfusların azalması nedeniyle yakın gelecekte ücretin azalması ya da sözleşmelerin • 
feshedilmesi kaygısı

11 no.lu ASM

ASM’de bulunan toplam 6 aile sağlığı biriminden üçünde hekim vardır, iki hekim 
deprem öncesinde TUS kazanarak ayrılmış, bir hekim istifa etmiştir. Ayrıca üç 
hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır.

Deprem öncesi birim başına 4000 olan nüfus 3600 civarına düştüğü ifade edilmiştir. 
Bebek sayısı toplam 434’den 390’a gebe sayısı birim başına 35’den 28’e düşmüştür ve 
sayılar gittikçe azalmaktadır. Hemşireler gebe takiplerin telefonla yaptıklarını ama 
bazılarına ulaşamadıklarını belirtmektedirler. Hizmet verilen mahallede yaşayanlar 
genellikle evlerin önüne kurulu çadırlarda barınmaktadırlar. Aile planlaması için 
hap, kondom verilirken RİA için TSM’ye yönlendirilmektedir. Bebek ve yetişkin 
aşıları yapılmaktadır ve kurumda bulunan aşılar tüketilememiştir. Günlük poliklinik 
sayısı deprem öncesi 150 kadar iken deprem sonrasında ortalama 30 civarındadır. 
Başvuranlarda bitlenme saptanmaktadır. İshalli ve döküntülü hastalıklar yoktur. 
Malzeme eksiği olarak gebeler için demir, bebekler için D vitamini preparatlarının 
bulunmadığı bildirilmiştir.

Sorunlar

Barınma sağlanmaması• 

Gelirlerin düşmesi• 
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Yardımlarda adalet olmaması• 

Sağlık bakanlığının ilgisizliği• 

Rotasyona gelindiğinde araba ya da çadırda kalmak durumunda olmak• 

12 no.lu ASM

ASM’de toplam altı aile hekimi, altı hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. 
Depremden sonra herhangi bir iyileşme olmadığından yakınılmaktadır. Doktorlar 
23 Ekim’den beri ASM’nin açık olduğunu ve hizmet vermeye devam ettiklerini 
belirtmekte ve ilk 15 gün arabalarında kaldıklarını ifade etmektedirler. İlk birkaç 
hafta sonunda da hem hizmet sunmak hem de halkın ısınma konusunda sorun 
yaşaması nedeniyle ASM’yi açık tuttuklarını belirtmişlerdir.

Tam bilinemese de bölge nüfusunda azalma olduğu, poliklinik sayısının 200’den 
100’e düştüğü, bebek ve gebelerin en az yarısının şehir dışında olduğu ifade 
edilmektedir. İshal hiç görülmemekte, en çok ÜSYE ve kronik hastalıklar nedeniyle 
başvurulmaktadır. Aşılama devam etmektedir.

Sorunlar

Tüm ASM çalışanlarının evinin hasarlı olması• 

Kalıcı, güvenli barınma sağlanmaması (Misafirhane olarak kullanılan Huzurevi • 
ancak ikinci ayda bize açıldı)

Deprem nedeniyle büyük maddi kayıplarının olması sonucu yaşanan ekonomik • 
sıkıntılar

Sağlık Bakanlığı tarafından yalnız bırakılma Sağlık Bakanlığı’nın toplantıdaki • 
kırıcı tutumu Tabip odasının ilgisizliği

Çocuğu olanlar, özellikle kadın doktorların büyük sıkıntı yaşaması• 

13 no.lu ASM

ASM’de iki aile hekimi, üç hemşire-ebe çalışmaktadır. Binanın hasarlı olması 
nedeniyle Mevlana Kızılay Çadırkenti’nde hizmet verilmektedir. Bölgelerindeki 
çocukların çoğu il dışındadır. Günde 30-40 hasta başvurusu olmaktadır. Bunların 
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10 kadarı 5-yaş altı çocuklardır. Halen kendi bölgelerinden ve çadırkentten gelen 
çocuklar kaydedilmektedir. Çadırkentte kalan nüfus hareketliliği yüksek olduğundan 
tüm hanelerin kaydının yapılmasının sağlıklı olmayacağı belirtilmiştir. Bebek, gebe 
taraması ve izlemleri yapılamamaktadır. Yine de, çadırkent ve civardan gelen 
çocuklara aşılama yapılmakta, ilaç sağlanmakta ve uygun ilaç yoksa mobil ASM 
kaşesi ile eczaneden temin edilmektedir. En çok ÜSYE, tonsillit, bitlenme ve uyuz 
nedeniyle başvuru yapılmaktadır.

Sorunlar

Çalışanların evlerinin hasarlı olması• 

Barınma sorunu• 

14 no.lu ASM

ASM’de dört aile hekimi, beş hemşire-ebe çalışmaktadır. Binanın hasarlı olduğu sözlü 
olarak bildirilmiştir. Ancak çalışanlar bölgenin zeminin sağlam olduğunu söyleyerek 
binaya verilen hasarlı raporunun geçerliliğinden kuşku duymaktadırlar. Hizmetler 
Kimse Yok mu Derneği’nden kişisel ilişkilerle edinilen çadırda sürdürülmektedir.

Günlük poliklinik sayısı 100’ü bulmaktadır, çünkü zemini sağlam olan bu bölgeye 
diğer bölgelerden göç olduğu belirtilmektedir. Bölgede yaşayanlar genellikle kendi 
evlerinde kalmaktadır ve çok sayıda misafir olduğu saptanmıştır. Sık görülen 
hastalıklar ÜSYE, idrar yolu hastalıkları ve parazit enfestasyonlarıdır. Hastalıklarda 
deprem sonrası çok değişiklik olmadığı, yalnızca soğuğa bağlı olarak ÜSYE’nin 
arttığı belirtilmektedir. Güvencesi olmayan hastaların çadırkent sağlık birimlerinde 
muayenesi ve tedavileri yapılmakta, ilaçları sağlanmaktadır ancak fakat ASM’lerde 
güvencesi olmayan hastaların bu olanakları yoktur.

ASM’nin giderlerinin fazlasıyla arttığı belirtilmiştir. Sarf malzemesi eksikleri vardır.

Sorunlar

Cari gider ödeneğinin yarıya düşürülmüş olması, buna karşılık giderlerin çok • 
artması (cari gider ödeneğinin yine tam olarak verilmesi gerektiği belirtilmiştir)

Nüfusların giderek azalması ve gelirlerin düşmesi kaygısı• 

Sarf malzemesi eksikleri (Devletin sarf malzemesi yardımı yapması talebi ifade • 
edilmiştir)



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
711

VAN - ERCİŞ DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

15 no.lu ASM

ASM’de dört aile hekimi ve üç hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. Hizmet 
binasının sağlam olduğu sözlü olarak bildirilmiştir. Lojmanlarda kalınmamaktadır. 
Günlük poliklinik sayısı deprem öncesi 150 iken şu anda 15 civarındadır. Hekim başı 
nüfusun 3500’den daha da azaldığı söylenmiştir. Nüfus için bir saptamaları yoktur. 
Birim başına 50 bebek 104 gebe varken şu anki sayı bilinmemektedir. Aşılama 
devam etmektedir ama aşı için gelen nüfusun çok azaldığı ifade edilmiştir. AP 
için kondom verilebilmekte, RİA için sevk edilmektedir. Gebe ve bebek takipleri 
yapılamamaktadır, ailelerin aransa da ulaşılamayacağı söylenmiştir. ÜSYE dışında 
dikkat çekici bir başvuru yoktur.

Sorunlar

Barınma sorunları• 

Gelirlerin düşmesi• 

Ev hasra tespitlerinin yapılmaması• 

Tüm hekimlerin göreve çağrılması durumunda barınma sorununun daha da • 
artması

16 no.lu ASM

ASM’de beş aile hekimi ve beş hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. Hizmet 
binasının sağlam olduğu sözlü olarak bildirilmiştir. Kendilerine yazılı rapor 
ulaşmadığı için halen bahçede kurulan çadırda hizmet verilmektedir. Lojmanlarda 
kalınmamaktadır. Günlük poliklinik sayısı deprem öncesi 150 iken şu anda 30 
civarındadır. Beş hekimin toplam nüfusu 18000 iken, bir hekimin nüfusunda 150 
azalma olduğu saptanmıştır. Toplam olarak deprem öncesinde 250-300 gebe ve 600 
bebek varken şu an tam sayı bilinmemektedir. Daha çok ÜSYE, parazit hastalıkları, 
ishal nedeniyle başvurulmaktadır. . Aşılama devam etse de ama hasta takip 
edemedikleri için azalma olduğu belirtilmektedir.

Görevli hekim tayin hakkı verilmesi durumunda ayrılmak istediğini belirtmektedir.
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Sorunlar

Kalıcı barınma sorunu• 

Çadır temin edememek (ASM hemşiresi altı saat sırada beklediği halde çadır • 
alamadığını ifade etmiştir)

Tayin hakkı verilmesi• 

17 no.lu ASM

Akköprü mahallesinde bulunan ASM’nin binası hasarlı olduğu için kapalıdır. Kapıya 
bir yazı asılarak hastalar 1 nolu ASM’ye yönlendirilmektedir.

19 no.lu ASM

Binası hasarlı olan 19 Nolu ASM kapalıdır. Bağlı nüfusu 9 Nolu ASM’ye verilmiştir. 
Sağlık çalışanları gezici sağlık hizmeti vermektedirler.

18. ve 20 no.lu ASM

ASM’de bulunan toplam 6 (18 no.lu ASM: 4, 20 no.lu ASM: 2) aile sağlığı 
biriminden dördünde hekim vardır, iki hekim deprem öncesinde tayin olmuştur. 
Ayrıca üç hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. Ziyaret sırasında yoğun bir 
hasta başvurusu olduğu gözlemlenmiştir. Bebek, gebe izlemlerini yapamadıklarını 
ifade etmişlerdir. Aşı başvuranlara yapılabilmektedir, gelmesi gereken 22 bebek 
aşısından 11’inin il dışında olduğu bilgisi alındığı, diğer 11’ine aşı yapıldığı ifade 
edilmiştir. En çok ÜSYE, kronik hastalıklar için reçete tekrarı nedeniyle başvuru 
olmaktadır. Aralık ayı ortasında 4 su çiçeği vakası saptandığı belirtilmiştir. Deprem 
öncesinde günde 200 hasta bakılırken şimdi 60-70 civarında hasta baktıklarını 
belirtmektedirler.

ASM binasının bir bölümü sonradan eklenmiştir ve depremden sonra yeni 
eklenen bölümün kullanılmaması önerilmiştir. Binanın diğer bölümlerinde hizmet 
verilmektedir.

Sorunlar

Barınma sorunları• 
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Bostaniçi 1 no.lu ASM

ASM’de bulunan toplam 4 aile sağlığı biriminden ikisinde hekim vardır, bir hekim 
deprem öncesinde tayin olmuştur, bir hekim raporludur. Halen Başkale’de ailesinin 
yanındadır. Ayrıca dört hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. ASM binasına ilk 
depremden sonra sözlü olarak sağlam denmiştir. İkinci deprem sonrası değerlendirme 
yapılmamıştır (Fotoğraf 13-14).

Bağlı nüfus depremden önce 3800 iken depremden sonra 3500’e düştüğü ifade 
edilmiştir. Günlük poliklinik ise 40’tan 80’e çıkmıştır, çünkü bölgede misafirler 
vardır. Bebeklere ve gebelere ulaşılamamaktadır. Bölge nüfusunun bir kısmı çadırda 
kalmaktadır. Bazı evler yıkılmıştır ancak mahallede henüz konteynır kurulmamıştır. 
Görülen hastalıklar arasında ziyaret edilen gün 1 pnömoni ve 3 ishal vakası 
olduğu dikkat çekmiştir. Sağlık güvencesi olmayanların ücretsiz ilaç alabilmesi için 
tanımlanan Deprem65 kodundan ASM hekimlerini bilgisi yoktur.

Sorunlar

Barınma sorunları• 

BOSTANİÇİ 2 no.lu ASM

İki hekim, üç hemşire-ebe ve bir hizmetli çalışmaktadır. Binanın sağlam göründüğü, 
ancak hasar tespiti için gelen bir kişinin elleri ceplerinde kontrol edip ayrıldığını 
bu nedenle sağlam olduğu bilgisinin güvenilir olmadığı ifade edilmiştir. Görüşülen 
hekime bağlı nüfusta 100 kişi azalma olduğu, günlük poliklinik sayısı 45-50 olduğu 
ve deprem öncesine göre azalma olmadığı belirtilmiştir. Halen gebe sayısı 40, bebek 
sayısı 67’dir. En çok ÜSYE görülmektedir. ASM’ye bazı mültecilerin de başvurduğu 
ve bronşit saptandığını söylenmiştir.

Sorunlar

Tüm ASM çalışanlarının evlerinin hasarlı olması Barınma sorunları• 

ERÇEK BELDESİ ASM

ASM’de üç hekim, üç hemşire-ebe çalışmaktadır. Rotasyonla o dönemde çalışmakta 
olan hekim, Gürpınar ilçesinde hemşire-ebe ise Gevaş’ta kalmaktadır. Sağlık 
çalışanlarının tümünün evleri hasarlıdır.
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Erçek beldesinde ağır hasarlı ve can kaybı olmadığı belirtilmiştir. Halkın çadırlarda 
kaldığı ancak hava soğudukça evlere girmeye başladıkları saptanmıştır. 9 Kasım 
depreminden sonra 300 hasarlı ev olduğu saptanmış ve 300 konteynır gönderileceği 
söylenmiştir. Köye çok fazla yardım TIR’ı geldiği belirtilmiştir. ASM’nin iki 
depremden sonra da Sağlık Müdürlüğü tarafından ziyaret edilmediği ifade edilmiştir. 
ASM binasında hasar tespiti yapılmadığı, sözlü olarak binada çalışmaları söylendiği 
belirtilmiştir.

Görüşülen hekim, sağlık müdürlüğünden konteynır istemediğini, başvuracak yerin 
belli olmadığını ve kendisinin belde belediyesi ile görüşerek konteyner almaya 
çalıştığını söylemiştir.

ASM’ye bağlı toplam 5 köy vardır ve her hekime bağlı ortalama nüfus 4000’dir. 
Görüşülen hekime bağlı gebe sayısı 38, bebek sayısı 197’dir. Toplam poliklinik 
sayısı 30’dur ve depremden sonra değişme olmamıştır. En çok görülen hastalıklar 
ÜSYE’larıdır. Aşılama devam etmektedir ve malzeme eksiği yoktur.

Sorunlar

Barınma sorunları• 

Van’da diğer kamu çalışanlarına sağlanan olanakların sağlıkçılara, özellikle ASM • 
çalışanlarına sağlanmaması, kamu çalışanlarına yapılacak olan 300 TL yardımın 
ASM çalışanlarına ödenip ödenmeyeceğinin bilinmemesi

Sağlık Bakanlığı’nın yalnız bırakması• 

KARAGÜNDÜZ KÖYÜ ASM

ASM’nde bir hekim, bir sağlık memuru görevlidir ve rotasyonla çalışılmamaktadır. 
Binanın sağlam olduğu söylenmekle birlikte kendilerine rapor ulaşmadığını 
belirtmişlerdir. Doktor eş durumundan Van merkezinde cezaevi bahçesindeki 
Adalet Bakanlığı konteynırlarında kalmaktadır.

Köyde depremden dolayı hasarın az ama yardımın çok olduğu söylenmiştir. 
Karagündüz’de bağlı nüfus 3130, bebek sayısı 62, gebe sayısı 28, günlük poliklinik sayısı 
110 olarak bildirilmiştir. Aşılama devam etmektedir ve aile planlaması malzemeleri 
yeterlidir. Başvuranlarda ÜSYE dışında önemli bir hastalık görülmemektedir.
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Sorunlar

Depremzede sağlık çalışanlarına izin verilmemesi• 

ORTANCA KÖYÜ ASM

ASM’nde bir hekim, iki aile sağlığı elemanı görevlidir ve rotasyonla çalışılmamaktadır. 
Toplam 4 köy bağlıdır ve nüfus toplam 2640, gebe sayısı 44 bebek sayısı 57’dir. Günde 
40 poliklinik yapılmaktadır. Köyde hasar gören başka evler olsa da sadece bir ev 
hasarlı olarak gösterilmiştir. Köye hiç konteynır gönderilmemiştir. ASM binasında 
ise hasar tespiti yapılmamış, Sağlık Müdürlüğü’nden ziyarete gelen olmamıştır. 
Binanın 20 senelik olduğu, ancak güvenemeseler de çok soğuk ve rüzgarlı bir yer 
olması nedeniyle çadırda hizmet verilemeyeceği söylenmiştir.

Görülen hastalıklar arasında ÜSYE dışında normalin üzerinde ishal vakası olduğu 
dikkat çekmektedir. Ziyaret edilen günden bir gün önce gelen 30 hastadan 4’ü ateşli 
ishal saptanmıştır. Hekime göre bunun nedeni içme suyunun kontamine olmasıdır. 
İlden daha önce gelen çevre sağlığı ekiplerinin tespit yaptığını ve su deposunun 
kirli, borularda çatlaklar olduğunun söylendiğini belirtmektedir. Aşılama devam 
etmektedir, ancak yetişkin grip aşısının kalmadığı belirtilmiştir. Aile planlaması 
hizmeti sunulmaktadır. Aile sağlığı elemanları, lojman kullanılamaz durumda 
olduğundan konteynırda kalmaktadırlar.

Sorunlar

Köyün su deposunun çatlak suyunun kirli olması ancak ASM’lerin artık böyle • 
bir görevlerinin olmadığı, imkanlarının da olmaması, ve köye ilgi gösterilmemesi 
nedeniyle sorunun çözülememesi

Ateşli ishalli hasta sayısının yüksekliği• 

Barınma sorunu (Hekim her gün Edremit’ten gelmektedir)• 

KARPUZALAN KÖYÜ ASM

ASM’nde bir hekim, bir aile sağlığı elemanı görevlidir ve rotasyonla çalışılmamaktadır. 
Erek dağı eteklerinin depremden çok etkilenmemesi nedeniyle bölgede çok hasarlı ev 
olmadığı, ancak köye çok sayıda konteynır gönderildiği ifade edilmiştir. ASM binası 
sağlam görünmekle birlikte henüz kesin hasar tespiti yapılmamıştır. Depremden 
sonra Sağlık Müd’ürlüğü’nden aşılama için gelenler olduğu belirtilmektedir.
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Bağlı nüfus 4070’dir ve depremden sonra azalmamıştır. Gebe sayısı 40, bebek 
sayısı 87, günlük poliklinik sayısı ise 15-20’dir. Aşılama ve aile planlaması devam 
etmektedir

Hekim Bostaniçi’nde sağlık ocağı lojmanlarında, aile sağlığı elemanı ise Van merkezde 
hasarlı bir evde kalmaktadır. Sağlık Müdürlüğü’nden talep ettiği konteynır henüz 
sağlanmamıştır.

Başvuranlarda ÜSYE fazladır ancak ishal yoktur. Yine de köyde su sorunu 
olduğunu söylenmiştir. Deprem nedeniyle kömür talep edilmiş ancak henüz temin 
edilememiştir.

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ

Van merkezde bulunan çadırkentlerin bir bölümünde ve bağlı 60 köyde gezici sağlık 
ekipleri tarafından hizmet sunulmaktadır. Bu hizmetler daha çok il dışından gelen 
sağlık çalışanları tarafından sürdürülmektedir. Çadırkentlerde gezici sağlık hizmeti 
her gün sunulsa da bu hizmetler aracın kapısından şikâyet sorup ona göre ilaç 
vermekten öteye gidememektedir.

Köylerde ise her köye dört günde bir gidecek şekilde birisi aşılama, diğeri sağlık 
hizmeti sunan ekip olmak üzere gezici hizmetleri sürdüren iki farklı türde ekip 
vardır.

Ancak gezici hizmetle ilgili her gün değişiklikler yapılmaktadır. Örneğin TTB Van 
Koordinasyon Merkezi ekibinin köy ziyareti sırasında sağlık hizmeti sunan ekibe 
aynı zamanda aşılama görevi de verilmiştir. Bu ekibin aşılama hizmetleri yalnızca 
çocukları ve yaşlılara grip ve pnömokok ve gebelere tetanoz aşısı ile sınırlıdır.

ERCİŞ

ERCİŞ 112-UMKE EKİPLERİ

Aralık ayı sonu itibarıyla Erciş’te 24 UMKE personeli 8 araçla hizmet vermekte, 29 
ambulans bulunmaktadır. Her gün yaklaşık 30 hastanın transferi bu ambulanslarla 
sağlanmaktadır.

ERCİŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Sağlık Grup Başkanlığı yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından atanan birer ay süreyle 
atanan Koordinatörler tarafından üstlenilmiştir.
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Erciş TSM binasında kesintisiz olarak hizmet sunulmaktadır. TSM binasının girişinde 
Erciş Devlet Hastanesi’nin acil servis hizmetleri sürdürülmektedir.

Birinci katta ise depremden önce 5 no.lu ASM bulunmaktadır. Depremin ardından 
bir ay süreyle yine bu binada hizmet vermeye devam eden ASM, daha sonra Erciş 
Sahra Hastanesi yakınında başka bir binaya taşınmıştır.

Binanın üst katı Erciş Sağlık Grup Başkanlığı yönetim bürolarından oluşmaktadır. 
Erciş TSM binası için sağlam raporu verilmiş olmakla birlikte, binanın ortasında yer 
alan camlı tavan zeminin etrafı şeritle çevrilerek geçişe kapatılmıştır. Çalışanlar ise, 
binanın gerçekten sağlam olduğundan kuşkuludur.

TSM çalışanları için de barınma sorunu devam etmektedir. Sağlık Bakanının 21 
Kasım’da bölgeye yaptığı ziyaret öncesinde, sağlık çalışanlarının barınması amacıyla 
alelacele TSM bahçesine kurulan üç adet termal UMKE çadırının 23 Kasım günü 
yapılan ziyarette bomboş olduğu herhangi bir yatak ya da ısıtma sistemi kurulmadığı 
gözlenmiştir. Aralık ayı sonu itibarıyla bu çadırlar rotasyonla gelen sağlık çalışanlarının 
geçici olarak barınması amacıyla kullanılmaktadır.

Personelin şimdiye kadar izin ve rapor hakları bittiği için zor durumda olsalar da 
çalışmaya devam ettikleri gözlemlenmiştir. Diğer yandan, döner sermaye gelirlerinin 
neredeyse yarı yarıya düştüğü ifade edilmiştir.

Depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen sağlık çalışanlarının hiç birisinin güvenli 
bir barınma yerine sahip olmadığı, barınma yeri konusunda sağlık bakanlığının hiç 
bir destekte bulunmadığı ifade edilmektedir. Başvuruların yapıldığı hatta öncelik 
sıralaması bile yaptıklarını ancak çoğunun evi hasarlı olmasına rağmen hiç kimseye 
konteynır verilmediği saptanmıştır.

Sağlık bakanlığı’nın ölen sağlık çalışanları için taziye mesajını bile çok geç 
bildirmesinin sağlık çalışanlarında kırgınlık yarattığı açıkça gözlemlenmektedir. 
Ayrıca görevlendirme, barınma sorunlarına ilgi gösterilmediğinden yakınılmaktadır. 
Nitekim evi tümüyle yıkılan hekimler ve sağlık çalışanları vardır.

ERCİŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ (ASM)

Erciş’te birinci basamak hizmetleri depremin 10. gününden itibaren yerel 
çalışanlar tarafından sunulmuş, çalışmalar Erciş TSM ve hasarsız olan 11 ASM’de 
yürütülmüştür. İkinci deprem sonrası dört ASM kullanılamaz olduğu için konteyner 
içinde hizmet sunulmaya başlanmıştır.
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Kasım ayı sonu itibarıyla köyler dahil Erciş’te bulunan toplam 13 ASM’den üçü 
kendi binasında aktif olarak çalışmaktadır. Diğer ASM bölgeleri, diğer illerden gelen 
gezici sağlık araçları ile hizmet almaktadır. Van kent merkezinde yapılan gözlemlerin 
aksine, Erciş’te birinci basamak tedavi hizmetleri, il dışından görevlendirilen sağlık 
çalışanları ve gezici sağlık hizmeti araçlarıyla sürdürülmektedir.

Erciş’e sağlık çalışanları için konteynırlar gelmiş olmakla birlikte, sayıca tüm 
çalışanlara yetecek düzeyde değildir. Halen barınma sorunu yaşayan çok sayıda 
sağlıkçı vardır. Birinci basamak sağlık çalışanları barınma sorununun çözümünün 
yanı sıra geçici süreyle izin talep etmektedirler.

Erciş’de biri diş hekimi olmak üzere (Hakan Yurtkuran) üç hekimin yaşamını 
yitirdiğini belirten   ASM   çalışanları,   yaşamını   kaybeden   doktorlardan   ASM   
hekimi

Dr. Ramazan Sansur’un isminin bir ASM’ye verilmesini talep etmektedirler.

Yaşamını kaybeden diğer hekim ise özel çalışan Dr.Muammer Yılmaz’dır.

Erçiş 1 Nolu ASM

Görüşülen ASM çalışanları 23 Ekim depremi sonrasında 15 dakika içinde ASM’yi 
çalışır hale getirdiklerini, o gün boyunca gelen tüm hastalara hizmet verdiklerini 
ifade etmişlerdir. Üstelik bu süre içinde kendi ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını, 
dağıtılan yardımlardan istemekten utandıklarını belirtmişlerdir.

Deprem öncesinde Erciş TSM binasında bulunan 1 no.lu ASM, binanın devlet 
hastanesi acil servisi olarak kullanılması nedeniyle kendi bölgelerinden çok uzakta 
Sahra Hastanesi’ne yakın 5 no.lu ASM binasında hizmet vermektedir. Çalışanlar 
bunun bölge halkı için de zorluk yarattığı, aşı için çağırdıkları bir annenin 2 km 
uzaktan yürüyerek geldiğini belirtmektedirler. Eski yerleri olan TSM binasında 
bir oda istediklerini ancak kendilerine bu odanın verilmediği gibi, ASM acil odası 
için aldıkları malzemelerin de şu anda nerde olduğunu bilmediklerini, kendilerinin 
satın aldıkları kimisi kişisel eşyalarının da kayıp olduğunu ifade etmişlerdir. Halen 
hizmet vermekte oldukları binada ise tansiyon aletleri bile olmadan çalıştıklarını 
vurgulamışlardır.

ASM çalışanları deprem sonrası hakları olan yasal olan izin haklarının farkına 
varamadıklarını, akut dönemin ardından rapor ve izin alarak bölgeden uzaklaştıklarını, 
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ama rapor ve izinleri bittiği için çalışmaka zorunda olduklarını söylemişlerdir. 
Çalışmaktan kaçınmadıklarını ancak kalabilecek yer sorunlarının çözümlenmemiş 
olmasının çok kötü olduğunu özellikle vurgulamışlardır. Hekimlerden biri 
Çaldıran’dan gelip gittiğini, hemşireler ise çadırda kaldıklarını belirtmişlerdir. 
Sözleşmeli çalışan hemşirelerden birisi sağlık müdürlüğünde sözleşmeli personele 
konteynır verilmeyeceğini söylenmesi üzerine istifa ederek 657 kadrosuna geri 
dönmüştür.

Bu konu sağlık bakanlığının özellikle Aile hekimliği ve sözleşmeli personele nasıl bir 
davranış ve bakış açısında olduğunun bir göstergesidir.

Çocuğu olan ve aile sağlığı elemanı olarak çalışan kadın sağlık çalışanları özellikle 
zorluk yaşamaktadırlar. Gebe ve çocuğu olanlara geçici görev hakkı verilmekle 
birlikte aile sağlığı elemanı olduğu için çalışmakta olduğu ASM’ye dönememe 
endişesi nedeniyle hiçbiri bu haklarını kullanamamaktadırlar.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ

BARINMA

Aralık ayı sonu itibarıyla Van ili genelinde toplam 310 uzman hekim, 237’si aile 
hekimi olarak görev yapan toplam 329 pratisyen hekim ve 2170 hekim-dışı sağlık 
çalışanı görev yapmaktadır. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bölgede sağlık personelinin 
kaldığı 328 konteynır olduğunu belirtmektedirler.

Hali hazırda sağlık çalışanları rotasyonla çalışıyor olsalar da, bu konteynırlar rotasyonla 
gelen sağlık çalışanlarının ancak yarısının barınma gereksinimini karşılamaktadır. 
Ancak bu da sadece rotasyonda oldukları süre için sağlanan bir barınmadır. Sağlık 
çalışanlarına aileleriyle birlikte kalıcı barınma sağlanması konusunda iki ay içinde 
hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Diğer kamu çalışanlarına gösterilen özen sağlık 
çalışanlarından esirgenmiştir. Bununla birlikte kendileri de depremzede olan 
sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini 
gözlemlediğimizi belirtmeliyiz.

Deprem sonrası ilden ayrılan, istifa eden sağlık çalışanı bulunmakla birlikte pek çoğu 
bölgede kalarak çalışmaya devam etmiştir. İlde görev yapan yerel sağlık çalışanlarının 
çoğu barınma sorunu yaşamaktadır. Halen, sağlıklı ve güvenli barınma ortamı 
gereksinimi olan sağlık çalışanları için bir barınma olanağı yaratılamamıştır.
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Hizmet sunan iki hastane yakınında oluşturulmakta olan ve sağlıkçıların kalacağı 
belirtilen barınaklar (kalıcı barınak değil; biraz daha sağlıklı ve güvenli konteyner) 
sadece iki hastane çalışanlarının bir kısmı için bir çözüm oluşturacaktır. Pek çok yerel 
sağlık çalışanı bir müddet daha, bulabildikleri geçici barınma yerlerinde, ailesinden 
uzak yaşamını sürdürmeye devam edecektir. Bu düzensizlik, belirsizlik ve gelecekle 
ilgili kaygının çalışanların motivasyonunu etkilememesi düşünülemez. Ancak, 
sağlık çalışanları hizmet sunmaktan kaçınmadıklarını belirterek öncelikle temel 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek barınma ortamı istemektedir. İl dışından geçici olarak 
görevlendirme ile gelen sağlık çalışanları da özveri ile çalışmalara katılmaktadır. 
Bunlara sunulan barınma olanakları ise çalıştıkları yere (Van/Erçiş) ya da çalıştıkları 
birime (112/ hastane / müdürlük/ gezici ekip) göre değişmektedir. Kimi 400 yataklı 
huzurevinde, kimi Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesindeki çadırlarda, kimisi 
sahra hastanesi içindeki çadırlarda kalmaktadır. Dışarıdan gelen bu çalışanların bir 
kısmı da güvenli ve temiz barınma ortamı isteklerini dile getirmektedir.

Diğer yandan, bazı özel hastaneler yataklarından bir bölümünü hekimlere 
açmıştır. Ancak bu da geçici bir çözümdür. Aslolan sağlık çalışanlarının önemli bir 
bölümünün parçalanmış olan aileleriyle birlikte yaşayacakları, iyi iklimlendirilen, 
güvenli, korunaklı ve banyo, tuvalet gibi temel gereksinimlerin sağlandığı konteynır, 
prefabrik ev ya da diğer tipte kalıcı konutların sağlanmasıdır.

Van’da bulunan tüm ASM’lerde dönüşümlü çalışma düzeni 26 Aralık tarihi itibarıyla 
sona erdirilmiştir. Tüm ASM hekimlerinin ve hekim dışı çalışanlarının görevlerine 
geri çağrılmasının, ASM çalışanlarının yaşamakta olduğu barınma sorununu daha 
da artıracağı ortadadır. ASM hizmetlerinin devamlılığının ön koşulu, çalışanların 
temel gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Umarız, Sağlık Bakanlığı ve Van il ve sağlık 
yöneticileri barınma sorunlarının çözdükten sonra bu kararı almıştır.

ÇALIŞMA DÜZENİ

Hem hastanelerde hem de köyler dışında çoğu birinci basamak sağlık kurumunda 
her dönemde 1/3 ya da Vi’ünün aktif olarak çalıştığı rotasyonlarla çalışılmaktadır. 
Bu düzenden memnun olan da/ olamayan da bulunmaktadır; ancak temel sorun 
olarak çalışılan binanın güvenliği belirtilmektedir. Çoğu sağlıkçı, içine girerek hizmet 
sundukları binaların güvenli olduğuna inanmamaktadır. Kendilerine sözlü olarak 
söylenen ‘’sorun yok, bina sağlam’’ ifadeleri kaygılarını gidermemektedir. Bu nedenle 
binanın sağlam olduğunu belirten raporların, herkesin görmesine olanak sağlayacak 
şekilde, duyuru panolarında ilan edilmesi bu kaygıyı gidermesine yardımcı olabilir.
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Kamu sağlık çalışanları özel hastanelerin önemli bir bölümünün depremin ardından 
kapılarını kapattıklarını ve hastalarını Bölge Eğitim Araştırma Hastane’sine sevk 
ettiklerini belirterek tepkilerini ifade etmişlerdir.

Depremden iki hafta sonra yeni binalarında çalışmaya başladıklarını belirten bir özel 
hastane başhekimi ise personel yokluğu nedeniyle yeterince hizmet sunamadıklarını 
ifade etmektedir.

EKONOMİK SORUNLAR

Van’da depremden sonra çalışmaya devam eden sağlıkçıların pek çoğu eşlerini, 
çocuklarını daha güvenli ve sağlıklı olduğunu düşündükleri aile yakınlarının yanına 
göndermiştir. Bu koşullarda ailelerinden uzakta iki aydır yaşamlarını sürdürmeye 
devam etmektedirler. Kendileri de travma yaşayan çalışanların aile bütünlüğünü ne 
zaman ve nasıl sağlayacakları belirsizdir. Bu belirsizlik sağlık çalışanlarını tükenmişlik 
noktasına getirmiştir. Bu gerekçelerle bazı sağlık çalışanları tayin istemekte ve yasal 
dayanak aramaktadır.

Bu konuda depremzede sağlık çalışanlarına ayrıcalık sağlanmalıdır ve olası seçenekler 
sağlık çalışanları ile tartışılarak karar verilmelidir.

Performansa dayalı ek ödeme çerçevesinde özellikle hastanelerde çalışanların 
“performans puanlarının düşmesi nedeniyle(!)” ücretleri de düşmüştür. ASM 
çalışanlarının ise nüfusu azalmıştır bir kısmı ücretlerinin azaldığını, bir kısmı da 
değişmediğini ifade etmektedirler.

Aylık gelirleri azalsın ya da azalmasın depremzede tüm sağlık çalışanları evlerini 
ve eşyalarını kaybetmeleri nedeniyle büyük maddi zarar uğramış durumdadırlar. Bir 
bölümü eşi ve çocukları için başka kentlerde ev kiralamak durumunda kalmışlardır. 
Depremden kendileri de etkilenen, aileleri parçalanan, düzensiz yaşam nedeniyle 
ekonomik sorunlarla karşılaşan sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmalı; ayrıca faizsiz 
ya da düşük faizli kredi sağlanarak destek verilmelidir.

26 Aralık 2011 tarihinde Sağlık Müdürlüğü’nden elde edilen bir bilgiye göre, ASM 
hekimlerine bildirilenin aksine hiçbir ASM’nin nüfusu deprem öncesi nüfusları sabit 
kabul edilecek şekilde belirlenmemiştir. ASM hekimlerine “bölgenize dönerseniz 
nüfus kayıtlarınızı tamamlarsınız, size başvurular artar ve nüfuslarınız eski düzeyine 
ulaşır” dendiği öğrenilmiştir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının ücret güvencesini 
ortadan kaldıran bu uygulama, aile hekimleri ve hekim dışı birinci basamak sağlık 
çalışanlarının Van’da çalışma motivasyonunu tümüyle ortadan kaldıracaktır.
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SOSYAL VE RUHSAL DESTEK GEREKSİNİMİ

Sağlık çalışanları hem depremzede olarak hem de giderek kötülene koşullar altında 
hizmet vermeye devam etmek zorunda olmaları nedeniyle ruhsal açıdan gerçekten 
önemli sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Topluma yönelik olarak etkili bir şekilde gönüllülük temelinde sürdürülen APHB 
çalışmalarının sağlık çalışanlarına özel destek sağlamak üzere düzenlenmesi acil bir 
zorunluluktur. 23 Ekim depreminin ardından kentte görevli olan psikiyatristlerin 
çabasıyla sağlık çalışanları için sadece bir kez düzenlenebilen ruhsal destek amaçlı 
toplantı bir daha tekrarlanamamıştır.

TTB Van Koordinasyon Merkezi ekiplerinin kente görevlendirilen psikiyatristlerin 
de katılımıyla düzenlemek için çaba harcadığı sağlık çalışanlarına özel ruhsal destek 
amaçlı toplantılar, Sağlık Bakanlığı afet koordinatörlerinin engellemesi sonucu 
gerçekleştirilememiştir.

Afet koordinatörlüğünün planlayacağı söylenen toplantılar ise, depremin ardından 
iki ay geçmesine rağmen henüz yapılmamıştır.

Aynı zamanda kendileri de birer depremzede olan sağlık çalışanlarına yönelik ruhsal 
destek çalışmaları mutlaka düzenlenmeli, bireysel ve grup olarak profesyonel destek 
sağlanmalıdır.

SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARINA DAİR GÖZLEM                                  
(24 KASIM -15 ARALIK)

Aniden meydana gelen, normal hayatın akışını birdenbire tersyüz eden, donduran, 
insanların güvenlik, kimlik ve gelecek algısını ciddi anlamda çöküntüye uğratan, 
yaşam üzerinde kontrolün kaybolduğu duygusunu yaşatan deprem gibi travmaların, 
insanlar üzerindeki psikolojik etkilerinin de oldukça sarsıcı olduğu bilinen bir 
gerçektir. Bu bilimsel gerçekten hareketle, Van depremini yaşayan insanlarımızın 
yoğun stres altında oldukları, sürekli psikolojik ve sosyal destek hizmetine ihtiyaç 
duydukları anlaşılmaktadır.

Depremin üzerinden 2 ay geçmesine karşın, evleri sağlam olanların, hiçbir can 
kaybına uğramayan insanların dahi, evlerine giremediklerini, yoğun korku, kaygı, 
sürekli artçı sarsıntılar ve tekrar deprem olacakmış/oluyormuş hissi yaşadıklarını; 
karamsarlık, çaresizlik, huzursuzluk, rahatsız edici değişiklikler tanımladıkları 
gözlemlenmiştir.
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Van halkı, şikayet ettiği problemlerin kaynağı olarak birinci sırada fiziki şartları 
işaret etmektedir. Bunların içinde en önemlisi, eskiden olduğu gibi normal bir 
evde oturamamaktır. Depremden sonra terk etmek zorunda kaldıkları (Nakil 
edilen aileler) fiziki çevreleriyle birlikte sosyal çevrelerini, sosyal ilişkilerini de 
kaybetmişlerdir. Ayrıca çadır kent alanlarının fiziki-sosyal özelliklerinin kısıtlı 
oluşu problemi büyütmektedir. İnsanlar, her ne sebeple yerlerinden edilmiş olursa 
olsunlar, yerleştirildikleri yeni yerlerde sorunlar yaşamaktadır. Ya da basından takip 
edebildiğimiz kadarıyla yerleştirildikleri kentlerde milliyetçi ve saldırgan davranışlarla 
karşılaşmaktadır.

Geleneksel yapı içerisinde bulunan yöre halkının sosyal, ekonomik gelişiminin 
Türkiye’deki birçok ile nazaran çok geride olduğu, toplumsal ve sosyal yaşama 
katılma fırsatından yoksun oldukları ve ayrıca resmi kurumların sunduğu 
hizmetlerden yeterli düzeyde faydalanmadıkları için kendilerini dışlanmış hisseden 
Van halkında, depremden sonra da bu olumsuz duygu ve düşüncenin daha da arttığı 
tespit edilmiştir.

Deprem sonrası travmaya yönelik çalışmalarda da “hazırlıksız” olunması, ne 
yazık ki travmanın yoğun ve uzun süreli olacağını göstermiştir. Gönüllü kişi ve 
kuruluşlar, aradan iki ay gibi bir süre geçmesine rağmen, koordinasyonsuzluğun 
giderilmemesinden yakınmaktadır. Deprem (afet) bölgesinde barınma, yiyecek, 
salgın hastalıklardan korunma ihtiyacı kadar, sosyal hizmetlerin, koruyucu önleyici, 
rehabilite edici çalışmalarının gerekli olup olmadığının halen tartışılır durumda 
olması, sosyal hizmetlerin ağır aksak sürdürülmesine yol açmaktadır. Sosyal hizmet 
çalışmalarının hızlı bir şekilde artırılması gerekmektedir.

Deprem bölgesine sosyal hizmetler il müdürlükleri tarafından görevlendirilenler 
(gönüllü ve re’sen) içinde, sosyal hizmet uzmanları, sosyolog, psikolog, çocuk gelişim 
uzmanlarının da bulunduğu; ekiplerin, depremin 7. Günü itibariyle alan taramalarına 
bakanlıktan gelen bir anketi doldurarak başladıkları, anket sorularının da daha çok 
ihtiyaç/durum tespitine yönelik hazırlandığı görülmüştür.

Sosyal hizmet çalışmalarından sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), 
nitelikli meslek elamanlarını anket doldurmak için alan taramasında görevlendirmesi, 
tedavi sürecinin başlatılmasını geciktirmektedir. Bakanlığın, bugüne kadar toplanan 
veriler üzerinden tespit edilen ve psikolojik destek amacıyla doğrudan başvuru 
yapanların psikolojik tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlatmak için meslek elemanı 
(psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı v.s) personelini sahadan çekmesi 
uygun olacaktır.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
724

VAN - ERCİŞ DEPREMİ DEĞERLENDİRME RAPORLARI

Erciş’te toplam üç çadır kent kurulmuştur. (Mevlana,Yenişehir, Otogar) Çadır 
kentte, çadırdan oluşan ASPB’na bağlı olarak; İki adet kreş bir de toplum merkezi 
ve psikososyal destek çadırı faaliyet yürütmektedir. Çocuklara psiko-sosyal destek 
amaçlı oyun etkinlikleri, kadınlara da el işi, aile,eğitim programları vb., çocuk ve 
yetişkinlere etüt programları uygulanmaktadır. Sağlık bakanlığına bağlı sahra 
hastanesi bünyesi içinde tıbbı sosyal hizmet çadırları mevcuttur. Meslek elemanlarının 
büyük kısmı ankette görevlendirildiği için bu çalışmalar Erciş veya Van’ın tamamına 
yaygınlaştırılamamıştır.

Van halkının genel yapısı açısından değerlendirme yapılması gerekirse; Yöre halkının 
büyük ölçüde vasıfsız işçilik meslek ve iş kollarında istihdam edildikleri, bu meslek 
ve istihdam şeklinin de belirli yaşam biçimlerine karşılık geldiği görülmektedir. Bu 
durumun, düzenli geliri ve sosyal güvencesi olmayan halkın büyük kısmının devlete 
güvenlerinin olmamasına neden olduğu izlenmiştir. Öte yandan halkın şikayetçi 
olduğu konuların başında yapılan yardımların halen düzenli bir şekilde yapıl(a)
madığı, yardımların belirli mahallelerde, belirli kişilere yapıldığı, bu mahallelerde 
ihtiyaç sahibi aile/bireylerin yardımlardan faydalanamadığı yönündedir. Depremin 
yaşandığı ilk günlerde yapılan yardımlar seçilmiş kişiler tarafından dağıtıldığından, 
yardımların ihtiyaç sahiplerine değil, yandaşlarına yapıldığı yönündeki düşüncelerinin 
ve resmi yöneticilere tepkinin devam ettiği görülmektedir. Sosyal hizmet 
emekçilerinin dağıtımlara (sosyal çalışmacı,psikolog, sosyolog vs.) dahil edilmesi ve 
alan taramasında tespit edilen ihtiyaç sahiplerine göre dağıtılması, yeni yardımların 
kısmen de olsa ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başlamasına katkı sunmuştur.

Depremden kadınlar ve çocukların, erkeklere oranla daha fazla etkilendikleri 
gözlemlenmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu teşhisiyle tespit edilen vakaların 
arasında kadın ve çocukların fazlalığı dikkat çekmektedir. İlerleyen tarihlerde başka 
büyük depremlerin yaşanacağına dair söylentilerin halk üzerinde psikolojik ve sosyal 
anlamda olumsuz etkiler yarattığı gözlemlenmiştir. Ayrıca ankete katılan ailelerin 
büyük bir çoğunluğu işsiz olduğunu beyan etmiştir. Özellikle anketörlere en önemli 
taleplerinin başında iş olanağı sağlanması ve gıda yardımlarının düzenli ve sürekli 
yapılması olduğu bildirilmiştir. Özürlüler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar afetten en 
çok etkilenen kesimi oluşturmaktadır.

Psiko-sosyal koordinasyon merkezinde görevli personelin barınma ve yemek sorunları 
vardır. Alan taramasında, anketin uygulandığı aile sayısı 2000 civarındayken, görev 
bir sonraki ekibe devredildiğinde rakam 17000’e ulaşmıştır. Van’da ise 9 Aralık 2011 
tarihi itibarıyla anketin uygulandığı aile sayısı 14000 civarındadır.
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Sosyo-ekonomik durumu iyi olan aileler kendi imkanlarıyla başka illerdeki 
akrabalarının yanlarına yerleşmişlerdir. Sosyo-ekonomik durumu iyi olmayıp zorunlu 
barınma talebinde bulunan aileler devlete bağlı psiko-sosyal destek koordinasyon 
merkezi tarafından yerleştirilmişlerdir.

Depremden etkilenen halk, kamu çalışanları ve yöneticiler, depremin yaratmış olduğu 
psikolojik şoku atamadıkları ve bunun devam ettiği, özellikle kamu çalışanlarının 
kendilerine veya diğer kişilere yardımcı olmada zorlandıklarını beyan etmişlerdir. 
İl ve İlçede kamuda görevli personel ve yöneticilerin depremin yaratmış olduğu 
travmatik sonuçlardan etkilenmelerinden dolayı kamu hizmeti sunmakta sıkıntılar 
yaşanmaktadır.

Uygulanabilir etkin ulusal afet politikasının eksikliği, Van-Erçiş depreminde de 
kendisini göstermiştir. Yapısal sorunların ortadan kaldırılması için gerekli olan 
örgütlenmedeki/organizasyondaki dağınıklık, afetten kaynaklı mağdur olan 
afetzedelerin barınma ihtiyaçlarına çözüm olarak sunulan afet sonrası çadır kentler 
veya yeniden yerleştirme sürecinin birer soruna dönüşeceği bilinmektedir.

AFETZEDELERE YÖNELİK SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 
(AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ)

Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ve Türk 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği arasında Psikososyal Hizmetler konusunda 
afetlerde ve olağan dönemde psikososyal hizmetlerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı 
hak ve sorumlulukları belirlemek üzere, “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği 
(APHB) Protokolü hazırlamıştır. Şu anda psikolog, psikiyatrist, çocuk psikiyatristi ve 
diğer çalışanlardan oluşan gruplar (muhtemelen sağlık çalışanlarından çok, ağırlıkla 
topluma yönelik) çalışmalarını sürdürmektedir (Fotoğraf 15).

ÖNERİLER:

Afete maruz kalmış yurttaşların devam etmekte olan barınma ve beslenme • 
sorunlarının giderilmesi,

Depremle mücadelede, bir taraftan Van/Erciş’in hayat şartlarını iyileştirmeye • 
yönelik koruyucu sosyal politikalara, öte yandan da rehabilitasyon ağırlıklı, 
sosyal-pedagojik projelere ihtiyaç vardır. Sosyokültürel ve ekonomik durumları 
hakkında elde edilen bütün istatistikî veriler, aktif sosyal politika ve sosyal 
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hizmetler boyutuyla değerlendirilmelidir. Bu çerçevede oluşturulacak çalışmaların 
türü, süresi, boyutu, tahminî maliyeti ile sosyal faydalarının belirlenmesi 
gerekmektedir. Yöre halkına yönelik, deprem sorunu ile ilgilenecek, valiliğe bağlı 
özel bir organizasyon birimi oluşturulmalıdır. Bu organizasyona kamu kurum/
kuruluş ve demokratik kitle örgütleri dahil edilmelidir. Bu birim, Van-Erciş’te 
depremden kaynaklı oluşan sorunları çözmek, sosyal dengeyi kurmak, depremden 
kaynaklı oluşan travmanın azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmalıdır. Bu birim 
yapacağı çalışmalar arasında;

Depremden kaynaklı oluşan travmanın fiziki, sosyolojik • ve psikolojik boyutları 
ile tanımlanması

Ortaya çıkan ekonomik yoksulluk sınırının ve sosyal kategorilerin • 
tanımlanması,

Depremden kaynaklı oluşan travmanın ölçümünde kullanılan metot ve • 
yöntemlerin seçilmesi,

Afetten kaynaklı fiziki, sosyolojik ve psikolojik problemlere yol açan sorunların • 
yapısal ve dinamik faktörlerin analiz edilmesi,

Uygulanacak politika ve programların formüle edilmesi ve uygulanmasının • 
denetlenmesi,

Bunun dışında;

İhtiyaç sahiplerini daha hızlı tespit etmek, (sağlık ve sosyal hizmetlere ihtiyacı • 
olan aile ve bireyler) ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için her mahalleye kriz masasına 
bağlı birimlerin kurulması önemlidir.

Van ilinin gelişmişlik düzeyini göz ardı etmeden, depremden kaynaklı ortaya • 
çıkan/artan dengesizliği azaltacak ekonomik önlemlerle birlikte bazı sosyal 
önlemlerin mutlaka alınması ve sosyal projelerin uygulanması gerekliliği 
kaçınılmazdır.

Toplumsal entegrasyonu hızlandırmak ve depremin yöre halkı üzerinde yaratmış • 
olduğu olumsuz etkileri azaltmak için yoğun ve ücretsiz eğitim programlarının 
artırılması, gençlere ve özellikle kadınlara yönelik kalifiye iş gücünü yetiştirecek 
şekilde istihdamı artıracak tedbirlere öncelik verilmeli, mesleki beceri kurslarıyla 
edindikleri yeteneklerle üretilen ürünlerin satılması için piyasaların yaratılması 
şimdiden planlanmalıdır.
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Bölgede görev alan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma süresinin • 
sınırlandırılması ve aralıklı rotasyona tabi tutulması, çalışma koşullarındaki 
çeşitli gündelik zorlukların azaltılması, ekip üyelerine de piko-sosyal destek 
programlarının uygulanması gerekmektedir.

Resmi kurumlar, yerel yönetimler ve gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında • 
koordinasyon sağlanmalıdır.

Yöre halkının•  gündelik hayata dönüşünü sağlayacak çalışmalara hız verilmeli, 
okul çağındaki tüm çocukların temel eğitimden yararlanması için gerekli 
ekonomik sosyal alt yapı oluşturulmalıdır.

Yöredeki eğitim kurumlarında ve toplum merkezinde Okul öncesi Eğitim • 
programları etkinleştirilmelidir.

Beslenme yetersizliğini önlemek için “Okul Beslenme Programları” yürürlüğe • 
konulmalıdır.

Psikolog ve Pedagoglardan oluşan “Çocuklara Özel Eğitim Projeleri” • 
oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

Çocuk/Ergen Eğitim Destek Projesi adı altında Üniversiteye ve Ortaöğretim • 
sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz Eğitim, Kurs, etüt sınıfları daha etkin 
hale getirilmelidir.

Başka illerin sosyal tesislerine yerleştirilen ailelere yönelik olarak psiko-sosyal • 
destek programlarının uygulanması ve can güvenliklerinin sağlanması önem arz 
etmektedir.

Çocukların aileleriyle birlikte yaşadıkları sosyal çevrede kalmaları, anne veya • 
babasını kaybetmiş çocukların devlet tarafından koruma altına alınmasından 
ziyade, ailenin diğer üyeleri tarafından bakımını üstlenmesine yardımcı olacağı 
sosyal hizmet koşulları hazırlanmalıdır.

Çocukların anne-babalarından veya yaşadıkları sosyal çevrelerden uzaklaştırılması, • 
başka yerlere taşınması gibi uygulamalardan özellikle kaçınılmalıdır.

Gün içerisinde çocukların zaman geçirebilecekleri oyun çadırları kurulmalı, • 
çadırlarda çocuk eğiticileri, çocuk gelişimcileri, psikolog, sosyolog ve sosyal 
çalışmacılar tarafından etkinlikler uygulanmalıdır.
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Kamu ve özel sektörde çalışan personelin de depremden etkilendiklerini • 
unutmamak ve bu anlamda gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarının depremzede oldukları göz ardı edilmemesi yerlerine 
bir süreliğine tutacak destek ekiplerinin görevlendirilmesi. Van ve Erçiş’te 
görevli personelin belirli bir süreliğine ücretli izne çıkarılması gerekmektedir. 
Afetten ilk birkaç ay geçtikten sonraki sağlık ve psiko-sosyal destek sürecinde 
yerel personele daha fazla ihtiyaç duyulacağı unutulmamalıdır.

Ulusal ve yerel basında deprem görüntüleri öncelikle çocuklara ve afetten • 
zarar görmüş diğer aile/bireylerini olumsuz etkilemiştir. Televizyon ve basında 
görüntülü haberlerdeki deprem bölgesinde halkın sorunlarının dramatik bir 
şekilde verilmesi, yıkık binaların, ölüm ve yaralanma gibi olayların çocuklar 
tarafından izlenmesi yoğun psikolojik travmaya sebep olacağı bilinmelidir

Özürlüler, yaşlılar, kadın ve çocuklar afetten en çok etkilenen kesimi • 
oluşturmaktadır. Özel bir dikkatle esirgenmeleri gerekmektedir. Çocuklar 
arasında önceden ruhsal bozuklukları olanlar, son bir yıl içinde kayıplar yaşamış 
olanlar özellikle risk grubu oluştururlar. Bu çocuklar diğer risk etkenleriyle 
(ölümle karşılaşmış, enkaz altında kalmış ve yakınlarını kaybetmiş olmak) 
karşılaştığında travma sonrası stres bozukluğu başta olmak üzere çeşitli ruhsal 
bozukluklar görülebileceği düşünülerek ayrıca tedavi süreci başlatılmalıdır.

Eşi,anne ve babası ölmüş veya yalnız yaşayan kadın/çocukların karşı karşıya • 
kaldıkları riskin azaltılması, güvenliklerinin sağlanması , sağlık ve eğitim 
hizmetlerine erişmeleri için tedbirler alınmalıdır.

SES veTTB tarafından iki aydır devam eden gönüllü sağlık biriminde psiko-sosyal • 
hizmetlerin resmi görevlilerin ulaşmadığı bölgelerde etkin bir şekilde uygulandığı 
görülmüştür. Önümüzdeki süreçte sağlık hizmetinin yanı sıra psikososyal destek 
birimlerinin oluşturulması özellikle kadın ve çocukların psikolojik tedavilerini 
olumlu etkileyecektir.

VAN BELEDİYESİ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BELEDİYELER 
BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği, Kasım ayı sonundan itibaren Van’ı beş 
bölgeye bölerek hizmet sunmaya başlamıştır. Bu kapsamda Sosyal ve Psikolojik 
Destek Merkezi, Gönüllü Merkezi, çadırlarda kalan yurttaşlar için yapılan banyolar, 
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Çocuk Oyun Çadırları, Aş Evi ve Çok Amaçlı Yaşam Merkezleri aracılığıyla hizmet 
verilmektedir.

Sosyal ve Psikolojik Destek Merkezi, deprem sonrası travma yaşayan ve çadırlarda 
hayatlarını sürdürmeye çalışan Van’lı depremzedelere uzmanlarla birlikte her türlü 
sosyal ve psikolojik desteği sunarken, Gönüllü Merkezi’nde yüzlerce kişi koordinasyon 
ve gönüllülük çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden en çok etkilenen 
çocuklar ise Çocuk Oyun Çadırları’nda hem eğitim görmekte hem de oyunlar 
oynamaktadırlar. Aş Evi’nde ise aralarında gönüllüler ve belediye personelinin 
de bulunduğu 30 bin kişiye her gün düzenli olarak üç öğün yemek verilmektedir. 
Çok Amaçlı Yaşam Merkezleri aşevi, temizlik, enkaz kaldırma, sağlık ünitesi gibi 
hizmetler sunmaktadır.

İki bölgede kurulan çadırlarda sağlık hizmetleri sunulmakta, diğer bölgelerde gezici sağlık
araçları ile hizmet götürülmektedir. Sağlık merkezlerinin her birinde günde 150-200
hastaya hizmet sunulmaktadır. Gezici sağlık araçlarıyla toplam 300-400 kişiye sağlık
hizmeti ulaştırılmaktadır.

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Sağlık Merkezi’nde sağlık hizmetleri TTB ve SES 
işbirliği ile sürdürülmektedir.

VAN ‘A İLİŞKİN GENEL İZLENİMLER 

Yapılan görüşme ve gözlemlere göre bütün devlet kurumlarının durumun normale 
döndüğünü ispatlama çabası içinde olduklarını söylenebilir. Sağlık Müdürlüğü 
yetkililerinin ASM ve hastanelerdeki rotasyon, performans vb. konuları biran önce 
normal düzene döndürmeye niyetli oldukları anlaşılmıştır. Bu niyetin arkasında 
yaptıkları çalışmalarla depremin 2. ayında artık durumu normale döndürmüş 
olduklarını gösterme ihtiyacı ve maddi koşulların eksikliğini görmezden gelerek 
sorunun sadece psikolojik kaynaklı olduğunu düşünmeleri yatmaktadır.

BARINMA

Van kenti afetten daha çok etkilenmiş gözükmektedir. Aslında hem yıkılan bina • 
sayısı hem ölen ve yaralanan sayısı Erciş’e göre daha az olmasına karşın 9 Kasım 
tarihindeki ikinci depremin yıktığı 23 bina (İkisi otel, diğerleri boş) ve ölen 40 
kişi tüm kentin moralini bozmuştur. Pek çok kişi kenti terk etmiştir. Kalanların 
bir kısmı ve çalışmak zorunda olan kamu görevlileri de eşlerini ve çocuklarını 
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köylerine, memleketlerine yollamışlardır. Erciş’te dükkânlar açılmıştır, sokaklar 
kalabalıktır ve insanlarda deprem korkusu azalmıştır. Van’da ise sokaklar 
karanlıktır, akşam çöktüğünde kimse kalmamaktadır. Köyler hariç, Van’dan 
dışarıya hızlı bir göç vardır.

Çadırkentlerde daha çok apartmanlarda yaşayanlar kalmaktadırlar. Kentin • 
kıyısındaki tek katlı evlerde kalanların evleri pek zarar görmediği için hem 
eşyalarının çalınmasını önlemek için hem de evlerinin tuvalet ve banyosundan 
yararlanmak için evlerinin yanına kurdukları çadır veya naylon barakalarda 
kalmaktadırlar. Bu izole çadırlar bazı yerlerde 5-10 çadırlık guruplar halindedir. 
Bu ayrı çadır ve gruplarının bir kısmına yardım, yemek hizmeti, sağlık hizmeti 
ulaştırılmakta ise de çoğu herhangi bir yardım alamamaktadır.

Çadır kentlerin bir kısmı uygun yere yapılmadığı için çadırları su basmıştır ve yollar • 
çamur içindedir. Çadırlar çok yakın kurulmuş olup servis yolu bırakılmamıştır. 
Aydınlatma, hoparlör sistemi yoktur. Bazı çadırlarda kalan kişi sayısı 15’i, 20’yi 
bulmaktadır Çadır içi sağlık koşulları genelde uygun değildir. Tuvalet, banyo, 
çamaşır yıkama yerleri ve sosyal alanlar büyük bir bölümünde yetersizdir. Öte 
yandan yangın için yeterli önlem alınmadığı dikkati çekmektedir. Havanın çok 
soğuk olması ve sık olarak elektriklerin kesilmesi nedeniyle ısınmak için elektrik 
sobaları yetersiz kalmakta, çoğu çadırda odun-kömür sobaları kurulmaktadır. Bu 
sobalar hem çadır içinde, hem de çadırların birbirine çok yakın kurulmuş olması 
nedeniyle diğer çadırlarda yangın riskini artırmaktadır. Çadır kentlerde askerler 
güvenliği sağlamakta iseler de bazılarında yönetim ile ilgili önemli sorunlar 
vardır. Hiçbir çadır kentte çadırlarda kalanlar hizmete ve yönetime ortak 
edilmemektedirler. Ailelerin en kısa sürede geçici barakalara ve konteynırlara 
taşıtılması düşünülmekte ise de kış gelmiştir. Bu yakın zamanda mümkün 
görünmemektedir. 2012 yılı sonbaharında ise kalıcı konutların bitmiş olacağı 
umulmaktadır.

Gezilen • çadırkentler arasında yaşam koşulları ve imkanlar konusunda büyük 
eşitsizlik olduğunu gözlemlenmiştir. Özellikle yaklaşık 5000 kişinin barındığı 
en büyük çadırkentlerden biri olan Mimar Sinan çadırkentinde koşullar son 
derece olumsuzdur. Çadırların tamamına yakınında ısınma aracı olarak kömür 
sobası kullanılmaktadır. Burada meydana gelen soba zehirlenmesi ve yangınların 
sıklığından söz edilmiştir. Yine bu çadırkentte bir çadırda iki ailenin barındığını, 
çadır içi nüfusun 15’e kadar çıktığı saptanmıştır. Diğer çadırkentlerden farklı 
olarak burada, sosyal çadırlar çok azdır ve tuvaletlerin çoğu tıkalıdır. Ayrıca 
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çadırların çamur içinde olduğu, zemine atılan mıcırın tamamen ortadan kalktığı 
görülmüştür.

Köylerde herkes çadıra taşınmıştır. Diğer yandan artık konteynırlar da gelmeye • 
başlamış olup genelde barınma durumları kentsel bölgelerden iyidir. Yine de, 
ziyaret ettiğimiz köylere yapılan konteyner, çadır ve diğer malzeme yardımları 
konusunda ciddi bir eşitsizlik gözlemlenmiştir. Ancak bu eşitsizliğin sadece hasar 
durumuyla ilişkili olduğu söylenemez. İktidara yakın köylere konteynır ve diğer 
yardım malzemelerinin bol miktarda gönderildiği, muhalif görülen yerlerin ise 
ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı herkesin ortak görüşüdür ve gözlemlerimiz 
de bunu doğrulamaktadır.

mültecilerin durumu

Yaşam koşulları, sağlık hizmetlerine erişim ve gelir elde etme konusunda en • 
dezavantajlı grup olan mültecilere özel bir önem gösterilmesi gerekmektedir. 
Ancak ne Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ne de 
kamu kurumları mülteciler ile ilgilenmektedir. Kentte çeşitli çadırkentlerde ve 
evlerin yanına kurulan çadırlar arasında BMMYK çadırları olduğu gözlemlenmiş 
olsa da, mülteciler bu çadırlardan edinememiştir. Mülteciler arasında ciddi 
kronik hastalıkları olan kişilerin sayısının fazlalığı dikkat çekicidir. Bu kişilerin 
gereksinimleriyle ilgili olarak, ne Sağlık Bakanlığı ne de çadırkentlerde oyun 
alanı vb. ile fazlasıyla meşgul olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çaba 
harcamamaktadır. Mültecilerin maddi, sosyal ve sağlık sorunlarının bir an önce 
yerinde tespit edilmesi ve en azından ilaç sağlanması ya da evde bakım gibi 
hizmetlerin düzenlenmesi gereklidir.

sağlık hizmetlerine erişim

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan hastaların depremden sonra 1,5 ay • 
boyunca, depremzede olduklarını belirtir bir belgeleri varsa DEP65 kodu 
reçeteye yazılarak ilaçlarını ücretsiz olarak alabilmeleri olanağı sağlanmıştır. 
Ancak bu durumdan hiçbir ASM hekiminin haberinin olmadığını görülmüştür. 
Bu kural sadece çadırkentlerde “mobil çadırkent” kaşesiyle uygulanmaktadır. En 
nihayetinde 22.12.2011 tarihli B.02.01.AAD.065.00.00-299-3135 sayılı ve Van 
Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cafer Geyik’in Vali adına imzalayarak 
38. Bölge Van Eczacı Odası Başkanlığına gönderdiği yazıda, “hayatın normale 
dönmesi ve acil durumun ortadan kalkmış olması nedeniyle” bu uygulamanın 
resmi olarak kaldırılmış olduğu görülmüştür.
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Öte yandan hem köylerde, hem de•  kentte yeşil kartlı büyük bir depremzede 
nüfus vardır. 2012 yılı başından itibaren yeşil kart uygulamasının kaldırılıp, genel 
sağlık sigortasına geçilecek olması, bölgedeki halkın sağlık hizmetlerine erişimini 
ciddi bir biçimde zorlaştırabilir.

sağlık sorunları

Bölgede en sık görülen hastalık soğuğa ve uygun olmayan barınma koşullarına • 
bağlı olarak ortaya çıkan üst solunum yolları, kas iskelet rahatsızlıkları ve idrar 
yolları enfeksiyonlarıdır. Ayrıca bazı çadırkentlerde ve köylerde ishal vakalarında 
artış olduğunu gözlemlenmiştir. Bu da hijyen eksikliğine ve içme ve kullanma 
suyunun sağlıksız olmasına bağlanabilir. Kentte gözle görülür düzeyde yaşanan 
hava kirliliği, soğuk hava ve kömür yakılan çadırlarda görülen kapalı ortam 
hava kirliliği, kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda mortaliteyi artırabilir. Aynı 
durum başta mültecilerde ve düzenli çadırkentler ve konteynırlar dışında çadırda 
yaşayan ailelerde olmak üzere çocukluk çağı morbidite ve mortalitesinde artışa 
da neden olabilir.

RİSKLİ GRUPLAR

Ana ve çocuk sağlığı hizmetleri çok sınırlı düzeyde sunulmakta, gebe ve bebek-• 
çocuk izlemleri yapılamamaktadır. Aile planlaması hizmeti sınırlı düzeyde hap 
ve kondom sağlanması ile sınırlıdır. Van kent merkezinde RİA uygulayabilecek 
AÇSAP merkezi kapalıdır. Hamilelere demir ve mineraller, bebekler demir ve 
D vitamini desteği acilen sağlanmalıdır. Çadır kentlerde ise ana ve çocuk sağlığı 
ve hijyen konularında sağlık eğitimine gereksinim vardır.

Bulaşıcı hastalıklar tehdit oluşturmaktadır.•  Van kent merkezinde tek tük suçiçeği 
ve sindirim sistemi enfeksiyonu görülmüştür. İçme suyunun pet şişelerden 
sağlanıyor olması sindirim sistemi salgın ihtimalini büyük çapta azaltmıştır. 
Ancak ORTANCA köyünde su deposu kirlidir ve su boruları zarar görmüştür. 
Bununla ilişkili olarak ateşli ishalli hastalık geçiren kişi sayısı fazladır. Köyde 
bulunan ASM çalışanlarını başvurusuna rağmen, deponun ve su borularının 
iyileştirilmesine ilişkin bir çalışma sürdürülmemektedir.

Kalabalık çadırlar bit, uyuz, dermatit, Hep B gibi temasla geçen hastalıların • 
ve solunum sistemi hastalıklarının yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Menenjit 
olguları da beklenmelidir. Hem kent içinde az hasar gören mahalle ve köylere 
göç hem de kent dışına göç nedeniyle aşılamalar aksamaktadır.
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Bölgede kayıtlı 100 civarındaki tüberküloz hastasının çok azı ziyaret edilip ilaçları • 
verilebilmiştir. Büyük çoğunluğunun nerede oldukları belli değildir.

Her afette olduğu gibi yaşlılar, kadınlar, sakatlar en çok risk altındadırlar. Bu • 
hassas guruplar afetten en çok zarar gördükleri gibi, adil dağıtılamayan yiyecek 
ve diğer yardımlardan yararlanamamakta, sağlık hizmeti alamamaktadırlar. 
Tespitleri yapılıp pozitif ayrımcılık uygulanmadıkça da sorunları artarak devam 
edecektir.

KORUYUCU HİZMETLER

Birinci basamaktan veri toplanmasına sınırlı olarak başlanmıştır. Çadır kentlerde • 
görevli hekimlerden bazı hastalıkların (ishal, akut solunum yolu enfeksiyonu, ateş, 
kızamık, menenjit) ve yapılan aşıların bildirilmesi istenmektedir. Ancak herhangi 
bir kültür veya diğer mikrobiyolojik tetkikler yapılamamaktadır. Bu yüzden su ve 
gıdanın sağlık düzeyi, ishalli hastalıkların kesin tanısı bilinmemektedir.

Afetlerden sonra özel önem taşıyan ruh sağlığı hizmetleri ideale yakın şekilde • 
verilmektedir. Bu başarının temelinde çok sayıda örgütün ortak çabasıyla 
sürdürülen Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği(APHB)’nin çabaları vardır. 
Öğrencisinden asistanına ve öğretim üyesine kadar hızla bölgeye ulaşıp bütün 
çadır kentlerde ruh sağlığını ve psikolojik desteği kuran, çocuk ve kadınları 
örgütleyip meşgul eden, mevcut psikozları bulup takip eden ve ilaçlarını temin 
eden, akut stres bozuklukları, depresyon ve konversiyonlarla baş etmeye çalışan 
bu ekipleri kutlamak gerekmektedir. APHB ekiplerinin sağlık çalışanlarına özel 
ruhsal destek çalışmalarına başlaması çok yararlı olacaktır.

TEMİZ SU SAĞLANMASI

İçme suyu hala pet şişelerle sağlanmaktadır. Sıkıntı çekilmemektedir. Kullanma • 
suyu ile ilgili bazı sorunlar çözümlenememiştir. Van ve Erciş kent merkezinde 
bazı kesintiler haricinde su akmakta ise de çadır kentlerde gerek suyun donması 
gerekse bazı iletim sebepleri ile su her zaman akmamaktadır. Bu nedenle de 
banyolar kurulmuş olmasına karşı kullanılamamakta, yetersiz de olsa kurulmuş 
olan tuvaletler temiz tutulamamaktadır. Suların klorlanması ve klor ölçümü ile 
ilgili bilgi edinilememiştir.
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SAĞLIKLI, YETERLİ VE TEMİZ GIDA SAĞLANMASI

Kamplardaki yiyecekler bazı dernekler, Kızılay ve yiyecek şirketlerince hazırlanıp • 
dağıtılmaktadır. Yiyeceklerin ham maddeleri, hazırlayanların sağlık durumu ve 
hazırlama şekli hemen hiç denetlenmemektedir. Gıda kaynaklı zehirlenmeler bir 
risk oluşturmaktadır. Dağıtılan yiyecekler daha çok bulgur, fasulye, nohut, patates 
şeklinde olup günlük besin gereksinimini karşılamaktan uzaktır. Meyve ve sebze, 
etli yemekler çok nadiren dağıtılmaktadır. Süt ve süt ürünleri verilmemektedir. 
Hamile kadınların çocukların beslenmeleri aksamıştır. Emziren kadın sayısı 
azalmıştır. Diyabet, hipertansiyon, böbrek hastası gibi özel beslenmesi gereken 
kronik hastalıkları olan bireyler zor durumdadırlar.

ATIKLARIN YOK EDİLMESİ

Çadırkentlerde tuvaletler yerleştirilmiş olsa da sayıları az olup sağlık açısından • 
da risk oluşturmaktadırlar. Su kesintilerinin sık olması nedeniyle veya 
kullanımdaki özensizlik nedeniyle temiz kullanılmamaktadırlar. Tuvaletleri 
uzak, yolları karanlık bulan bazı kişiler geceleri özellikle çocuklar ihtiyaçlarını 
etrafta giderebilmektedir. Banyolar sıklıkla susuz ve pistirler. Bazı köylerde ise 
banyo hiç yoktur. Çamaşır yıkama ve kurutma hizmetleri yetersizdir. Çöpler 
bazı çadırkentlerde düzenli olarak toplanmakta ve taşınmakta olsa da önemli bir 
bölümünde çöpler açığa atılmış durumdadır. Atık sular kanalizasyon sistemine 
bağlanmıştır. Vektör sorunu yoktur.

SAĞLIK KURUMLARININ DURUMU

Depremde Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi • 
kullanılamayacak kadar hasar görmüşlerdir ve şu an kapalıdırlar. Ayakta kalan 
tek hastane depremden kısa bir süre önce inşaatı tamamlanmış olan Bölge 
Eğitim Araştırma Hastanesidir. Bu hastanenin laboratuarları, röntgen cihazları 
çalışmakta olup daha çok poliklinik hizmeti için kullanılmakta, var olan 
yataklarının ancak 1/4’ünde yataklı tedavi hizmeti verilmektedir.

Poliklinik hizmetleri yetersizdir. Hastanelerde bazı tetkikler yapılabilmekteyse • 
de ilk basamakta fizik muayenesiz, laboratuarsız, doğru dürüst hikâye almadan, 
ayakta muayeneler yapılıp ilaçlar verilmektedir. Bölgede tonsillit, ÜSYE, bronşit, 
gribal enfeksiyon, dermatit gibi hastalıklar yaygındır. Kalabalık ve havasız 
çadırlarda sıkıntı çeken KOAH, astım gibi hastalık sahipleri, kanser hastaları, 
diyabetikler zor durumdadırlar. Kronik hastalıklar ilaç bulamadıklarından, 
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tetkik yaptıramadıklarından, takip edilmediklerinden yakınmaktadırlar. İkinci 
basamak için tek adres olan Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi şehir dışında olup 
ulaşımı da kolay değildir. Burada da tüm ameliyatlar yapılamamakta, hastalar 
civar illere sevk edilmektedir. Hemen her afette unutulan diş sağlığı hizmetleri 
Van’da da yetersizdir. Erciş’te gezici ekiplerce sağlanmaktadır.

Çadır kentlerden bir bölümünde sağlık birimi oluşturulmuştur. Diğerlerinde • 
gezici sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ancak gezici sağlık hizmetleri aracın 
kapısından şikâyet sorup ona göre ilaç vermekten öteye gidememiştir. Yeni 
yeni çadır kentlerde kadın ve çocukların tespitine başlanmıştır. Hane tespitleri 
yapılmamaktadır. Bunun bir nedeni bu hizmeti yapacak insan gücü bulunmayışı 
diğeri de çadırlardaki nüfusun hareketliliğidir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI

Bölgedeki sağlık personelinin en temel ihtiyacı olan barınma ikinci ayın sonunda • 
dahi henüz planlanmamış durumdadır. Bölgede özellikle ASM personelinin 
barınma ihtiyacı hiçbir şekilde düşünülmemiştir, kendi başlarının çaresine 
bakmaları beklenmektedir. ASM öçalışanlarının Sağlık Bakanlığı misafirhanesine 
dönüştürülen huzurevinde kalmaları ancak son dönemde sağlanmıştır. Ancak 
bazı sağlık çalışanları huzurevi binasının sağlamlığına güvenmedikleri için veya 
deprem korkusu nedeniyle binaya girmek istememektedirler ve bu tedirginliği 
yaşayan sağlık çalışanlarının çadır ve konteynır ihtiyacı devam etmektedir. 
Bunun yanısıra bölgedeki hastanelerin sadece rotasyonerleri barındırdıkları 
konteynırlar mevcuttur. Rotasyonların yılbaşı itibariyle son bulacağı ve bütün 
sağlık personelinin bölgeye çağrılacağı söylenmektedir. Bu durumda sağlık 
personelinin tamamını barındıracak konteynır ve çadır olmadığı ortadadır. 
Sağlık Müdürüne, rotasyonların bitirilme durumu sorulduğunda herhangi bir 
tarih verilemeyeceği öğrenilmiştir.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sağlık personelinin en önemli, hatta tek sorununun • 
psikolojik olduğunu iddia etmektedir. Ancak barınmanın planlanmaması, ilk ve 
orta öğretim kurumlarında eğitimin başlamaması ve olağandışı durumun sürmesi 
gibi nedenlerle çoğu sağlık çalışanının eş ve çocukları Van dışında kalmaya 
devam etmektedir ailelerin bölünmüşlüğü halen sürmektedir. Bu durum sağlık 
çalışanlarının en önemli sorunlarından biri olarak görülebilir. Özellikle çocuğu 
olan kadın sağlık çalışanlarının çocuklarını Van dışına göndermiş olmasının 
yarattığı sorunlar yetkililer tarafından erkek egemen bakışla görmezden 
gelinmektedir.
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Sekiz no.lu ASM dışında hiçbir sağlık kuruluşu binasının yazılı hasar tespit • 
raporuna rastlanmamıştır. Özellikle ASM’ler ziyaret edildiğinde çoğunun 
binalarında herhangi bir ciddi hasar tespit yapılmadığını, ancak sözlü olarak 
binada çalışabileceklerinin söylendiği öğrenilmiştir. Oysa görüşülen sağlık 
müdürlüğü yetkilileri bütün ASM’lerin hasar tespitlerinin tamamlandığını ve 
hepsine ait raporların ellerinde bulunduğunu iddia etmiştir. Ne var ki görüşülen 
hiçbir ASM hekiminin bundan haberi yoktur.

Merkezdeki ASM’lerin bir kısmı ve köy ASM’lerinin tamamına yakını sağlık • 
müdürlüğünce bir kez ziyaret bile edilmemiştir. ASM hekimlerinin çoğunluğu 
yalnız bırakıldıklarını, hatta aile hekimlerinin dışlandığını düşünmektedir. 
Aile hekimliği sistemine geçilmesinin ardından Aile hekimlerinin ve ASM 
çalışanlarının neredeyse kamu çalışanı olarak görülmediği yorumlarına çokça 
rastlanmıştır.

Aile hekimleri dışarıya göç nedeniyle nüfuslarının azalması konusunda endişelidir. • 
Eğer nüfusta azalma devam ederse, ya da nüfustan bağımsız gelir elde etmeleri

sağlanmazsa çalışma şartlarının zorlaşacağından, sözleşmelerinin iptal • 
edilmesinden kaygılanmaktadırlar. 26 Aralık 2011 tarihinde Sağlık 
Müdürlüğü’nden elde edilen bir bilgiye göre, ASM hekimlerine bildirilenin aksine 
hiçbir ASM’nin nüfusu deprem öncesi nüfusları sabit kabul edilecek şekilde 
belirlenmemiştir. ASM hekimlerine “bölgenize dönerseniz nüfus kayıtlarınızı 
tamamlarsınız, size başvurular artar ve nüfuslarınız eski düzeyine ulaşır” dendiği 
öğrenilmiştir. Birinci basamak sağlık çalışanlarının ücret güvencesini ortadan 
kaldıran bu uygulama, aile hekimleri ve hekim dışı birinci basamak sağlık 
çalışanlarının Van’da çalışma motivasyonunu tümüyle ortadan kaldıracaktır.

Van’da bulunan tüm ASM’lerde dönüşümlü çalışma düzeni 26 Aralık 2011 • 
tarihinde sona erdirilmiş, tüm ASM hekimleri görev yerlerine geri çağrılmıştır. 
Tüm ASM hekimlerinin ve hekim dışı çalışanlarının görevlerine geri 
çağrılmasının, ASM çalışanlarının yaşamakta olduğu barınma sorununu daha da 
artıracağı ortadadır. ASM hizmetlerinin devamlılığının ön koşulu, çalışanların 
temel gereksinimlerinin karşılanmasıdır.
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YARDIMLARIN DAĞITIMI

Bölgede yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtımında pek çok farklı gereksinim 
alanında farklı yakınmalar olduğu görülmektedir. Yardımların dağıtımından 
sorumlu yöneticilerin depremin ardından başlayan koordinasyonsuzluk ve 
gereksinim sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilememesi tespitinde yol alamadıkları 
gözlenmektedir.

Sadece merkezde değil ziyaret edilen köylerde de yollanan konteyner, çadır ve 
diğer malzeme yardımı konusunda ciddi bir eşitsizlik gözlenmektedir. Bu eşitsizliğin 
sadece hasar durumuyla ilişkili olduğu söylenemez. İktidara yakın köylere konteynır 
ve diğer yardım malzemelerinin bol miktarda gönderildiği, muhalif görülen yerlerin 
ise ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı bölgede görüşülen pek çok kişinin ortak 
görüşü olduğu gibi görevli ekiplerimiz tarafından da gözlenen bir durumdur.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kamu yöneticileri, Van’da hayatın normale döndüğünü iddia etmektedirler. VAN’DA 
YAŞAM HİÇ BİR ŞEKİLDE NORMAL DEĞİLDİR. Normale döndüğü iddiasının 
arkasında, topluma sağlanan çeşitli hakların geri alınması çabası bulunmaktadır.

NORMALLEŞMEK BİR YANA, VAN’DA YAŞANANLAR İNSAN ELİYLE 
YARATILMIŞ İKİNCİL BİR OLAĞANDIŞI DURUMA DÖNÜŞMÜŞTÜR.

İkinci ayın sonunda kentteki konutların hasar tespitlerinin tamamlanması • 
bir yana, toplam 29 ASM’nin bile kesin hasar tespitleri tamamlanmamıştır. 
Tamamlanan hasar tespitleri hakkında sağlık çalışanları bilgilendirilmemiştir. 
HASTANELERİN VE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ 
KESİN HASAR ÇALIŞMALARI BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI, 
SONUÇLAR YAZILI OLARAK KURUMLARA VE HALKA 
DUYURULMALIDIR.

Depremden sonra ikinci ayın sonunda da Van’da görevli olan sağlık çalışanlarını • 
neredeyse tümü halen kalıcı, güvenilir ve korunaklı barınma olanaklarından 
yoksundur. Sağlık hizmetlerinin rotasyonla sürdürülmekte, çalışılan 7-10 
gün boyunca sağlık çalışanları arabalarında ya da kimi saman her gece ayrı 
bir yerde geçici barınma alanlarında kalmaktadırlar. Diğer yandan yeni yılla 
birlikte tüm sağlık çalışanlarının kente dönmesinin isteneceği bildirilmektedir. 
Sağlık çalışanlarına kalıcı barınma sağlanmadan kente dönmeleri, kent dışında 
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bulunan eş ve çocuklarının Van’a dönmesi mümkün değildir. İKİ AYDIR 
İHMAL EDİLEN ANCAK YİNE DE ÖZVERİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KALICI, GÜVENLİ VE KORUNAKLI 
BARINMA BİR AN ÖNCE SAĞLANMALIDIR

Van’da bulunan tüm ASM’lerde dönüşümlü çalışma düzeni 26 Aralık’ta • 
sona erdirilmiştir. Tüm ASM hekimleri görev yerlerine geri çağrılmıştır. Tüm 
ASM hekimlerinin ve hekim dışı çalışanlarının görevlerine geri çağrılmasının, 
ASM çalışanlarının yaşamakta olduğu barınma sorununu daha da artıracağı 
ortadadır. KALICI, GÜVENLİ, KORUNAKLI VE AİLELERİYLE BİRLİKTE 
BARINABİLECEKLERİ BARINMA ALANLARI OLUŞTURULMADAN 
ASM ÇALIŞANLARININ GERİ ÇAĞRILMASINDAN 
VAZGEÇİLMELİDİR.

Van’da yaşayan halkın önemli bir bölümü kent dışına göç etmiştir. Geride kalan • 
yaklaşık  100  bin  nüfusun  ancak  ~20  bini çadırkentlerde  ve  çadırlarda 
barınmaktadır. KIŞ KOŞULLARININ GİDEREK AĞIRLAŞTIĞI GÖZ 
ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BİR AN ÖNCE BANYO VE TUVALETİ 
OLAN KONTEYNIR, PREFABRİK EV YA DA KALICI KONUT 
SAĞLANMASINA BAŞLANMALIDIR.

Van’dan göç etmeyen ancak çadırkentlerde de barınmayan büyük bir nüfus vardır. • 
Bu kişiler genellikle derme-çatma, su-tuvalet olanakları olmayan çadırlarda 
kalmaktadır. Ayrıca beslenme, giyim, ısınma gereçleri gibi temel yardımlara 
da ulaşamamaktadırlar. ÇADIRKENTLERDE BARINMAYAN NÜFUSA 
DA İLGİ GÖSTERİLMELİ, EN AZ ÇADIRKENTLERDE KALANLARA 
SAĞLANAN KADAR DÜZENLİ BESLENME, GİYİM, ISINMA VE MADDİ 
YARDIM SAĞLANMALIDIR.

Sosyal güvencesi olmayan bireylere sağlanan ücretsiz ilaç sağlanması, ne yazık • 
ki sadece bir ay sürdürülebilmiştir. 22 ARALIK TARİHİNDE KALDIRILAN 
ÜCRETSİZ İLAÇ YARDIMI HEMEN TEKRAR BAŞLATILMALIDIR.

Van’da yataklı tedavi hizmetleri sadece bir hastanede çok az sayıda • 
yatakla sunulmaktadır. Bu durum özellikle çocuk hastalıkları ile gebelik ve 
doğumla ilişkili sorunlar   açısından   önemli   bir   sorun   oluşturmaktadır.   
HASTANELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ YA DA YENİ BİNA İNŞAATLARI 
BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI, ÖZELLİKLE KADIN DOĞUM VE 
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ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ BİR AN ÖNCE FAALİYETE 
GEÇİRİLMELİDİR.

Sağlık hizmetlerinin akılcı bir şeklide planlanmasında nüfusun tam olarak tespit • 
edilmesi büyük önem taşır. VAN NÜFUSU’NUN HANE TEMELLİ OLARAK 
TESPİTİNE BİR AN ÖNCE BAŞLANMALIDIR.

ASM’lerde sadece başvuranlara tedavi hizmetleri sunulabilmektedir. Nüfusun • 
tam olarak bilinmemesi ve rotasyonla çalışılmasına bağlı olarak sağlık çalışanı 
sayısının 1/3-1/4 oranında azalmış olması, özellikle koruyucu sağlık  hizmetlerinin 
sunulmasındaki en önemli engellerdir. VAN’DA ETKİN BİR BİRİNCİ 
BASAMAK SAĞLIK HİZMETİNİN SUNULMASININ ÖNÜNDEKİ 
ASIL ENGEL BİRİNCİ BASAMAK EKİBİNİ BİR HEKİM VE BİR AİLE 
SAĞLIĞI ELEMANINA İNDİRGEYEN AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİDİR. 
SAĞLIK EKİBİNİ VE HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DARALTAN BU 
UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİDİR.

VAN’DA SÜRDÜRÜLEN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE, • 
HEKİMLERE BAĞLI HASTA LİSTELERİ UYGULAMASINDAN 
VAGEÇİLMELİ, HİZMETLER BÖLGE-TABANLI OLARAK 
DÜZENLENMELİDİR.

Van’da bulunan ASM’lerin kiminde nüfus hızla azalmakta, özellikle tek katlı • 
evlerin yoğun olduğu gecekondu bölgelerinde ve köylerde ise ASM nüfusları 
artmaktadır. 26 Aralık 2011 tarihinde Sağlık Müdürlüğü’nden elde edilen 
bir bilgiye göre, ASM hekimlerine bildirilenin aksine hiçbir ASM’nin nüfusu 
deprem öncesi nüfusları sabit kabul edilecek şekilde belirlenmemiştir. BİRİNCİ 
BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRET GÜVENCESİNİ   
ORTADAN KALDIRAN BU UYGULAMA İPTAL EDİLMELİ, ASM   
ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİNİN BAĞLI NÜFUSUN BÜYÜKLÜĞÜNE 
GÖRE BELİRLENMESİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR. ÇALIŞANLARIN 
BÜYÜK MADDİ KAYIPLARI OLDUĞU  VE  NÜFUSUN   HAREKETLİ   
OLDUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK YETERLİ DÜZEYDE BİR 
SABİT ÜCRET BELİRLENMELİDİR.

Van’da bulunan ASM’lerin bina güçlendirme ve tadilat bedellerinin hekimler • 
tarafından ödenmesi istenmektedir. ASM BİNALARININ GÜÇLENDİRME      
VE TADİLAT GİDERLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE VALİLİK 
TARAFINDAN ÜSTLENİLMELİDİR.
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Mülteciler Van dışına göç etmeye zorlanmış, kentte kalanlara sağlanan yardımlar 
kesilmiştir. Ne korunaklı barınma araçları sağlanmakta, ne herhangi bir yardım 
ulaştırılmakta ne de sağlık hizmetine ulaşmalarına ilişkin bir çaba harcanmaktadır. 
Yemek dağıtan Van Belediyesi dışında el uzatan yoktur. MÜLTECİLERE BİR AN 
ÖNCE GÜVENLİ VE KORUNAKLI BARINMA SAĞLANMALI, ACİLEN 
EKONOMİK VE SOSYAL DESTEK SUNULMALI, KRONİK HASTA VE 
ENGELLİ SAYISININ YÜKSEK OLDUĞU DİKKATE ALINARAK EVDE 
BAKIM HİZMETLERİ BİR AN ÖNCE BAŞLATILMALIDIR.

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VAN’DA DEPREMDEN İKİ AY SONRA, İDDİA EDİLENİN 
AKSİNE NORMAL YAŞAMA NE YAZIK Kİ DÖNÜLEMEMİŞTİR. DEPREMİN 
YARATTIĞI YIKIM KRONİKLEŞMİŞTİR.

Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Van’da 
unutulanların ve normal yaşama dönüldüğü iddiasıyla ihmal edilen halkın, 
mültecilerin ve sağlık çalışanlarının sesi olmuştur.

Verilen sözlerin ve yapılan ya da yapılmayan sağlıkla ilgili tüm hizmetlerin takipçisi 
olmaya devam edecektir.

ziyaret edilen yerleşim yerleri ve kurumlar

Van kent merkezi ve Erciş ilçe merkezi• 

Alaköy, Gedikbulak, Kolsatan, Özkaynak, Karagündüz, Ortanca, Karpuzalan • 
köyleri ve Bostaniçi ve Erçek beldesi

Van Belediyesi• 

Van İl Sağlık Müdürlüğü• 

Erciş Devlet Hastanesi• 

Sağlık Bakanlığı Erciş Sahra Hastanesi• 

Erciş Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlık Grup Başkanlığı• 

Erciş 1 no.lu Aile Sağlığı Merkezi• 
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Van 100. Yıl Tıp Fakültesi Binası ve Diş Hekimliği Fakültesi hizmet konteynerleri, • 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İpek Yolu Hastanesi ve Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi, 112 Kriz Merkezi, Van Yüksek İhtisas Hastanesi

Van Özel İstanbul Hastanesi• 

Van Toplum Sağlığı Merkezi, kent merkezi’nde ve merkeze bağlı köylerde • 
bulunan Aile Sağlığı Merkezleri

Eczaneler• 

Erciş Yenişehir Çadır Kenti• 

Van kent merkezi Et Balık Kurumu Mezbaha Çadır Kenti, 75. Yıl Çadır Kenti, • 
DSİ Çadırkenti, İskele Mimar Sinan Çadır Kenti, İŞGEM Kızılay Mevlana 
Çadır Kenti, Seyrantepe Kızılay Mevlana Çadır Kenti, Mehmetçik Çadır Kenti, 
Stadyum Şahabettin Arslaner Çadırkenti

Bütün ziyaret edilen yerlerde; Sağlık Bakanlığı afet koordinatörleri, AFAD koordinatörleri, 
Sağlık Müdürü ve yardımcıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi yöneticileri, Sağlık Grup Başkanları, 
112 hekimleri, UMKE hekimleri, TSM hekimleri, aile hekimleri, uzman hekimler, hemşire 
ve ebeler, eczacılar, sağlık memurları, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, kamp yetkilileri, 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve bölge halkı ile detaylı görüşmeler yapılmış ve 
önerilerde bulunulmuştur.
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1. BÖLÜM

SAĞLIK ALANINDA YAŞANAN ŞİDDET, 

NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Giriş:

Sağlık alanında son yıllarda artan şiddet olayları sağlık emekçilerinin fiziksel ve 
psikolojik sağlığını olumsuz etkileyecek bir noktaya ulaşmıştır. Kamu ve özel ayırımı 
olmadan; her düzeydeki sağlık kurumunda, her düzeydeki sağlık çalışanı şiddete 
maruz kalmaktadır.

Kamuoyunda maruz kalınan şiddet sadece sağlık kurumlarına gelen hasta ve 
hasta yakınlarının sağlık emekçilerine yönelik fiziki şiddeti olarak bilinmektedir. 
Kamuoyunda oluşan bu algı üzerinden ve sağlık emekçilerinin tepkileri 
sonucu bu konuya dair önlemler alınma ihtiyacının Bakanlıkça görüldüğünü 
gözlemlemekteyiz. 

Ancak şiddet olgusuna yaklaşım sadece dışsal bir şiddet olarak değerlendirildiğinde 
ve güvenlik sorununa indirgendiğinde çözümde eksiklik yaşanacağı aşikârdır. 

Sağlık emekçilerinin yaşadığı şiddeti;

a)  Hasta ve hasta yakınlarının şiddeti; Bakanlığın, hükümetin ve idarecilerin dil ve 
üslubu, uygulanan sağlık politikalarının etkisi

b)  İstihdam modelleri, iş yoğunluğu vb.

c)  Mobbing,

d)  Atanmışların ve seçilmişlerin uyguladığı şiddet,

e)  İşyerlerinde kadrolaşmaya bağlı olarak çalışanlar üzerinde hegemonya kurma 
amaçlı baskı,

f)  İfade ve örgütlenme özgürlüğü karşısında sürgün, soruşturma, gözaltı ve 
tutuklamalar ya da siyasal şiddet,
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Gibi başlıklar altında kategorize edebiliriz. Bu başlıkları daha da uzatabiliriz. Ülkede 
ve sağlıkta yaşanan gelişmelerden bağımsız olarak yapılacak her türlü değerlendirme 
ve bu değerlendirmeler üzerinden alınacak önlemlerin sonuç vermeyeceğini 
düşünmekteyiz. Bu nedenle yukarıda yazdığımız başlıkların anlaşılması açısından 
açılması gerekmektedir.

a) Hasta ve hasta yakınlarının şiddeti; yetkililerin dil ve üslubu, uygulanan 
sağlık politikalarının etkisi:

Son yıllarda hasta veya hasta yakınları tarafından sağlık emekçilerine yönelik artan 
şiddetin sebeplerinin başında uygulanan sağlık politikaları ve yetkililerin halkla 
sağlık emekçilerini karşı karşıya getiren kışkırtıcı üslup büyük rol oynamaktadır. 
Diğer önemli unsur da uygulanan performansa göre ücretlendirme sistemidir.

Yurttaşların sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, işsizlik, yoksulluk gibi koşulları 
gözetilmeden gün gittikçe alınır satılır hale getirilen, kısacası metalaştırılan 
sağlık sisteminin şiddeti yaratmada önemli etkisi bulunmaktadır. Yetkililerin her 
gün “devrim” “reform” gibi kavramlarla yapılan uygulamaları halk lehine olumlu 
politikalarmış gibi yansıtması, halkın sağlık talebini sürekli kışkırtamaya yönelik 
yapılan reklamlar ve söylemler, hekimleri ve hekim dışı sağlık çalışanlarını paragöz, 
halk düşmanı gibi gösteren üslup ve yaklaşımla birleştiğinde durum içinden çıkılmaz 
bir hal almaktadır.

Yoksulluk ve işsizlik ülkenin en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. 
Bilindiği gibi yoksulluktan kaynaklı dengeli ve yeterli beslenememe, uygun barınma 
olanaklarından yoksunluk ülkedeki hasta nüfus sayısını da arttırmaktadır. Nitekim 
Gaziantep’te yaşanan Dr Ersin Arslan’ın öldürülmesi olayında faalin ifadelerinin 
yoksulluk ve işsizlikle bağlantısı iyi irdelenmelidir. Hal böyleyken;

Her türlü reklamla mükemmel bir sağlık hizmeti sunum sistemi yaratıldığına • 
inanan halk sağlık kurumlarına başvurduğunda asıl uygulamaları görmeye 
başlamaktadır. Gördüğü bu uygulamanın sorumlusunu da sistem olarak görme 
yerine sağlık çalışanları olarak görmektedir.

“Aileniz doktoru” olarak uygulama aşamasında sıkça reklamı yapılan aile • 
hekimliği uygulaması bile paralı hale getirilmiştir. 

“Dönüşüm” politikaları sonunda her aşamada uygulanan katkı-katılım payları ve • 
ilave ücretlerden dolayı acil servislere başvurularda artış olduğu bizzat bakanlık 
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tarafından açıklanmaktadır, bunu engellemek için acil sağlık hizmetini paralı 
hale getiren “YEŞİL ALAN KODU” uygulaması da bundan dolayı uygulanmaya 
başlanmıştır. Yine, acil başvuruların bu ölçüde yoğunlaşması gerçek acillere 
başvuruda, hekim ve sağlık çalışanlarının müdahale önceliği konusunda 
zorlanmalarına neden olmakta ve hasta-hasta yakını ve sağlık emekçileri karşı 
karşıya getirmektedir.

Gerek performans baskısı, gerekse yayınlanan genelgeler ve yapılan açıklamalarla; • 
başvuran tüm hastalara bakılması zorunluluğu, hizmette aksaklıklar doğmasına 
neden olmaktadır.

Başından beri, Sağlıkta dönüşüm Programı’nın uygulandığı her aşamada • 
yapılan açıklamalar, kurulan internet şikâyet siteleri bu saldırı ve şiddeti 
arttırmaktadır.

Her kademede uygulanan katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin, sağlık • 
çalışanlarına yüksek maaş ödemeleri olarak verildiği açıklamaları bu şiddetin 
nedenlerinin başında gelmektedir.

Bir diğer gerilim yaratan konu da ilaç katılım ve reçete bedelleridir. Bu da • 
çoğunlukla eczaneler ve halk arasında gerilime yol açmaktadır.

Uygulanan performans ücretlendirme sistemi ile daha kısa süreler içerisinde • 
daha çok hasta muayene etme, gereksiz ameliyat ve tetkik istemlerinde yaşanan 
artışlar sebebiyle iş yükü artmaktadır. Performanstan kaynaklı olarak meslek 
etiği zedelenmektedir. Bu durum çok sayıda olayda şiddet kullanımına neden 
olmaktadır. Bu uygulama hastalarla karşı karşıya gelmenin yanı sıra sağlık 
emekçilerinin de karşı karşıya gelmesini beraberinde getirmiştir. 

Sağlık kurumlarındaki elektronik kayıt sistemlerinin geliştiği işlerin daha da • 
rahatladığı ifade edilmektedir. Kayıt sistemi gelişse de performans uygulaması ile 
kayıtlar yanlış tutulmaktadır. Çünkü hastalık isimleri bile performans puanına 
göre girilmektedir. Yapılan her türlü işlemin bilgisayar kayıt sistemine tekrar 
kaydedilmesi de iş yükünü arttırmaktadır.

Sevk zinciri uygulamasının olmaması; 2. ve 3. basamak hastanelerde gereksiz • 
yığılmaya sebep olmaktadır. Personel eksikliği ile birlikte değerlendirildiğinde 
gerilimlere yol açmaktadır. 
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b) İstihdam modelleri, iş yoğunluğu vb.:

AKP iktidarı ile birlikte “dönüşüm” adı altında uygulanan politikalarla güvencesiz 
çalışma temel istihdam modeli haline gelmeye başlamıştır. Bugün taşeron 
çalıştırmanın en fazla ve yaygın olduğu işkolu sağlık haline gelmiştir. Secim öncesi 
4-B’lilerin kadroya alınması gündeme gelmiş olsa bile halen sağlık çalışanları 
sözleşmeli statüde istihdam edilmektedir. Bugün itibariyle işkolumuzda aynı işi 
yapan sağlık emekçileri 4-A, 4-B, 4-C, VEKİL, TAŞERON gibi statülerde ve farklı 
ücretlerle çalıştırılmaktadır.

Farklı ücret ve statülerde çalıştırılma iş barışını olumsuz yönde etkilemekte, sağlık 
hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu fikrini giderek zayıflatmaktadır. Bu durum personel 
arasında zaman zaman fizik şiddete kadar varan durumlara kadar ulaşabilmekte, 
asıl olarak da moral motivasyon açısından olumsuzluklara yol açmaktadır. Birçok 
örneğini gördüğümüz gibi; ifade ve örgütlenme hakkını kullanan sağlık emekçilerine 
kendileri de sağlık emekçisi olan ve aynı hastanede çalışan taşeron şirkete bağlı 
güvenlik elemanları tarafından verilen emirlerle saldırılar gerçekleştirilmektedir. 
Aynı kurumun personeli ve ekibin parçası olan aslında tümünün sağlık emekçisi 
olduğunu bilmeden çalışanların karşı karşıya gelmesi sağlık hizmeti sunumu 
açısında da sorunludur. Yine kadrolunun sözleşmeliye, ya da vekile karşı yaklaşımı, 
iş güvencesi olmayanlara yönelik amirlerin tehditleri ve itaat etme istemeleri başlı 
başına şiddetin farklı bir yönü olarak değerlendirilmelidir.

c) Mobbing:

İşyerinde psikolojik taciz / yıldırma olarak kısaca tanımlanabilecek mobbingle 
mücadele bakımından doğrudan doğruya başvurulacak bir yasal düzenleme 
bulunmamaktadır. Sadece çeşitli genel hükümlerden hareketle mücadele edilebilmesi 
konunun Türkiye’de yeterince anlaşılmadığını ortaya koymaktadır. 1 Temmuz 
2012’de yürürlüğe girecek Borçlar Kanununun 417. maddesinde düzenlenen 
mobbingin, kamu çalışanları açısından da anlam ifade edebilmesi için 657 sayılı 
DMK’da düzenleme yapılması ve gerekli yaptırımları içermesi gerekmektedir. 

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulunda öğretim görevlisi ve sendikamız 
üyesi Gülbanu Zencir’in yapmış olduğu bir çalışma Türkiye’de hemşirelerin %70-
90’ının mobbinge maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır. Bu oldukça vahim bir 
durumdur. Mobbinge maruz kalarak hizmet üretmeye çalışan sağlık personelinin 
biran önce bu durumdan kurtarılması gerekmektedir. 
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d) Atanmışların ve seçilmişlerin uyguladığı şiddet:

Sağlık emekçilerine yönelik işyerlerindeki amirler tarafından yaşanan psikolojik ve 
fiziki şiddetin dışında son dönemlerde kaymakamlar, farklı kurumlardaki il müdürleri 
ve milletvekillerinin şiddetine de tanık olmaktayız. Belirli statülerdeki insanların 
kendilerini ayrıcalıklı bir zümre olarak görme yaklaşımının yanında (a) bendinde 
açıkladığımız politikaların bu kişilerin şiddete meyil etmesindeki etkisinin de büyük 
olduğu düşünmekteyiz. Milletvekilleri açısından dokunulmazlık kalkanının ifade ve 
kürsü dokunulmazlığı yerine çok ayrıcalıklı bir dokunulmazlık olması, yine atanmışlar 
açısından da yargılanma, hesap sorma ve hesap verme mekanizmalarının çok kısıtlı 
olması kendilerini tümüyle ayrıcalıklı ve yurttaşlar üstü bir statüde görmelerine 
neden olmaktadır. 

İşyerlerinde kadrolaşmaya bağlı olarak çalışanlar üzerinde hegemonya kurma amaçlı 
baskı:

Türkiye’nin en önemli sorunu kamusal hizmetlerdeki siyasi vesayettir. Her iktidar 
olan parti kendi yandaşlarını önemli görevlere atamakta ve idarecilerde kendilerini 
atayan siyasi parti mensuplarına karşı el pençe durmaktadır. Siyasetle gelen siyasetle 
gider hesabı nedeniyle iktidar partileri kamu kurumlarını ve personelini kendilerine 
hizmetkâr olarak görmektedir. 

Siyasi vesayet bu kadar kapsamlı olunca idareciler tarafından çalışanlar arasında bile 
ayrımcı politikalar uygulanmaktadır. İdareciler; kendisi gibi düşünmeyen, farklı siyasal 
görüşlere sahip, etnik kökenini beğenmediği ve hatta kendisine ya da onu atayan 
kişi ve iktidara muhalif bir sendikaya üye olsa dahi çalışanlara farklı uygulamaları 
reva görmektedir. Sadece hükümete yakın bir sendikaya üye olanların idareci, servis 
sorumlusu, başhemşire, şef gibi pozisyonlara atamalarının yaygın olarak yapılması, 
çok basit bir tayin işi için bile insanların sendika değiştirme durumunda bırakılmaları 
bu durumu anlatmaya yetmektedir. Bu durum iş barışını zedelemekte, ekip ruhunu 
ortadan kaldırmakta, idareci ve çalışanları birbirinden uzaklaştırmaktadır. 

İfade ve örgütlenme özgürlüğü karşısında sürgün, soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar 
ya da siyasal şiddet:

Ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerli yerine oturmaması ve bu 
alandaki gelişmişlikte yaşanan eksiklik işyerlerine de olumsuz yansımaktadır. Genel 
anlamdaki demokrasi kültürünün eksik olması, çalışanların ve halkın karar alma 
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ile hizmet üretme süreçlerine katılamaması, işyerlerindeki ifade ve örgütlenme 
özgürlüğü önündeki engeller günümüzde de çalışma yaşamı açısından en büyük 
sorunların başında gelmektedir.

90’lı yıllardan itibaren “haklar yasalardan önce gelir” şiarıyla sağlık işkolunda 
yürüttüğümüz örgütlenme mücadelesinde ciddi bedeller ödedik. Binlerce üyemiz 
soruşturmaya uğradı. Yüzlerce üyemiz il içi ve il dışı sürgünlere maruz kaldı. 
Onlarca üyemiz çeşitli gerekçelerle işinden oldu. Faili meçhul cinayetlerde 
hayatını kaybedenler, gözaltına alınanlar, tutuklananlar, güvenlik görevlilerinin 
şiddetine uğrayarak sakat kalanların sayısı da azımsayacak kadar fazla. Demokrasi 
söylemlerinin çokça kullanıldığı günümüzde bile ölümler hariç diğer uygulamaların 
hepsine üyelerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri maruz kalıyor. Hem de son 
yıllarda soruşturma il içi ve dışı sürgün ile görevden atma konusunda sayılar 90’lı 
yılların karanlık günlerini aratmayacak düzeydedir. 

Sağlık emekçilerinin maruz kaldığı bu durumu rahatlıkla siyasal şiddet olarak ifade 
edebiliriz. Çünkü bu uygulamaya maruz kalanların tamamı; ya örgütlenme hakkını 
kullanmaya çalışmaktadırlar. Ya da uygulanan politikalara muhaliflerdir. İşyerlerinde 
kadrolaşmanın geldiği boyut itibari ile hükümet politikalarına muhalif olmayı 
idareciler kendilerine muhalif olarak görmektedirler. Emekçileri baskı altına almak, 
sindirmek için her türlü yol ve yöntem denenmektedir. Sendika kararı ile yapılan 
demokratik tepkilerin gösterildiği iş bırakma eylemleri üzerine açılan soruşturma 
ve verilen cezalar iş barışını bozmaktadır. İş bırakma eylemlerinde idarecilerin ve 
hükümetin söylemi üzerine vatandaş sağlık personeline adeta düşman kesilmektedir. 
Bu durum şiddete kaynaklık etmektedir.

ÖNERİLERİMİZ:

Sağlık hizmeti sunumu 75 milyon yurttaşı ilgilendiren temel bir hizmettir. Sağlık 
kurumları insanları yaşatmaya çalışan, yaşam kalitesini yükseltmek için çaba harcanan 
kurumlardır. Bu kurumlar doğrudan yaşama değmektedir. Halkın kurumlarıdır. Bu 
nedenle halktan izole edilecek, bir cezaevi, adliye ya da güvenlik kurumu olarak 
değerlendirilemez. Sağlık hizmetlerinin tüm ülkede yaygınlaştığı ve sosyal bir hak 
olarak vatandaşa sunulmaya başlandığı günden “sağlıkta dönüşüm” programı 
başlayıncaya kadar gecen dönem içerisinde sağlık kurumlarında herhangi bir güvenlik 
önlemi yoktu. Sadece hastane acillerinde adli vakalar için bir polis memuru nöbet 
tutmaktaydı. Buna karşılık şiddette bu kadar fazla değildi. “dönüşümle” birlikte çok 
sayıda alınan özel ve taşeron güvenlik elemanına rağmen şiddetin geldiği boyut içler 
açısıdır. 
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Bu nedenle de sağlıkta emekçilerine yönelik şiddetle ilgili sorunu sadece güvenlik 
sorunu olarak görmeden yukarıda ifade ettiğimiz temel konuları da gören bir yerden 
çözüm önerileri geliştirilmelidir. Bunun dışındaki güvenlik yaklaşımını sendikamız 
benimsememektedir. Önerilerimiz aşağıdaki gibidir:

1-  Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan taşerona bağlı güvenlik 
görevlileri başta olmak üzere tüm taşeron işçileri ve sözleşmeli çalışanlar kadroya 
alınarak, sağlık ekibi içerisinde olduklarının gösterilmeli ve böylece ekip anlayışı 
içerisinde hizmet vermeleri sağlanmalıdır.

2-  Caydırıcılık ve adli işlemlerin yürütülmesi bakımından sadece acil servislerde 
resmi üniformalı bir polisin görev yapması sağlanmalıdır. 

3-  Performans sistemi kaldırılarak, sağlığın bir ekip hizmeti olarak verilmesi 
gerçeğinden hareketle birbiri ile rekabet eden değil, birbiri ile dayanışan bir 
çalışma ortamı sağlanmalıdır.

4-  Gerek hükümet yetkililerinin gerekse de idarecilerin kulanmış oldukları söylemi 
gözden geçirerek vatandaşla sağlık personelini karşı karşıya getirecek açıklama 
yapmamaları sağlanmalıdır. Bu konuda görev siyasal iktidara düşmektedir.

5-  Şiddetin “iş kazası” olarak kabul edilmesi ve bu kavram üzerinden gerekli 
düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.

6-  Sağlık personeline yönelik şiddette bulunan veya şiddet teşebbüsünde 
bulunanlarla ilgili adli süreçlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanmalıdır. Adalet 
Bakanlığı istatistiklerine bakıldığında kamu görevlisine mukavemet suçundan 
açılan davalarda oldukça büyük artışlar olmasına rağmen, sağlık personeli 
söz konusu olduğunda emniyetin ve savcılıkların yeterli ilgiyi göstermedikleri 
anlaşılmaktadır.

7-  Yerel idarecilerin ve iktidar partisinin teşkilatlarının sağlık personeli üzerinde 
doğrudan doğruya etki yaratacak uygulamalarını önlemek için sağlık personelinin 
daha fazla yasal güvence altına alınması sağlanmalıdır. Siyasal kadrolaşmanın 
önüne geçilmesi ve idarecilerin sağlık çalışanları tarafından liyakat esaslarına 
göre seçimle belirlenmesi sağlanmalıdır.

8-  Mesleki zorunlu mali sorumluluk sigortası ile adeta sağlık personeli korumasız 
bırakılmıştır. Şöyle ki olabilecek tıbbi hataların sonuçlarının tazminatla 
karşılanacağını düşünen vatandaş bununla yetinmeyip, ayrıca şiddet uygulamak 
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istemektedir. Dolayısıyla bu uygulamanın gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca hekimlerin mesleki mali sorumluluk kapsamına alınıp, diğer sağlık 
personelinin kapsam dışı bırakılması başka sorunlara sebep olmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı ve sağlık işkolundaki tüm örgütlü yapıların katılımıyla konuya ilişkin 
bir çalıştay yapılarak sonuçları üzerinden çalışma başlatılmalıdır.

9-  Sağlık sektörü en fazla eksik istihdamla hizmet veren işkoludur. Bu durum 
sağlık personelinin iş yükünü oldukça artırmıştır. İş yükünün fazla olduğu 
ortamlarda sağlık personelinin hasta ve hasta yakınlarıyla sağlıklı bir diyalog 
kuramamaktadır. Bu durum yanlış anlaşılmalara sebep olmakta ve vatandaşın 
şiddet göstermesine neden olmaktadır. Bir an önce eksik istihdam giderilmeli, 
daha fazla sağlık personeli istihdamı sağlanarak iş yükü azaltılmalıdır.

10-  Mobbinge maruz kalan sağlık personeli agresifleşmekte ve dolayısıyla hasta ve 
hasta yakınlarına agresif davranabilmektedir. Bu durumda da şiddete maruz 
kalabilmektedir. İşyerlerinde mobbing önleyecek tedbirler alınmalı, idareciler 
bu konuda eğitilmeli ve uyarılmalıdırlar. Mobbing olduğunda da gerekli 
yaptırımlar tereddütsüz uygulanmalıdır. 

11-  Sağlık personelinin ifade, örgütlenme, toplantı ve gösteri hakkına uygun 
davranılmalı, bu haklarını kullanmak isteyen sağlık çalışanı soruşturmaya 
uğramamalıdır. Kendi hakkını korumak için etkinlik yapan sağlık personeli 
kurumu tarafından soruşturmaya uğrarsa korunmasız bırakılır ve vatandaşın 
şiddetine maruz bırakılabilir. 

12-  Birinci basamak sağlık hizmetleri ve acil servisler başta olmak üzere teşhis 
ve tedavide her türlü katkı-katılım payı ve ilave ücret uygulanmasına son 
verilmelidir. Özellikle yoksulların katkı ve katılım paylarını ödeyememeleri 
nedeni ile sağlık personeli ile karşı karşıya gelmeleri söz konusudur. Sağlık 
hizmetinin sunulmasında hastadan para alınması ya da prim borcu olana 
hizmet verilememesi nedenleri şiddetin sağlık personeline yönelmesine sebep 
olmaktadır. Şöyle ki hastane kayıt sistemleri hiçbir koşulda sağlık personeline 
insiyatif tanımamaktadır. Mevcut durumda güvencesizlerin, yoksulların teşhis ve 
tedavide sağlık personeli tarafından idare edilmelerinin olanağı kalmamıştır.

 13-  Sağlığa erişimin bir hak olduğundan hareketle metalaştırılmasına yönelik her 
türlü çalışma durdurulmalı ve sağlığı bir tüketim aracı haline dönüştüren talep 
kışkırtma amaçlı politikalardan vazgeçilmelidir.
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2. BÖLÜM

Sağlık Bakanlığı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR 
YÖNETMELİK1 

Hakkında Görüşlerimiz

Sağlık Bakanlığı tüm çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açısından aynı normları 
uygulamak, soruna ortak hukuki düzenlemelerle yaklaşmak yerine pratik uygulamada 
karşılığı tartışılır ancak yine de ‘gelişme’ olarak kabul edilebilecek iki maddelik 
(m.6,7) Yönetmelik ile sağlık çalışanlarına özel “düzenleme” yaptı.

İlk kez 1995 yılında “Hastane Çalışanları İş Sağlığı Yönetmelik Taslağı” ile ortaya çıkan 
Bakanlık 2009 yılında sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğine 
yönelik “Tebliğ” ve 2011 de “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik” ile düzenleme yapma gereksinimi duydu. Bakanlık tarafından yürürlüğe 
konan Yönetmelik farklı risk ve zararlı etmenlere maruz kalan iki ayrı gurubu (hasta 
ve çalışan) bir arada değerlendirerek “çözüm” arayışı içerisine girmiştir. 

Yönetmelik “Kamu, üniversite ve özel sektörde sağlık hizmeti sunan 2. ve 3. basamak sağlık 
kurumlarını” kapsarken; Amaç, “Yönetmelik kapsamındaki tüm sağlık kurumlarında, 
hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına, 
hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve çalışanlar için 
muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin 
belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma 
ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek” olarak 
belirlenmiştir.

Yönetmelikte geçen “Hasta ve çalışan güvenliği” tanımı “Sağlık hizmeti sunumunda 
hasta ve çalışanların zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçler ile ilgili 
alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetler” olarak yapıldı.

Yönetmelik sağlık kurumlarına; “Hasta güvenliği uygulamaları” başlığı altında a) 
Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması, b) Hastaya uygulanacak 
girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması, c) Sağlık hizmeti sunumunda 
iletişim güvenliğinin sağlanması, ç) İlaç güvenliğinin sağlanması, d) Kan ve kan 

1 6 Nisan 2011 Tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazete
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ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması, e) Cerrahi güvenliğin sağlanması, 
f) Hasta düşmelerinin önlenmesi, g) Radyasyon güvenliğinin sağlanması, ğ) Engelli 
hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması; “Çalışan güvenliği uygulamaları” 
başlığı altında da a) Çalışan güvenliği programının hazırlanması, b) Çalışanlara 
yönelik sağlık taramalarının yapılması, c) Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin 
yapılması, ç) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması, d) 
Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması, 
hususlarında gerekli tedbirleri alma ve düzenlemeler yapma görevi vermiştir. 

Yönetmelik, sağlık çalışanlarını kendi içinde ayırıp birinci basamak hizmetleri ayrı 
tutarken, çalışma ortamı ve koşulları gereği sürekli risk altında bulunan sağlık 
çalışanları ile bu ortama zaman zaman giren-çıkan hastaları riskler açısından ortak ve 
uygulamaları/önlemleri de her iki grup açısından birlikte değerlendiriyor. Anlaşılmaz 
bir mantıkla her iki tarafı aynı risk grubu içinde gören Bakanlık hasta ve çalışanlar 
için aynı önlemleri öngörüyor.

Yönetmeliğe göre sağlık kurumları; a) Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi 
(Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programın hazırlanması, 
Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmalarının yapılması, 
El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, İzolasyon önlemlerinin 
alınması, Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi), 
b) Laboratuar güvenliği (Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemlerin alınması, 
Laboratuarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmalarının yapılması, Panik 
değerlerin bildiriminin sağlanması), c) Radyasyon güvenliği (tanı ve tedavi amaçlı 
radyoaktif madde kullanılan alanlarda koruyucu önlemlerin alınması), ç) Renkli kod 
uygulamaları (Mavi, Pembe ve Beyaz kod uygulamasının yapılması), d) Güvenlik 
raporlama sistemi (Güvenlik raporlama sisteminin kurulması, Bildirimi yapılacak 
olayların asgari ilaç güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi güvenlik, hastaların 
düşmesi, kesici delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temas konularını 
kapsaması, Bildirimi yapılan olaylar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin 
uygulamaya konulması), e) Eğitimler (sağlık kurumlarında görevli tüm çalışanlara, 
hasta ve çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi), f) Komitelerin (Hasta 
güvenliği, Çalışan güvenliği) kurulması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri almak 
zorundalar.

Sağlık çalışanlarının çalışma ortamından kaynaklanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, 
ergonomik ve fisikososyal etmenlere maruziyeti çalışanların sağlığı ve iş güvenliği 
kapsamında bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekirken; bazı risklere yaptırımı 
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uygulama biçimi belli olmayan ifadelerle değinen, bazı risklerden de hiç söz etmeyen 
Bakanlık, ulusal veya uluslararası literatürde karşılığı olmayan yöntemlerle çalışanlar 
açısından ‘durumu kurtarmaya çalışan’, işletmecilik açısından da rekabet gücü, kalite 
ve verimlilik artışını hedefleyen düzenlemeler yapmaktadır. Bu anlamda söz konusu 
Yönetmelik ve Genelge’nin bilimsel düzlemde tartışılması olası değildir.

Sağlık Bakanlığı

“Çalışan Güvenliğinin Sağlanması” Genelgesi (14 Mayıs 2012, 23 sayılı)

Yönetmelik hükümlerine uyarlanarak yayınlanan Genelge “Sağlık çalışanlarımızın 
güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması” amacını Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’nın temel hedeflerinden birisi olarak tanımlıyor. Bakanlık, 
gerçek niyetini ifade ederek sağlık çalışanlarının güvenliği konusuna “motivasyon 
ve verimlilik” çerçevesinde bakılmasını istiyor.

Genelge ile Bakanlık; “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” 
doğrultusunda talimatlar veriyor: “1) Çalışan güvenliği komitesinin kurulması, 2) 
Çalışan güvenliği programının hazırlanması, 3) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının 
yapılması, 4) Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması, 5) Çalışanlara 
yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması, 6) Enfeksiyonların kontrolü ve 
önlenmesine yönelik program hazırlanması, 7) Beyaz kod uygulamasına geçilmesi, 
8) Çalışanlara çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi” … “Hizmet Kalite 
Standartları kapsamında çalışma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi 
amacıyla şiddet ve iletişim konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılarak 
gerekli tedbirlerin alınması”. 

Yapılan düzenleme, sağlık kurumlarının; hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaya 
yönelik gerekli faaliyetleri “Hizmet Kalite Standartları”nı esas alarak gerçekleştirmesi 
zorunluluğunu getiriyor. Başka bir anlatımla; Bakanlık, herhangi bir işletmede 
olduğu gibi müşterinin çalışanlara, çalışanların müşterilere yönelik ‘işletmenin 
imajını etkileyecek’ ve dolayısıyla kârlılığı azaltacak her türlü kötü davranışa karşı 
önlemler alınmasını istiyor. 

Bakanlıkça sorun “asayiş” sorunu olarak görüldüğü için “riskli alanlarda güvenlik 
tedbirleri artırılarak, genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik kamerası 
bulundurulmasının sağlanması” talimatı veriliyor. “Kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan 
zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler 
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olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla, mevcut uygulamaların gözden 
geçirilmesi” isteniyor. Genelge’ye göre “Beyaz kod” uygulaması ile “Görevli müdahale 
ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması” sağlanacak ve “Gerçekleşen olayların 
analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirler” artırılarak sorun çözülecek.

Bakanlık tarafından kurulacak “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” talep ve 
şikâyetleri kabul edecek, başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/
önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde 
bulunacak. Bakanlık risk olarak şiddeti gördüğü ve çözümü de “asayiş” ve “iletişim” 
de aradığı için işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin ana disiplinleri olan işyeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanı (ya da iş hijyenisti) istihdamı yerine “Birimde tercihen sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog veya halkla ilişkiler uzmanı sekretarya olarak görevlendirilecek” 
diyor. 

Bakanlık “Risk değerlendirmesi” kavramını “güvenlik tedbirleri” ile buluşturarak; 
“Sağlık kurumları şiddet bakımından risk değerlendirmelerini yeniden yapacak ve riskin 
yüksek olduğu bölümlerde hizmet süreçleri yeniden gözden geçirilecek ve ilgili bölümdeki 
sağlık çalışanı sayısı yeterli hale getirilecektir” talimatını veriyor. Çözüm olarak 
önerilerini sıralıyor; “şiddet riskinin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında 
gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı bulundurulacak” … “kurumların tüm 
alanlarını gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilecek ve kamera görüntüleri 
sürekli takip edilecektir” ... “Şüpheli durumlara ve kişilere bu konuda eğitilmiş özel güvenlik 
elemanları anında müdahale edecektir”… 

Bakanlık güvenlik önlemlerinin yetersiz kalacağı durumlar için başta güvenlik 
görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere çalışanların “iletişim becerileri, öfke 
kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim” ve “çalışanlarına şiddet 
davranışına karşı tedbir alma konularında” eğitimlerini sağlamak istiyor ve yeni 
talimatlar veriyor; “İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma 
yönetimi konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve ‘sorun 
çözücü’ olarak çalışmaları temin edilecektir”. 

Tüm çözüm önerilerinin yetersiz kaldığı durumlarda Bakanlık “Personelin alternatif 
çıkış yolları oluşturulacak” diyor. Yani son çare olarak alternatif kaçış kapılarının 
çözümü sağlayabileceği düşünülüyor!

Bakanlık, “şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkının 
bulunduğu” mesajını veriyor, “vatandaşa anlatılırsa şiddet azalır” diye düşünüyor. 
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“Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı ve 
cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) bilgilendirecektir” 
diyor.

Bakanlığa göre sağlık çalışanları, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya 
yazılı olarak bildirerek “sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil 
verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir”. 
Bildirim üzerine yetkili yönetici, “olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin 
uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecek”. Yetkili yönetici, “hizmetten 
çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin 
devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacak” … “ilgili hastanın sağlık 
hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun 
mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini 
ve hizmet alımını sağlayacak” … “Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına 
itina edilecek”…

Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık çalışanları gerçekleşen 
şiddet olaylarını “113” numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine ya da www.
beyazkod.saglik.gov.tr internet adresine “Beyaz Kod Bildirim Formu”nu doldurarak 
bildirecek. “Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya 
vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini 
soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli 
ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen 
Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
çerçevesinde hukuki yardım yapılacak”…

Çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenler genel olarak 
söyle özetlenebilir:

1-  Kamu-özel-taşeron tüm sağlık çalışanlarının sağlıklı yaşama ve çalışma hakkının 
sağlanmasına yönelik asgari normlar (sağlık, hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı, 
işsizlik, aile, analık, malullük, ihtiyarlık ve ölüm yardımları) oluşturulmalı veya 
geliştirilmelidir.

2-  Sağlık işyerlerinde uygulanan her türlü şiddet sosyal güvenliğin uluslararası 
normları çerçevesinde “iş kazası” olarak değerlendirilmelidir. İş kazası nedenlerinin 
tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalarla birlikte iş kazası sigortası hakkının 
gözetilmesi sağlanmalıdır.
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3-  Bilimsel verilere dayanılarak oluşturulacak sağlık ve güvenlik önlemleri için 
bütçeden yeterli ödenek ayrılmalıdır.

4-  Çalışanların meslek riskleri belirlenmeli ve işyerlerinde iş güvenliği ve meslek 
hastalıkları önlemleri alınmalıdır.

5-  Belirlenen meslek risklerine uygun olarak tüm çalışanlara adil olarak “fiili hizmet 
ilavesi” yapılmalıdır.

6-  Çalışanların “meslek risklerini bilme hakkı” gözetilmeli; tüm kamu kuruluşlarında 
“Mesleki Hastalıklardan ve Kazalardan Korunma Planı” hazırlanmalı, “İşyeri 
Sağlık ve Güvenlik Birimi” kurulmalı ve “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulları” 
oluşturulmalıdır.

7-  Tüm sağlık çalışanlarının sağlık gözetimi ve biyolojik izlem bilimsel yöntemlerle 
yapılmalı. Meslek risklerinin tespiti için sağlıkta “meslek grupları” ve “meslek 
tanımı” yapılarak görev sınırları çizilmeli, her çalışana iş risklerine yönelik işe 
giriş muayeneleri yapılmalıdır. Çalışma koşullarından kaynaklanan risklere 
uygun laboratuar testleriyle; yeni görevlendirilenler için “işe giriş tespiti”, diğer 
çalışanlar için ayrı ayrı “durum belirlenmesi” yapılmalıdır. 

8-  Tüm çalışma birimlerinde meslek risklerinin belirlenmesine yönelik durum 
belirleyici araştırmalar yapılmalıdır.

9-  Her işyerinde “kazadan korunma ve eğitim programı” oluşturulmalı, akılcı 
ve çağdaş yönetim biçimlerine uygun olarak öncelikle yöneticiler eğitilmeli, 
eğitilemiyorsa değiştirilmelidir.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ALANINDA KAYIPLARLA DOLU 
BİR YIL 2012 

(2012 YILI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET DEĞERLENDİRME 
RAPORU) 

ARALIK 2012

GİRİŞ:

80’lerde başlatılıp, AKP’nin Hükümete gelişiyle birlikte , 2002 yılından itibaren 
hızlandırılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” bir Dünya Bankası Programı olup, 
IMF ve Dünya Ticaret Örgütü eliyle ülkelerde uygulandığı gibi, ülkemizde de 10 
yıldır hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu programın temel anlayışı; hizmetin 
yürütülmesi sürecinden “Kamu”nun çıkarılması, özel sağlık kuruluşlarının hizmet 
içindeki payının giderek arttırılması, sağlığın finansman yapısını değiştirerek bu 
yolla sermayeye kaynak aktarılmasıdır. Bu doğrultuda, 1. Basamaktan başlayarak 
2. ve 3. Basamak Sağlık Hizmeti’nin piyasalaştırılması, işletmeleştirilerek 
ticarileştirilmesi, buna paralel olarak işkolunda çalışanların direncini kırmak 
adına Sözleşmeli-Güvencesiz çalışmanın egemen hale getirilmesi, işgücü 
maliyetlerini düşürerek yoksullaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. 
2 Kasım 2011 tarihinde çıkarılan “663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 
Teşkilat Yapısını Düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname”, bu kararnamede 
yer alan “Kamu Hastane Birlikleri” uygulamasının 2 Kasım 2012 tarihinden 
itibaren uygulamaya geçirilmesi, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Genel 
Sağlık Sigortası” 2012 yılında bu konuda atılmış önemli adımlardır.

2002 Yılında başlatılıp bugüne getirilen bu “Dönüşüm”ün sağlık hizmeti açısından 
bir devrim olduğu iddiası vardır ve bu iddia sürekli tekrarlanmaktadır. Ancak, 
gerek koruyucu sağlık hizmetinin yeterliliği, sağlık hizmeti alanların hizmete 
ulaşmaları, ulaşabildikleri hizmetin yeterli olup olmadığı ve niteliği ile hizmete 
ulaşabilme koşulları; gerekse hizmetin verilme biçimi, koşulları ve hizmeti 
verenlerin, sağlık emekçilerinin istihdam biçiminden, ekonomik-özlük-sosyal 
ve demokratik haklarına kadar yaşanan olumsuzlukların değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Benzer bir değerlendirmenin, büyük bir değişim yaşanan “Sosyal 
Hizmet” alanındaki Bakanlığın yeniden teşkilatlanmasından, sosyal hizmet 
kuruluşlarının piyasalaştırılması, kuruluşların kamunun elinden çıkarılmaya 
çalışılması, çalışanların istihdam biçiminden başlayarak hizmetin büyük ölçüde 
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taşeronlaştırılması, yaşlı, çocuk, kadın ve engellilerin ihtiyacı olan hizmete 
erişimin siyasetin eline terk edilmesi için yapılması da gerekmektedir.

Bu rapor, 2012 yılının Sağlık ve sosyal Hizmet açısından değerlendirmesini 
içermektedir. Raporda yapılan değerlendirmeler hem hizmet alanlar, hem de hizmet 
verenler açısından yapılacaktır. Raporun hazırlanması konusunda temel alınan 
veriler, pratikte yaşanan gerçekler ile TÜİK, Sağlık Bakanlığı verileri ve Sağlık 
Bakanı’nın 2013 yılı Bütçe Yasası için Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunum 
olacaktır.

SAĞLIK HİZMETİ 

GENEL: Bugüne kadar Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamalar ve Plan Bütçe 
Komisyonu’ndaki sunumda Türkiye’de kişi başı sağlık harcamasını 550-600 dolar 
olduğunu ifade etmektedir. Sağlık harcamasının zaman içinde artmasını bir “başarı” 
olarak kamuoyuna duyuran hükümet, sağlık hizmetinin kalitesinin de bir o kadar 
düşürüldüğü gerçeğinin üstünü kapatamamıştır.

2013 Yılı Tahminlerinde Geçen 

yıla Göre Yüzde Değişim

2013-2014 Yüzde 

Değişim
Diyanet İşleri Başkanlığı 13% 8%
Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı 26% 6%
Milli Savunma Bakanlığı 3% 8%
Jandarma Genel Komutanlığı 1% 7%
Emniyet Genel Müdürlüğü 7% 8%
Sahil Güvenlik Komutanlığı 13% 7%
Milli Eğitim Bakanlığı 5% 8%
Sağlık Bakanlığı -25% 8%
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -16% 4%

(Dolar) 2004 2005 2006 2007 2008 2010

Türkiye 520 591 732 840 913 600

OECD Ortalaması 2440 2564 2749 2910 3103 2107
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Kişi Başı Sağlık Harcamaları (Dolar) 
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Burada iki konu dikkati çekmektedir. 

Birincisi, OECD ülkelerinde kişi başı sağlık harcaması bunun iki katından • 
fazladır, Türkiye OECD ülkeleri içinde bu açıdan son sırada yer almaktadır. 

İkincisi ise Koruyucu Sağlık Hizmeti ve Halk Sağlığına yönelik politikalarla•  
ilgilidir. Sağlıkta Dönüşüm Programı sürecinde kişi başı yıllık sağlık 
harcamalarındaki artış, daha maliyetli olan tedavi edici sağlık hizmetlerine 
daha fazla kamu kaynağı ayrılması, başka bir deyimle “Sağlıklı Toplum” yerine 
hastanelere daha fazla başvuru için “Hastalıklı İnsan” yaratarak muayene ve 
tedavi sayısını arttırmak, bu alana aktarılacak kaynağı yükseltmek, ülkeyi sağlık 
teknolojileri çöplüğüne dönüştürmektir. Bu artışla birlikte, sağlık hizmetleri 
içinde yer alan halk sağlığı harcamalarının artmaması, hatta reel olarak azalması 
etkinlik sorununun daha da derinleşmesi anlamına gelmektedir. 2012 yılında 
Merkezi Yönetim Bütçe harcamaları içinde sağlık harcamaları % 4.4 olup, 
bunun yalnızca % 0.58’i koruyucu hizmetlere ayrılmıştır.

Burada belirtilmesi gereken bir konu da sağlığın finansmanındaki değişikliğe bağlı 
olarak yaşanan ve yaşanacak mali sorunlardır. Sağlık Hizmetinin finansmanı Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmaktadır.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi

2012
35,5 milyar TL

2013
32,1 milyar TL

Değişim
% 9,5

2013 yılında Sağlık harcamaları artacağına göre, bu durumda;

SGK yapacağı ödemelerde kısıtlamaya gidecektir.

Hastalık çeşitliliği arttırılacaktır.

Malzeme tasarrufu ile hastanın cebinden daha çok para çıkacaktır.

Çalışanların ücretleri azaltılacaktır.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2013 yılı bütçesinin incelenmesinden, 
2012 yılında Hizmet Paketi dışında bırakılan hastalık, ilaç, cihaz ve tıbbi araç-
gereç sayısında artış olacağı sonucu çıkmaktadır. Bu, aynı zamanda Sağlık Hizmeti 
verenlerin ücretlerinde düşüş, emek işgücünde ucuzlama, taşeronlaştırma 
anlamına gelmektedir.

Genel anlamda vurgulanması gereken bir diğer konu da 2012 yılı global bütçedeki 
rakamlardaki dikkati çeken durumdur. 2011 Ocak-Haziran gerçekleşen bütçe 
rakamları, 2012 yılı aynı dönemde gerçekleşenle karşılaştırıldığında sağlık 
harcamalarındaki düşüş görülecektir:

(Bin TL) 2011 Ocak-Haziran 
Gerçekleşen Bütçe 

Gideri

2012 Ocak-Haziran 
Gerçekleşen Bütçe 

Gideri

Değişim
(%)

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 284.491 360.114 26,6

Diyanet İşleri Başkanlığı 1.650.261 1.997.584 21

Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı 2.910 6.020 106,9

Milli Savunma Bakanlığı 7.014.544 8.018.046 14,3

Jandarma Genel Komutanlığı 1.941.517 2.234.283 15,1

Emniyet Genel Müdürlüğü 5.211.835 6.120.758 17,4

Milli Eğitim Bakanlığı 17.153.055 19.793.422 15,4

Sağlık Bakanlığı 8.108.447 3.891.333 -52
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HİZMET ALANLAR AÇISINDAN 2012 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ :

Koruyucu Sağlık Hizmeti:

Sağlıkta Dönüşüm Programının temel anlayışı, hizmetin ticarileştirilmesi, dolayısıyla 
ucuz olan koruyucu sağlık hizmetinin geliştirilmesi yerine, pahalı olan ve kar getiren 
tedavi edici sağlık hizmetinin teşvik edilmesidir. Genel giriş bölümünden de 
anlaşılacağı gibi, bütçe üzerinden koruyucu sağlık hizmetine ayrılan pay, Sağlık 
Bakanlığı Bütçesi’nin içinde neredeyse dokuzda bir kadardır.

Bu tablonun Halk Sağlığı açısından karşılığı da görülmüştür. Yakın zamanda, 
başkentin göbeğinde, Çankaya İlçe sınırları içinde Kızamık salgını görülmüştür. 
Tamamen silinmiş Sıtma yeniden hortlamış, Mardin’in Savur İlçesinde Sıtma 
görülmüştür. Tbc vakalarında belirgin artış vardır.

112 Acil Servis Hizmeti:

Hükümet Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırması bağlamında kendi 
bünyesinde tuttuğu 112 Acil Ambulans Hizmetini üzerinden atmaya çalışmakta, 
piyasalaştırmak için gerekli düzenlemelere hız vermektedir. Hekimsiz ambulans 
hizmeti başlatma yapılan en önemli hazırlıklardandır. Hekimsiz hasta transportu 
tıp etiğine, hasta haklarına, can güvenliğine aykırı olduğu gibi, ambulansta görevli 
hekim dışı personelin sorumluluğunu arttırmaktadır. Malpraktis (tıbbi kötü 
uygulama) açısından da çalışana büyük bir yük getirmektedir. 

112 Acil Ambulans Hizmetlerinde hekimsiz çalıştırma yetmezmiş gibi Acil tıp 
teknisyenlerinin görev tanımıyla araç kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

Tedavi Edici Sağlık hizmeti:

Tedavi edici hizmet açısından hizmet alanlar hem hizmete ulaşma, hem de cepten 
ödemelerle ilgili olumsuz olarak etkilenmiştir. 

Sağlık Hizmeti’nin finansmanı 2012 yılı 1 Ocak günü itibarıyla değiştirilmiştir. • 
Bu tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortası uygulaması yürürlüğe girmiş, prim 
ödeme zorunluluğu getirilmiş, prim ödeyemeyen, kısmi zamanlı çalışanların 
tümü kapsam dışında kalmış, sağlık hizmetine ulaşmada sıkıntılar yaşanmaya 
başlamıştır. Resmi rakamlara göre şu anda 2 milyon kişi kapsam dışındadır, 
bunun daha da yüksek olduğu tahmin edilmektedir. 
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2012 yılında 1. Basamak Aile Hekimliği başvurularından 2 TL muayene katkı • 
payı alınmaya başlanmıştır. Bu yetmiyormuş gibi, hem 1. Hem 2-3. Basamak 
hizmette alınan reçetelere, ilk üç kalem ilaç için 3 TL sonraki her kalem ilaca 1 
TL katılım payı getirilmiştir.

2. ve 3. Basamak muayene başvurularından başlayarak, 10 gün içinde aynı bölüme • 
ikinci başvuru haline kadar her kademede muayene katkı payı alınmaktadır. 
Bu dönemde, kronik hastaların, sağlık kurulu raporuyla sürekli kullanmaları 
gereken ilaçlarına da katılım payı getirilmiş, yatan hastalardan alınmayan ilaç 
katılım payı alınmaya başlanmıştır.

2012 yılında Özel Sağlık Kuruluşlarına başvuruda alınan ilave ücretlerde artışa • 
gidilmiş, bu ücretler % 100’e yaklaştırılırken, ilave ücretler için “Tamamlayıcı 
Sigorta” yapılmasının önü açılmıştır. 

Kapsam dışında bulunan ve adına “• İstisnai Sağlık Hizmeti” denen bazı 
hastalıkların tedavisinin karşılanmamsına ek olarak başka istisnalar da getirilmiş, 
neredeyse tüm hastanelerde kullanılan son teknoloji ile müdahalelere 
kamu-özel ayırımı olmaksızın 3 katına kadar ilave ücret alınması hakkı 
getirilmiştir. 

Örneğin; • Laser kullanılarak yapılan ameliyatlar, ağrısız doğum gibi aşağıdaki 
tabloda görülen hastalık tedavileri için 3 katına kadar ilave ücret alınmasının 
önü açılmıştır.

Tıbbi İşlem SGK Fiyatı Hastanın Ödeyeceği Ücret

Lazerli (kansız, bıçaksız) prostat tedavisi 1.200 TL 3.600 TL

(Robotik) Prostat ameliyatı 2.653 TL 7.959 TL

(Robotik) Histerektomi ameliyatı 933TL 2.801 TL

(Robotik) Böbrek ameliyatı 2.800 TL 8.400 TL

İstisnai Sağlık Hizmetleri
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Muayene katkı ve katılım payları ile ilave ücretlerin • getirdiği ekonomik 
külfet nedeniyle Acil Servis’lere başvuruda adeta patlama meydana gelmiş, 
bunun nedeni ekonomik iken, yığılmayı engellemek için Acil Servis’lerdeki 
muayenelerden katkı payı alınmasına yönelik “Yeşil Alan Kodu” uygulaması 
başlatılmıştır.

Sağlık Hizmetinin finansmanından sorumlu kurum, • Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun hizmet paketine müdahil olması, paket kapsamını daraltma, 
genişletme yetkisi de bu dönemde verilmiştir. Bu yetki, şimdilik kapsam 
dahilindeki ilaçlara yansımıştır. Hizmet alanlar kapsam içinde yer alan ilaçların 
kapsam dışına çıkarılmasından dolayı şaşkına döndüğü gibi, kapsamın sürekli 
değişkenlik göstermesi hekim ve diğer sağlık çalışanlarını da şaşkına çevirmiştir. 
Lösemi tedavisinde kullanılan bir ilacın kapsam dışına çıkarılması ile çaresiz 
kalan hastalardan birinin feryadını bütün ülke medya üzerinden duymuştur. 
Bu hasta yakınlarının yaptığı eylem daha akıllardadır. Süreç, bu yetkinin, 
kapsam içindeki hastalıkların da çıkarılacağı bir döneme gebedir.

Kasım 2012 ayı başında uygulanmaya başlayan “Kamu Hastane Birlikleri” • 
düzenlemesi henüz hizmet alanlara yansımamıştır. Bunun yansımaları da 
önümüzdeki aylarda belirgin hale gelecektir. Bu yansımanın, ilave ücretlerin 
artması ve GSS kapsamının daraltılması olacağını söylemek kehanet 
olmayacaktır. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN 2012 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ: 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlığın ticarileştirilmesi, kar alanı haline getirilmesi, 
kar anlayışı içinde sürdürülmesi anlayışı üzerinden şekillendirilmektedir. Bu 
nedenle karı arttırmak adına, maliyetlerin düşürülmesi de gerekmektedir. Hem 
bunun sağlanması, hem de çalışanların tepkisinin önünün kesilmesi için Sağlık 
Çalışanlarının istihdam biçiminden özlük haklarına, iş güvencelerinden gelecek 
güvencelerine kadar birçok olumsuz düzenleme yapılmıştır. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2012 yılında da, sağlık çalışanlarına hak kaybı, 
güvencesizlik, iş kazası-meslek hastalıkları ve şiddet olarak yansımıştır:

Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddet başından beri var olmakla birlikte, 2012 • 
yılında TBMM’de “Şiddeti Araştırma Komisyonu” kurulmasına neden olacak 
boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki; Gaziantep’te Dr. Ersin Aslan’ın hasta yakını 
tarafından öldürülmesi boyutuna tırmanmıştır. 2012’nin son ayında Acil Tıp 
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Asistanı Dr. Melike Erdem sistemin Acil Servislere yığılmaya neden olması, 
yönetici baskısı ve Alo 184 SABİM Hattı’na yapılan şikâyet ve sonrasındaki 
soruşturma nedeniyle çalıştığı hastanenin 6. Katından atlayarak hayatına son 
vermiştir. Daha önceki yıllarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Domuz Gribi vb. 
olaylarında olduğu gibi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil 
Servisi’nde görevli Dr. Mustafa Bilgiç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bulaşması 
sonucu yitirilmiştir. 

Şiddet sadece hasta ve hasta yakınları tarafından değil, kamu görevlileri, • 
milletvekilleri ve idareciler eliyle uygulanmaktadır. Bunun en somut örnekleri; 
Diyarbakır’ın bir ilçesinde kadın hekimi yerlerde tekmeleyerek şiddet uygulayan 
kaymakam, bir üniversite hastanesinde hastane müdürünün acil servis asistanına 
saldırısı, 29 Ekim günü istedikleri raporu vermeyen polislerin amirleri, Sağlık 
Bakanlığı Bürokratı ve Hastanenin Başhekimi tarafından Acil Tıp uzmanının 
şiddete uğramasıdır. Sendikamız, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ile ilgili 
olarak bu komisyona kapsamlı bir rapor sunmuştur. (Rapor Web Sitemizde 
bulunmaktadır)

Tabloda görüldüğü gibi maliyet endeksli çalışma, süreç içinde “• Hizmet Alımı” 
yoluyla çalıştırma-TAŞERON – giderek kadrolu çalışmanın yerini almaya 
doğru artış göstermektedir. Asgari ücrete endeksli, sosyal haklardan yoksun, 
esnek-kuralsız çalışma anlamına gelen Taşeron çalıştırma sistemi artık sağlık 
hizmetinin bütününe yayılmıştır. Görüntüleme merkezleri, Laboratuarlar, 
Veri Hazırlama Hizmeti taşeron çalıştırma yoluyla yürütülmektedir. Özellik 
isteyen birimler; (yoğun bakım, ameliyathane, kemoterapi, yeni doğan 
yoğun bakım üniteleri) hizmet alım yoluyla taşeronlaştırılmış, eğitime 
tabi tutulamamış personelle yürütülmesi hastane enfeksiyonlarına neden 
olmakta, hasta ve çalışan güvenliğini olumsuz etkilemektedir. 
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Sağlık alanında diğer kamu alanlarında olduğu gibi gelecek güvencesi yoktur. • 
Ücretlendirme, açlık sınırının az üzerinde bir taban aylığı ve emekliliğe 
yansımayan, ödeme güvencesi olmayan ek ödeme toplamından oluşmaktadır. 
Hekim dışı sağlık çalışanlarının 2012 Ocak ayı ve 2012 Aralık ayı gelirleri 
arasında artış olası bir yana gerileme olmuştur. 

Yukarıda görülen Ön lisans mezunu bir sağlık çalışanının Ocak 2012 ile Aralık 
2012 taban aylığı arasında 20 T.L gibi gülünç bir artış vardır. Güvenceli olmayan ve 
emekliliğe yansımayan Döner Sermaye Ek Ödemesi göz önüne alındığında bu artışın 
da eridiği, önemli bir ücret azalması yaşandığı görülecektir.
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(Yalnızca 1 Ekim 2011’den, 1 Ekim 2012 tarihine kadar Doğalgaza % 48.9 
oranında, elektriğe %24.9 zam geldiği düşünülürse sağlık çalışanlarının ücret 
durumu daha iyi değerlendirilebilir.)

Çalışma koşulları ve çalışma düzeninde köklü değişiklikler olmuştur• . 663 
Sayılı KHK ile şef-şef yardımcılığı, müdür-müdür yardımcılığı, Başhemşire-
başhemşire yardımcılığı kadroları iptal edilmiş, bu kadrolardan doğan özlük 
hakları ortadan kaldırılmıştır. Esnek ve kuralsız çalışma hâkim çalışma biçimi 
haline gelmiştir. Uluslar arası sözleşmelerde azami haftalık çalışma süresi 
48 saat iken, sağlık çalışanları ortalama 56-64 saat çalışmak zorunda 
bırakılmıştır. ( Özellikle hemşire-asistan..vb.) Bu şekilde çalışan personel 657 
Sayılı DMK’ da güvenceyle ilgili düzenlemeye gerek kalmadan iş güvencesi ve 
yukarıda açıklanan nedenlerden kaynaklı ücret güvencesini yitirmiştir. Aynı 
KHK ile CEO’ların inisiyatifi doğrultusunda performans kriteri tutturma 
adına görev ve meslek tanımı dışında çalıştırma dayatılmaktadır. Hastaneler 
şantiyeye dönüşmüştür. CEO’ların performans karnesindeki notunu 
yükseltmek için; hastanelerin hizmet veren kapalı alan oranını arttırmaya 
dönük olarak; çalışanların, çalışma, dinlenme ve sosyal alanları neredeyse 
yok edilmektedir.

2 Kasım tarihinde uygulamaya başlanan KHB sürecinde toplam 10.300 sözleşmeli • 
yönetici kadrosu ortalama 16.000 TL güvenceli ücretle istihdam edilmeye 
başlatılırken sağlık çalışanları birlik dâhilindeki hastaneler arasında geçici veya 
kalıcı görevlendirme sonucu sürgünle karşı karşıya bırakılmıştır. Bakanlığın KHB 
uygulamasına alt yapı ve hazırlığı olmadan geçtiği, kendi hukukunu çiğnediği, 
son yeri değiştirilen 7.000 sağlık çalışanı sürecinde de açığa çıkmıştır. 30 Ekim 
tarihinde kararı alınan ve 2 Kasım’a kadar atamaları yapılması gereken bu 7.000 
kişi 20 Aralık’ta apar-topar atanmıştır. Metropol kentlerde ulaşım sorunu göz 
önüne alındığında bu atamalar ciddi mağduriyet yaratmıştır. 

Gerek ‘• Sağlıkta Dönüşüm Programı’, gerekse 2012 yılı içindeki düzenlemeler 
sürecinde, kadrolaşmayı da aşan, partizanlık anlamına gelecek bir bürokratik 
örgütlenme gerçekleştirilmiştir. Özellikle KHB yapılanması ve sözleşmeli 
kadroların atanmasında AKP ile adaylık, aday adaylığı, seçilmişlik ilişkileri ön 
plana alınmıştır. Kadroların oluşturulmasında sendikal aidiyet de gözetilerek 
“Yandaş” sendika üyeleri yönetici pozisyonlarına getirilmiştir. Bu süreçte, 
yaygın medyada da yer alacak ölçüde “Cemaat” ilişkileri de gözetilmiştir. 
(Saygı Öztürk, Yurt Gazetesi)
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KHB kadrolarının oluşturulmasında, ücretlerin yüksek ve güvenceli olması • 
gerekçesi üzerinden, Sağlık Bakanlığı Merkez Kadrolarına KHB içinde ikinci 
görevlendirme yapılmış, bu şekilde AKP kadrolarının bu ücretlerden yararlanması 
yoluna gidilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ VE OLAĞAN DIŞI HALLERDE SAĞLIK HİZMETİ:

Sağlık Bakanlığı olağandışı hallerde verilen sağlık hizmeti konusunda sınıfta 
kalmıştır. Buna en önemli örnek 2011 yılı sonunda meydana gelen ve yıkıntıları 
hala süren Van Depremi sürecidir. Bugüne kadar Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında 
olağan bir hizmet sürecine girilmemiştir. 1. Basamak sağlık hizmetinin verildiği birçok 
Aile Sağlığı Merkezi (ASE) ya yıkılmış yerine yenisi yapılmamıştır, ya da hasarlı bir 
şekilde hizmete devam edilmektedir. Sadece Van ve ilçelerine değil, çevre illere de 
hizmet veren hastanelerden yalnızca biri ayaktadır, bu da hizmetin verilmesi için 
yeterli değildir. Bu dönemde sağlık hizmeti SES-TTB birlikteliğiyle sunulmuştur. 
Bununla ilgili SES-TTB ortak raporları en somut verileri içermektedir. (raporlar 
web sitemizde yer almaktadır.) Son olarak Samsun ve çevresinde meydana gelen 
sel felaketi sonrasında 350 kişide görülen salgın ishal de bu hizmetin yetersizliğini 
göstermektedir. 

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI:

Son dönemde Başbakan’ın demokrasilerdeki kuvvetler ayrılığını tartışmaya açtığı 
kamu özel ortaklığı yoluyla yapılacak “Şehir Hastaneleri” konusunu açıklamak 
istiyoruz. 44.000 yeni yatak kazanmak üzere yapılan bu projede gerçek gizlenmektedir. 
Yüksek planlama kurulu 44.000 yeni yatağa, eskilerin yerine olmak koşulu ile onay 
vermiştir. Eski hastanelerin mülkiyeti ve kullanım alanlarının ihaleyi kazanan 
firmalara rant alanı olarak sunulmaktadır. Anayasa mahkemesi Etlik-Bilkent ve 
Elazığ Kamu Özel Ortaklığı ihalesini bu ve kamu yararına olmadığı gerekçesiyle iptal 
etmiştir.

Kamu Özel Ortaklığı Hazine arazisi üzerine 25-49 yıllığına kiraya verilecek bir hastane 
kampusunun kurulması projesi olup ihale bedelini ve arazisini vermiş olmasına 
rağmen Bakanlığın kiracı konumuna gelip kamu mallarının talanı projesidir. Bu 
talan dışında ihaleyi alan sermayeye KDV muafiyeti, uluslar arası kredi kullanma 
kefaleti, %70 doluluk güvencesi ve sağlık hizmeti dışındaki hizmetlerin işletme 
hakkı verilmektedir. 
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Anayasa Mahkemesinin iptal davasının kararı beklenmeden Etlik İhtisas E.A.H apar 
topar boşaltılmış, çalışanları Ankara’daki değişik hastanelere dağıtılarak mağdur 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptali ve iptal gerekçesinin yabancı sermayede 
çekince yaratacağı düşüncesiyle yeni bir Kamu Özel Ortaklığı yasası hazırlanarak 
TBMM’ye sunulmuştur. Yasa Komisyonlarda görüşülme aşamasındadır.

KÖO projeleri için ödenecek olan kiraların toplamı bizzat çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı tarafından ‘üç kuşak öteye borçlandırmaya hakkımız var mı?’ 
şeklinde yorumlanmıştır.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ:

Hükümet Üniversite Hastanelerini KHB kapsamı içine dahil etmek konusunda 
takdire şayan çabalar harcamıştır(!) Bununla ilgili yasal düzenlemeyi Üniversite 
rektörleri ve YÖK’ün itirazı nedeniyle yapamayınca Temmuz 2012’de yeni bir 
düzenleme yoluna giderek nüfusu 750.000 altında olan illerdeki Tıp Fakültesi 
Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanımının önünü açmıştır. Nüfusu 750 
binin üzerindeki illerdeki Üniversite Hastaneleri için de ortak kullanım protokolü 
yapılması yoluna gitmiştir. Borçlu durumdaki hastanelerin borcunun Bakanlık 
tarafından ödenmesi sonrasında o hastanelerin yönetimi Sağlık Bakanlığının 
kontrolüne geçerek piyasalaştırılmaktadır.

Yapılan bütün bu düzenlemeler yetmezmiş gibi şimdi de üniversiteleri bütünüyle 
şirketleştirecek ve sermayenin hizmetine sokacak YÖK yasası hazırlığındadır.

Tam gün yasası büyük ölçüde üniversite hastanelerini etkilemiş, öğretim 
elemanlarının kitlesel ayrılışına neden olmuş, eğitim aksamış, üniversite hastaneleri 
ödeme darlığı içine düşmüştür. Sağlık bakanlığı zaman zaman kendi hukukunu 
gevşeterek imtiyazlı kişilerin tedavi ve ameliyatları için Tam Gün yasası sonucu 
ayrılmış öğretim üyelerinden hastane bünyesinde yararlanma yoluna gitmiştir. (Örn: 
Başbakan ve Sağlık Bakanının Eşinin ameliyatları..) 

SOSYAL HİZMETLER

AKP Hükümeti döneminde hızlandırılan Kamu Hizmetleri’ndeki “Piyasalaştırma”, 
Sosyal Hizmet alanında da sürdürülmüştür. Hizmet büyük ölçüde taşeronlaştırılarak 
“Himet Alımı” yoluyla yürütülme sürecine girmiş, bu yapı içinde taşeron çalışanlar 
kadrolu çalışan sayısına ulaşmıştır. Bazı Sosyal Hizmet Kuruluşlarında kadrolu 
çalışan, taşerondan azdır.
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Sosyal Hizmet alanında yapılan en önemli değişiklik, 12 Haziran 2011 Erken Genel 
Seçimler öncesi alınan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisi kullanılarak 
hayata geçirilmiştir. Kadın Bakanlığı ortadan kaldırılmış, kadını yalnızca aile içinde 
bir cins olarak gören bir anlayışı ön plana çıkaran bir düzenleme yoluna gidilmiştir. 
Çıkarılan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 633 
Sayılı KHK” ile yeniden yapılanma yoluna gidilmiştir:

633 Sayılı KHK ile Bakanlık düzenlenirken, çocuk, yaşlı, kadın ve engellilere • 
Sosyal Hizmet veren kuruluşların İl Özel İdare’lerine bağlanması öngörülmüştür. 
Başlangıçta bu geçiş için bir yıl süre konmuş, gerçekleşemeyeceği görülünce, bu 
defa yeni bir KHK ile üç yıla yayılmasına karar verilmiştir. 

Bununla Sosyal Hizmet’in kamu hizmeti olmaktan çıkarılmasının, • 
siyasallaşmasının, piyasalaştırmanın ilk adımları atılmıştır. 

Ayrıca bu KHK ile, hayırseverler, vakıf ve derneklerin de bu hizmeti • 
verebilmesinin önü açılmıştır.

633 Sayılı KHK ile bu alanda hizmet veren çalışanlar, büyük hak kayıplarına • 
uğradığı gibi, aynı mesleklerin farklı birimlerde çalışmasından dolayı büyük bir 
kargaşa ve adaletsizlik yaşanmıştır, yaşanmaktadır.

Burada özellikle söz edilmesi gereken konu, piyasalaştırma uygulamasına iyi • 
bir örnek oluşturduğu için, ALO 183 ŞİDDET HATTI ile ilgilidir. 2012 yılı 
Eylül Ayı’nda Merkezi Ankara’da olan ve başta şiddet gören kadınlar olmak 
üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet veren bu merkez kapatılmış, 90 
çalışanı kurumun değişik yerlerine dağıtılmıştır. Ardından İHALE yoluyla bu 
hizmet TÜRKCELL-GLOBAL’e devredilerek, ilgili Bakan’ın seçim bölgesi olan 
Gaziantep’e taşınmıştır. 

Diğer bazı KHK’lerde olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi bu kararnamenin “Personelin 
İl Özel İdareleri’ne Devri” ile ilgili maddelerini iptal ederek, Sosyal Hizmetteki bu 
çarpık düzenlemenin yanında, çalışanların HAK kaybına uğramasını engellemiştir. 

SONUÇ OLARAK; Hükümetin 2012 yılında uyguladığı sağlık politikaları, 
iş güvencesi, ücret güvencesi, gelecek güvencesi, can güvencesi, sağlık hakkı 
açısından zayıf not almıştır.
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AYRICA;

Bütün bu halk karşıtı, piyasacı sağlık politikalarına karşı mücadele yürüten 
sendikamız, Sağlık Bakanı ve AKP Hükümeti’nin saldırısına maruz kalmaktadır. Bu 
saldırılar; sağlık hakkı ve kadrolu güvenceli istihdam talep eden sağlık öğrencisinden, 
taşeronuna, hekiminden, hemşiresine, sağlık teknisyenine kadar tüm çalışanları 
kapsamaktadır. Sendikamız bu saldırılardan payına düşeni fazlasıyla almıştır, 
almaktadır:

Çoğu Tıp Fakültesi öğrencisi 43 kişi sendikamız • Öğrenci Komisyonu ve TTB 
Tıp Öğrenci Kolu çalışmaları gerekçe gösterilerek, bu çalışmaların yasadışı 
olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, 13’ü tutuklanmış, tutuklananlar 6 ay süre ile 
okullarından-eğitimlerinden alıkonulmuş, dönem kaybetmişlerdir. 

Benzer gerekçelerle, • Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarına yönelik 
mücadele bağlamındaki eylem ve etkinlikler neden gösterilerek sendika 
yöneticilerimiz tutuklanmıştır. Halen Genel Sekreterimiz, Merkez Denetleme 
Kurulu Başkanımız ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyemiz tutukludur. 
Yakın zamana kadar da, sendikamız SES ve konfederasyonumuz KESK 
kapsamında yürütülen “Kadın Çalışmaları” ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 
ile Kadına Yönelik Şiddete karşı mücadele yürütmesi nedeniyle tutuklu olan 
Genel Kadın Sekreterimiz 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 13 Aralık’ta 
serbest kalmıştır. 

2009 yılında başlayan KESK ve KESK’e bağlı sendikalara yönelik saldırılar, • 
mücadelemizin ivmesi, muhalif SES’imiz yükseldikçe artmıştır. 2012 yılı başından 
itibaren, 13 Ocak, 13 Şubat, 6 Haziran ve 25 Haziran 2012 tarihlerinde 
bu SES’i kesmek, yıldırmak, sindirmek, mücadeleden alıkoymak amacıyla 
gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldık. Halen KESK’e bağlı sendika 
yönetici ve üyelerinden 70’e yakını tutukludur. Buna rağmen bu mücadele 
daha kararlı biçimde sürmektedir, sürecektir.

Dinlendiğinden, çalışma ofisi ve evinde böcek bulunduğundan şikâyetçi olan 
Başbakan’dan çok öncesinde sendikamız binalarında böcek bulunmuş olup; 
Başbakan’dan daha fazla mağdur olduğumuzu buradan kamuoyuyla bir kez 
daha paylaşmak isteriz. Son böcek vakasından sonra Başbakan dâhil Hükümet 
yetkililerinin, dinletilen muhalif kesimleri anlamış olduğunu umut ediyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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2011 YILI BİRİNCİ MERKEZ TEMSİLCİLER KURULUNA SUNULMAK 
ÜZERE SES MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORU

Merkez Denetleme Kurulu 17 haziran 2011 günü Ankara’da SES Genel Merkezi’nde 
tam katılımla toplanmıştır. Denetleme Kurulu, bu toplantıda 22 Nisan 2011- 17 
Haziran 2011 tarihleri arası dönemi idari olarak denetlemiştir. 01 Ocak 2011- 31 
Mayıs 2011 tarihleri arası dönem mali olarak denetlenmiştir.

İDARİ DENETİM

MYK ‘nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli olarak 
kaydedildiği, incelenen dönemde gelen giden evrakların evrak defterlerine düzenli 
olarak işlendiği, numaraların ardışık olarak verildiği, bu dönem içinde Merkez 
Mönetim Kurulunca alınan kararların oybirliği ile alındığını görülmüştür.

7. Olağan Genel merkez genel kurulunda yapılan tüzük değişiklikleri sonrası 
MYK’nın gerekli çalışmaları yaptığı görülmüştür.

7. Olağan Genel merkez genel kurulunda alınan kararlardan:

Merkezi komisyonların kurulması için MYK nın kendi içinde görevlendirme yaptığı 
tespit edilmiştir.

MALİ DENETİM

Yapılan mali denetimde: İhale ve satın alma komisyonunun kurulduğu, kurulan 
komisyonların düzenli olarak çalıştığı, yapılan ihalelerin tüzük ve diğer ilgili mevzuata 
uygun olarak yapıldığı, ihalelerle ilgili belgelerin düzenli tutulduğu, muhasebe 
kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu görülmüştür.

Şube Denetleme Kurulu raporları incelenmiş , bu dönem içinde Bolu, Ankara, 
Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Batman, Karabük, Konya, Malatya, Manisa, 
Muğla, Şişli, Kayseri, Antalya olmak üzere 15 şubeden Şube Denetleme Kurulu 
raporları gediği görülmüştür. İncelenen Şube Denetleme Kurulu raporlarında 
eksiklikler olduğu, mali ve idari olarak yapılan denetimin ayrıntılarının raporlara 
işlenmediği görülmüştür.
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Yapılan denetim sırasında 01 Ocak 2011 -31 mayıs 2011 arası gelir gider tablosu 

GELİR    GİDER

DEVİR 955.218,72 Ş/T AVANSLARI 992.087,26

AİDAT 1.861.716,22 KONF. ÖDENTİSİ 113.942,00

FAİZ 7.686,05 YÖNETİM 193.060,23

BAĞIŞ 0 MYK - PERS. MAAŞ 236.946,32

  SSK-VERGİ ES 146.757,14

  BÜRO GENEL 122.684,27

  DEMİRBAŞ 5.410,30

  MATBAA 75.270,16

  SEHVEN AİDAT İADE 3.412,11

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 860.108,25

  AVANSLAR 29.033,00

  İŞ AVANSLARI 45.909,95

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

UYARILAR ÖNERİLER

Şube Denetleme Kurulu Raporları denetleme raporu formatına uygun olarak 
düzenlenmelidir. Şubelerden gelmeyen denetleme Kurulu raporları ile ilgili olarak 
ilgili şubelerin MYK tarafından uyarılmalı ve takip edilmelidir.

Tüzük ve ilgili yönetmelik gereği MYK ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin mal 
bildiriminde bulunması işlemlerindeki eksiklikler tamamlanmalıdır.

Şube ve temsilciliklerdeki aksaklıkları gidermek için Şube Denetleme Kurulu Üyeleri 
ve Şube-Temsilcilik mali sekterlerini kapsayan bir eğitim çalışması yapılmalıdır.

Fikret ÇALAĞAN   Hülya KAYGISIZ   Abbas KOLUAÇIK   Aynur ÜLGEN   Yılmaz BOZKURT

       Başkan             Sayman                      Üye                           Üye                      Üye  
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2011 YILI 2. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULUNA 
SUNULMAK ÜZERE SES MERKEZ DENETLEME 
KURULU RAPORU

Merkez Denetleme Kurulu 18 Kasım 2011 günü Ankara’da SES Genel Merkezinde 
toplanmıştır. Toplantıya Aynur ÜLGEN mazeretli olarak katılmamıştır. Denetleme 
Kurulu, bu toplantıda 18 Haziran 2011- 18 Kasım 2011 tarihleri arası dönemi idari 
olarak denetlemiştir. 01 Haziran 2011- 31 Ekim 2011 tarihleri arası dönem mali 
olarak denetlenmiştir.

İDARİ DENETİM

MYK‘nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli olarak 
kaydedildiği, incelenen dönemde gelen giden evrakların evrak defterlerine düzenli 
olarak işlendiği, numaraların ardışık olarak verildiği, bu dönem içinde Merkez 
Yönetim Kurulunca alınan kararların oybirliği ile alındığını görülmüştür.

Bir önceki Merkez Temsilciler Kurulunda alınan karaların önemli bir kısmının 
yerine getirildiği ancak; ‘’Kurumsal İşleyişe ilişkin Şube- Temsilcilik eğitimlerinin 
bitirilmesi ’’ gibi karaların gereğinin yapılmadığı görülmüştür.

MALİ DENETİM

Yapılan mali denetimde: İhale ve satın alma komisyonunun kurulduğu, kurulan 
komisyonların düzenli olarak çalıştığı, yapılan ihalelerin tüzük ve diğer ilgili mevzuata 
uygun olarak yapıldığı, ihalelerle ilgili belgelerin düzenli tutulduğu, muhasebe 
kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu görülmüştür.

Şube Denetleme Kurulu raporları incelenmiş , bu dönem içinde …. ilden Şube 
Denetleme Kurulu raporları gelmiştir. (Şube Denetleme Kurulu raporlarını 
göndermeyen şubelerin listesi ektedir.) İncelenen Şube Denetleme Kurulu 
raporlarında bir önceki döneme düzelmeler olsa da imza eksikliği rapor ve yazışma 
formatına uygun olmama gibi eksiklikler olduğu görülmüştür.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
773

MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORLARI

Yapılan denetim sırasında 01 Ocak 2011 -31 Mayıs 2011 arası gelir gider tablosu 

GELİR    GİDER

DEVİR 860.108,25 Ş/T AVANSLARI 925.428,08

AİDAT 2.087.181,78 KONF. ÖDENTİSİ 125.189,00

FAİZ 12.921,37 YÖNETİM 112.925,43

BAĞIŞ 0,00 MYK - PERS. MAAŞ 413.665,63

  SSK-VERGİ ES 175.126,31

  BÜRO GENEL 141.974,28

  DEMİRBAŞ 22.733,97

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 1.017.789,94

  İŞ AVANSLARI 25.378,76

TOPLAM 2.960.211,40 TOPLAM 2.960.211,40

  AVANSLAR 29.033,00

  İŞ AVANSLARI 45.909,95

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

UYARILAR ÖNERİLER

Şube Denetleme Kurulu Raporları denetleme raporu formatına uygun olarak 
düzenlenmelidir. Şubelerden gelmeyen denetleme Kurulu raporları ile ilgili olarak 
ilgili şubeler MYK tarafından uyarılmalı ve takip edilmelidir.

Eksik olan Mal Bildirimlerinin tamamlanması sağlanmalıdır.

Şube ve temsilciliklerdeki aksaklıkları gidermek için daha önce yapılması planlandığı 
halde yapılamayan Şube Denetleme Kurulu üyeleri ve Şube-Temsilcilik mali 
sekterlerini kapsayan bir eğitim çalışması yapılmalıdır.

Genel merkez ve şubelerdeki tüm sendika çalışanları için bütün bilgileri içeren birer 
özlük dosyası hazırlanmalıdır. 

Fikret ÇALAĞAN         Abbas KOLUAÇIK     Hülya KAYGISIZ         Yılmaz BOZKURT
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7. DÖNEM 3. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULUNA 
SUNULMAK ÜZERE SES MERKEZ DENETLEME 
KURULU RAPORU 22.02.2012

Merkez Denetleme Kurulu 22 Şubat 2012 günü Ankara’da SES Genel merkezinde 
tam katılımla toplanmıştır. Denetleme Kurulu, bu toplantıda 18 Kasım 2011- 21 
Şubat 2012 tarihleri arası dönemi idari olarak denetlemiştir. 01 Kasım 2011- 31 
Aralık 2011 tarihleri arası dönem mali olarak denetlenmiştir.

İDARİ DENETİM

MYK‘nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli olarak 
kaydedildiği, incelenen dönemde gelen giden evrakların evrak defterlerine düzenli 
olarak işlendiği, numaraların ardışık olarak verildiği, bu dönem içinde Merkez 
Yönetim Kurulunca alınan kararların oybirliği ile alındığını görülmüştür. Karar 
Defterinde bazı üyelerin imzalarının eksik olduğu görülmüştür.

Bir önceki Merkez Temsilciler Kurulunda alınan karaların önemli bir kısmının 
yerine getirildiği ancak; 

‘’İş kolumuzda 9 saat günlük mesaisi ile ilgili çalışma başlatılması; düzenli bülten 
çıkarılması; ortak dil oluşturmak amacı ile Kamu hastane birlikleri, Kamu Özel 
Ortaklığı, Eğitim Araştırma ve Üniversite Hastanelerindeki gelişmelerle ilgili 
bilgilendirme amaçlı broşür hazırlanması; Aile Hekimliği ve ADSM’lerle ilgili 
materyal hazırlanması’’ gibi kararların gereğinin yapılmadığı görülmüştür.

Şube denetleme Kurulu raporları incelenmiş. Bu dönem içinde 47 şubenin 
21’inden Şube denetleme Kurulu raporu geldiği görülmüştür. Denetleme kurulu 
raporu gönderen şubelerden Muş, Kocaeli, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Şişli, 
Malatya, Bursa, Hakkari, Batman, Adana, Eskişehir, Muğla Şube denetleme kurulu 
raporlarının eksiksiz; Bolu, Karabük, Konya, Diyarbakır Şube denetleme kurulu 
raporlarının mali döküm kısmının eksik olduğu; Sivas, Mersin, Çanakkale şubeleri 
denetleme kurulu raporlarında ise imza eksiklikleri tespit edilmiştir.

MALİ DENETİM

Yapılan mali denetimde: İhale ve satın alma komisyonların düzenli olarak çalıştığı, 
yapılan ihalelerin tüzük ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığı; ihalelerle 
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ilgili belgelerin ve muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu görülmüştür. Bazı 
faturalarda ve mali belgelerde imza eksikliği tespit edilmiştir.

Yapılan denetim sırasında 01 Ocak 2011 -31 Aralık 2011 arası gelir gider tablosu

GELİR    GİDER 

DEVİR 955.218,92 Ş/T AVANSLARI 2.674.719,22

AİDAT 4.767.470,04 KONF. ÖDENTİSİ 289.644,00

FAİZ 28.537,30 YÖNETİM 467.145,25

BORÇLAR 26.460,18 MYK - PERS. MAAŞ 517.599,38

  SSK-VERGİ ES 342.477,01

  BÜRO GENEL 426.073,78

  DEMİRBAŞ 223.144,27

  SEHVEN AİDAT İADESİ 11.811,78

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 766.002,75

  İŞ AVANSLARI 59.069,00

TOPLAM 5.777.686,44 TOPLAM 5.777.686,44

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

UYARILAR ÖNERİLER

Yönetim Kurulu Karar defteri zamanında ve katılan üyelerin tamamı tarafından 
imzalanmalıdır.

Mali belgelerdeki imza eksiklikleri giderilmeli gerekli hallerde faturaların arkasında 
kısa açıklamalar yapılmalıdır.

Şube Denetleme Kurulu Raporlarını zamanında göndermeyen şubeler uyarılmalı. 
Şube Denetleme Kurulu raporları Denetleme raporu formatına uygun olarak 
düzenlenmelidir. Şubeler ŞDK raprolarını zamanında göndermeleri konusunda 
uyarılmalıdır. 

Fikret ÇALAĞAN   Abbas KOLUAÇIK   Aynur ÜLGEN   Hülya KAYGISIZ   Yılmaz BOZKURT
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2012 YILI ÜÇÜNCÜ MERKEZ TEMSİLCİLER 
KURULUNA SUNULMAK ÜZERE SES MERKEZ 
DENETLEME KURULU RAPORU

Merkez Denetleme Kurulu 23 Haziran 2012 günü Ankara’da SES Genel merkezinde 
tam katılımla toplanmıştır. Denetleme Kurulu, bu toplantıda 23 Şubat- 22 Haziran 
2012 tarihleri arası dönemi idari olarak ; 01 Ocak 2012- 31 Mayıs 2012 arası dönem 
tarihleri arası dönem mali olarak denetlenmiştir.

İDARİ DENETİM

MYK ‘nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli olarak 
kaydedildiği, incelenen dönemde gelen giden evrakların evrak defterlerine düzenli 
olarak işlendiği, numaraların ardışık olarak verildiği, bu dönem içinde Merkez 
Yönetim Kurulunca alınan kararların oybirliği ile alındığını görülmüştür. Karar 
Defterinde bazı MYK üyelerinin imzalarının eksik olduğu görülmüştür.

Bir önceki Merkez Temsilciler Kurulunda alınan kararlardan:

 ‘0rtak dil kullanmak amacı ile özellikle kamu hastane Birlikleri, kamu özel ortaklığı, 
sağlık serbest bölgeleri, ‘gönüllü’ sağlık hizmetleri, Eğitim araştırma hastaneleri ve 
Üniversite hastanelerinin durumunu içerecek dokümanların hazırlanması’ 

‘GSS nin 2012 den itibaren ne getireceğine dair halka yönelik bilgilendirme amaçlı 
bildirilerin hazırlanması’

‘Aile hekimliği ve ADSM lerle ilgili dokümanların hazırlanması’; 

gibi karaların gereğinin yapılmadığı; bunların dışında alınmış olunan kararların 
gereğinin yerine getirildiği görülmüştür.

Şube denetleme Kurulu raporları incelenmiş. Bu dönem içinde 47 Şubeden 
17’sinin Şube Denetleme Kurulu raporu geldiği görülmüştür. Denetleme kurulu 
raporu gönderen şubelerden Mersin, Aydın ve Zonguldak şube Denetleme Kurulu 
raporlarının formata uygun olmadığı görülmüştür. Muğla, Bursa, Şişli, Eskişehir, 
Sivas, Van, Batman, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Samsun, Malatya, Balıkesir ve 
Kayseri Şube Denetleme raporlarının eksiksiz olduğu görülmüştür
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MALİ DENETİM

Yapılan mali denetimde: İhale ve satın alma komisyonların düzenli olarak çalıştığı, 
yapılan ihalelerin tüzük ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığı, ihalelerle 
ilgili belgelerin ve muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu görülmüştür.

Kimi faturalarda ve mali belgelerde imza eksikliği görülmüştür.

Yapılan denetim sırasında 01 Ocak 2012 -31 Mayıs 2012 (5 aylık) arası gelir gider 
tablosu aşağıdaki gibidir.

GELİR    GİDER

DEVİR 766.002,75 Ş/T AVANSLARI 736.732,02

AİDAT 2.138.647,31 KONF. ÖDENTİSİ 134.658,00

FAİZ 13.678,74 YÖNETİM 368.902,35

MYK - PERS. MAAŞ 289.299,51

  SSK-VERGİ ES 182.369,49

  BÜRO GENEL 126.192,21

  DEMİRBAŞ 87.310,32

  SEHVEN AİDAT İADESİ 19.790,62

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 798.616,20

  MERSİN BİNA AVANSI 95.000,00

  İŞ AVANSLARI 79.458,08

TOPLAM 2.918.328,80 TOPLAM 2.918.328,80

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

UYARILAR ÖNERİLER

İmza eksikliklerinin giderilmesi konusunda daha özenli davranılmalıdır..

Sendika binası içinde kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda hassas 
davranılmalıdır.

Fikret ÇALAĞAN   Hülya KAYGISIZ   Abbas KOLUAÇIK   Aynur ÜLGEN   Yılmaz BOZKURT

        Başkan           Sayman                         Üye                         Üye                        Üye 
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2012 YILI ÜÇÜNCÜ MERKEZ TEMSİLCİLER 
KURULU’NA SUNULMAK ÜZERE SES MERKEZ 
DENETLEME KURULU RAPORU (03 EKİM 2012)

Merkez Denetleme Kurulu 03 Ekim 2012 günü Ankara’da SES Genel merkezinde 
Aynur ÜLGEN, Hülya KAYGISIZ ve Abbas KOLUAÇIK’ın katılımıyla toplanmıştır. 
Cezaevinde bulunan Yılmaz BOZKURT ve Fikret ÇALAĞAN katılamamıştır. 
Denetleme Kurulu, bu toplantıda 23 Haziran – 02 Ekim 2012 tarihleri arası dönemi 
idari olarak denetlemiştir. 1 Haziran 2012 - 31 Ağustos 2012 tarihleri arası dönem 
ise mali olarak denetlenmiştir.

İDARİ DENETİM 

MYK ‘nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli olarak 
kaydedildiği, incelenen dönemde gelen giden evrakların evrak defterlerine düzenli 
olarak işlendiği, numaraların ardışık olarak verildiği, bu dönem içinde Merkez 
Yönetim Kurulunca alınan kararların oybirliği ile alındığını görülmüştür. Karar 
Defterinde bazı MYK üyelerinin imzalarının eksik olduğu görülmüştür.

Bir önceki Merkez Temsilciler Kurulunda alınan kararlardan: Sendikamıza ve 
konfederasyonumuza yönelik operasyona karşı kamuoyunu doğru bilgilendirme, 
dayanışma, mücadele etme konusunda alınan kararların gereğinin yerine getirildiği 
görülmüştür. 

Şube denetleme Kurulu raporları incelenmiş. Bu dönemde 47 Şube içerisinden 
Muğla, Bursa, Şişli, Eskişehir, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, Van, Batman, Adana, 
Aydın, Manisa olmak üzere 12 şubeden Şube Denetleme Kurulu raporunun geldiği 
görülmüştür. 

MALİ DENETİM

Yapılan mali denetimde: İhale ve satın alma komisyonların toplanmasını gerektirecek 
bir işlem olmadığı tespit edilmiştir; muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu 
görülmüştür.

Kimi faturalarda ve mali belgelerde imza eksikliği görülmüştür.
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Yapılan denetim sırasında 1 Haziran 2012 -31 Ağustos 2012 arası (3 aylık) gelir 
gider tablosu aşağıdaki gibidir.

GELİR    GİDER

DEVİR 798.616,20 Ş/T AVANSLARI 523.809,07

AİDAT 1.365.554,13 KONF. ÖDENTİSİ 82.624,00

FAİZ 9.063,00 YÖNETİM 85.827,57

MYK - PERS. MAAŞ 154.032,41

  SSK-VERGİ ES 87.763,40

  BÜRO GENEL 56.311,20

  DEMİRBAŞ 1.700,00

  SEHVEN AİDAT İADESİ 261,01

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 1.079.550,52

  MATBAA İLAN 10.144,15

  İŞ AVANSLARI 91.210,00

TOPLAM 2.173.233,33 TOPLAM 2.173.233,33

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

UYARILAR ÖNERİLER

Şube Denetleme Kurulu raporlarının Denetleme Kurulu Raporu formatına uygun 
olarak hazırlanması ve zamanında gönderilmesi için şubelerin uyarılması önerildi.

Başta harcama belgeleri olmak üzere Genel Merkez tarafından hazırlanan bütün 
evrakların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması ve imza eksikliklerinin 
giderilmesi hususunda daha özenli davranılmalıdır.

 Sendika binası içinde kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda hassas 
davranılmalıdır.

Fikret ÇALAĞAN   Abbas KOLUAÇIK   Aynur ÜLGEN   Hülya KAYGISIZ   Yılmaz BOZKURT



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
780

MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORLARI

2013 YILI BİRİNCİ MERKEZ TEMSİLCİLER KURULUNA 
SUNULMAK ÜZERE SES MERKEZ DENETLEME 
KURULU RAPORU

Merkez Denetleme Kurulumuz 20 Şubat 2013 günü Ankara’da SES Genel Merkezinde 
Aynur ÜLGEN, Hülya KAYGISIZ ve Abbas KOLUAÇIK’ın katılımıyla toplanmıştır. 
Cezaevinde bulunan Fikret ÇALAĞAN ve Yılmaz BOZKZKURT mazereti nedeni 
ile katılamamıştır. Denetleme Kurulu, bu toplantıda 03 Ekim 2012–20 Şubat 2013 
tarihleri arası dönemi idari olarak 01 Eylül 2012-31 Aralık 2012 arası tarihleri arası 
dönemi de mali olarak denetlemiştir. 

İDARİ DENETİM 

MYK ‘nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli 
kaydedildiği, incelenen dönemde gelen giden evrakların evrak defterlerine düzenli 
olarak işlendiği, numaraların ardışık olarak verildiği, bu dönem içinde Merkez 
Yönetim Kurulunca alınan kararların oybirliği ile alındığını görülmüştür. Karar 
Defterinde bazı MYK üyelerinin imzalarının eksik olduğu görülmüştür.

7. Dönem 5. Merkez temsilciler kurulunda alınan kararlardan büyük bölümü ile 
ilgili çalışma yapıldığı görüşmüş olmakla birlikte;

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık emekçilerinin sorunları ile ilgili 
anket çalışmasının yapılmadığı;

4B statüsünde çalışan emekçilerin sorunları ile ilgili broşür hazırlığının 
tamamlanmadığı;

Güvencesiz çalışanların kadroya alınması ile ilgili karar konusunda henüz bir çalışma 
yürütülmediği, 

MTK da kararlaştırılan bildiri, afiş ve broşürlerin bir bölümünün çıkarılamadığı; 
görülmüştür.

Şube denetleme Kurulu raporları incelenmiş, bu dönemde 47 Şube içerisinden 
Muğla, Bursa, Şişli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Batman, Adana, Balıkesir, Bolu ve 
Samsun olmak üzere 12 şubeden Şube Denetleme Kurulu raporu geldiği görülmüştür. 
Gelen raporların büyük bir bölümünün Denetleme Kurulu raporu formatına uygun 
olmadığı görülmüştür.
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MALİ DENETİM

Yapılan mali denetimde: İhale ve satın alma komisyonların toplandığı, ihalelerin 
ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığı ancak bununla ilgili kayıtların eksik tutulduğu 
görülmüştür. Muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu görülmüştür.

Yapılan denetim sırasında 01 Eylül 2012 -31 Aralık 2012 arası 4 aylık gelir gider 
tablosu aşağıdaki gibidir.

GELİR    GİDER

DEVİR 1.079.550,52 Ş/T AVANSLARI 770.122,46

AİDAT 1.839.802,23 KONF. ÖDENTİSİ 109.299,00

FAİZ 11.893,70 YÖNETİM 188.076,05

BORÇLAR 132.868,55 MYK - PERS. MAAŞ 178.827,00

  SSK-VERGİ ES 118.973,41

  BÜRO GENEL 96.281,22

  DEMİRBAŞ 20.060,00

  SEHVEN AİDAT İADESİ 100,14

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 1.374.318,24

  MATBAA İLAN 97.261,88

  İŞ AVANSLARI 110.795,60

TOPLAM 3.064.115,00 TOPLAM 3.064.115,00

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

olarak tespit edilmiş olup; 2012 yılı toplam geliri 6.144.641,76 TL 2012 yılı Toplam 
gideri 4.770.323,52 TL 2013 yılına devir (banka kasa toplamı) ise1.374.318,24 TL 
olarak tespit edilmiştir.

Merkez Denetleme Kurulumuz Ekim 2012, Ocak 2013 arası dönemde Amasya, 
Tokat, Niğde, Nevşehir, Yalova ve Sakarya ile temsilciliklerini mali ve idari yönden 
denetlemiş ve raporunu düzenlemiştir. 
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UYARILAR ÖNERİLER

İhale işlemleri ile ilgili belgelerin usulüne uygun biçimde tutanak altına alınması ve 
ilgili belgelerin korunması önerilmiştir. 

Şube Denetleme kurullarının denetleme faaliyetini zamanında gerçekleştirmesi ve 
hazırlanan raporunun Denetleme Kurulu Raporu formatına uygun biçimde üst yazı 
eki olarak Genel Merkeze gönderilmesi konusunda şubelerin uyarılması önerilmiştir. 
20.02.2013

Fikret ÇALAĞAN   Abbas KOLUAÇIK   Aynur ÜLGEN   Hülya KAYGISIZ   Yılmaz BOZKURT
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2013 YILI İKİNCİ MERKEZ TEMSİLCİLER KURULUNA 
SUNULMAK ÜZERE SES MERKEZ DENETLEME 
KURULU RAPORU

Merkez Denetleme Kurulu 26 Haziran 2013 günü Ankara’da SES Genel merkezinde 
tüm üyelerinin katılımı ile toplanmıştır. Denetleme Kurulu, bu toplantıda 20 Şubat 
2013 – 25 haziran 2013 tarihleri arası dönemi idari olarak denetlemiştir. 01 Ocak 
2013- 31 Mayıs 2013 arası tarihleri arası dönemi de mali olarak denetlenmiştir. 

İDARİ DENETİM 

MYK‘nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli 
kaydedildiği, incelenen dönemde gelen giden evrakların evrak defterlerine düzenli 
olarak işlendiği, numaraların ardışık olarak verildiği, bu dönem içinde Merkez 
Yönetim Kurulunca alınan kararların oybirliği ile alındığını görülmüştür. Karar 
Defterinde bazı MYK üyelerinin imzalarının eksik olduğu görülmüştür.

7. Dönem 6. Merkez temsilciler kurulunda alınan kararlarla ilgili planlama yapılıp 
çalışma yürütüldüğü görülmüştür.

Şube denetleme Kurulu raporları incelenmiş. Bu dönemde 47 Şube içerisinden 
Muğla, Bursa, Şişli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Batman, Adana, Malatya ve Samsun 
olmak üzere 11 şubeden Şube Denetleme Kurulu raporu geldiği görülmüştür. Şube 
denetleme kurulu raporlarının çoğununun zamanında genel merkeze iletilmediği 
ancak gelen raporların büyük kısmının denetleme Kurulu raporu formatına uygun 
olduğu görülmüştür. 

MALİ DENETİM

Muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu; yapılan mali denetimde: İhale ve 
satın alma komisyonların toplandığı, ihalelerin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığı; 
ancak bununla ilgili kayıtların eksik tutulduğu görülmüştür. MYK üyelerinin aldığı iş 
avanslarına ait belgelerin zamanında verilmediği için muhasebeleştirilmesi işleminin 
geciktiği görülmüştür 

Yapılan denetim sırasında 01 Ocak 2013 -31 Mayıs 2013 arası 5 aylık gelir gider 
tablosu aşağıdaki gibidir.
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GELİR    GİDER

DEVİR 1.374.318,24 Ş/T AVANSLARI 1.045.544,90

AİDAT 2.353.966,74 KONF. ÖDENTİSİ 136.683,00

FAİZ 19.332,00 YÖNETİM 235.074,93

AVANS 
İADESİ

38.080,00 MYK - PERS. MAAŞ 324.348,20

BORÇLAR 91.472,57 SSK-VERGİ ES 196.559,69

  BÜRO GENEL 187.918,02

  DEMİRBAŞ 135.000,00

  SEHVEN AİDAT İADESİ 9.999,27

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 1.455.438,94

  İŞ AVANSLARI 150.602,60

TOPLAM 3.877.169,55 TOPLAM 3.877.169,55

TOPLAM 3.064.115,00 TOPLAM 3.064.115,00

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

olarak tespit edilmiştir.

UYARILAR ÖNERİLER

İhale işlemleri ile ilgili olarak:ihale tutanağı tutularak ekine: Teklif çağrısı, buna 
firmaların verdiği yanıtlar, ve ihale edilen işe ait faturaların fotokopisinin konması 
önerilmiştir.

İş avanslarının ve maaş avanslarının her ayın 15 inde mahsuplaşılarak birikmiş iş 
avanslarının çözümlenmesi önerilmiştir.

Genel merkez ve illerde bulunan Demirbaş listesinin güncellenmesi için bir 
çalışmanın MYK tarafından yürütülmesi önerilmiştir.

Şube Denetleme kurullarının denetleme faaliyetini zamanında gerçekleştirmesi 
ve hazırlanan raporunun Denetleme Kurulu Raporu formatına uygun biçimde 
üst yazı eki olarak Genel Merkeze gönderilmesi konusunda şubelerin uyarılması 
önerilmiştir. 

Fikret ÇALAĞAN    Abbas KOLUAÇIK   Aynur ÜLGEN   Hülya KAYGISIZ   Yılmaz BOZKURT
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2013 YILI 8. MERKEZ TEMSİLCİLER KURULUNA 
SUNULMAK ÜZERE SES MERKEZ DENETLEME 
KURULU RAPORU  

Merkez Denetleme Kurulu 23 Ekim 2013 günü Ankara’da SES Genel Merkezinde 
tüm üyelerinin katılımı ile toplanmıştır. Denetleme Kurulu, bu toplantıda 26 Haziran 
2013 ile 22 Ekim 2013 tarihleri arası dönemi idari olarak denetlemiştir. 01 Haziran 
2013- 30 Eylül 2013 arası tarihleri arası dönemi de mali olarak denetlenmiştir. 

İDARİ DENETİM 

MYK‘nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli 
kaydedildiği, incelenen dönemde gelen giden evrakların düzenli olarak deftere 
işlendiği, numaraların ardışık olarak verildiği, bu dönem içinde Merkez Yönetim 
Kurulunca alınan kararların oybirliği ile alındığını görülmüştür. 

7. Dönem 7. Merkez temsilciler kurulunda alınan kararlarla ilgili olarak gerek 
Konfederasyona önerilen gerekse Genel Merkez tarafından planlanması gereken 
kararların çoğu ile ilgili çalışma yürütüldüğü görülmüştür.

Şube Denetleme Kurulu raporları incelenmiş. Bu dönemde 47 Şube içerisinden 
Muğla, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Bolu, Batman, Adana, Malatya, Mersin 
ve Samsun olmak üzere 11 Şubeden Denetleme Kurulu raporu geldiği görülmüştür. 
Şube Denetleme Kurulu raporlarının çoğununun zamanında Genel Merkeze 
iletilmediği; gelen raporlarlar içersinde Mersin, Bolu Şubesi Denetleme kurulu 
raporunun eksik olduğu görülmüştür. 

MALİ DENETİM

Muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu; yapılan mali denetimde: İhale ve 
satın alma komisyonların toplandığı, ihalelerin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığı 
görülmüştür. 
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Yapılan denetim sırasında 01 Haziran 2013 -30 Eylül 2013 arası 4 aylık gelir gider 
tablosu aşağıdaki gibidir.

GELİR    GİDER

DEVİR 1.455.438,94 Ş/T AVANSLARI 658.671,84

AİDAT 1.977.838,40 KONF. ÖDENTİSİ 126.077,00

FAİZ 30.871,87 YÖNETİM 139.877,64

AVANS 
İADESİ

39.080,00 MYK - PERS. MAAŞ 468.734,51

BORÇLAR 38.750,43 SSK-VERGİ ES 0,00

  BÜRO GENEL 116.425,82

  DEMİRBAŞ 0,00

  SEHVEN AİDAT İADESİ 56.449,14

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 1.821.964,69

  İŞ AVANSLARI 153.779,00

TOPLAM 3.541.979,64 TOPLAM 3.541.979,64

TOPLAM 3.064.115,00 TOPLAM 3.064.115,00

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

tespit edilmiştir.

UYARILAR ÖNERİLER

Daha önce belirtilen Genel Merkez ve illerde bulunan demirbaş listesinin 
güncellenmesi çalışmasının ivedilikle yapılması önerilmiştir. 

Şube Denetleme kurullarının denetleme faaliyetini zamanında gerçekleştirmesi 
ve hazırlanan raporunun Denetleme Kurulu Raporu formatına uygun biçimde 
üst yazı eki olarak Genel Merkeze gönderilmesi konusunda şubelerin uyarılması 
önerilmiştir. 

Fikret ÇALAĞAN    Abbas KOLUAÇIK   Aynur ÜLGEN   Hülya KAYGISIZ   Yılmaz BOZKURT
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8. 0LAĞAN GENEL KURULA SUNULMAK ÜZERE

SES MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORU

Merkez Denetleme Kurulu 04 Nisan 2014 günü Ankara’da SES Genel Merkezi’nde 
tam katılımla toplanmıştır. Denetleme Kurulu, bu toplantıda 22 Nisan 2011- 04 
Nisan 2014 tarihleri arası dönemi idari olarak denetlemiştir. 01 Ocak 2011- 31 
Aralık 2013 tarihleri arası dönem mali olarak denetlenmiştir.

İDARİ DENETİM

MYK‘nın düzenli olarak toplandığı, alınan kararların karar defterine düzenli olarak 
kaydedildiği, incelenen dönemde gelen giden evrakların evrak defterlerine düzenli 
olarak işlendiği, numaraların ardışık olarak verildiği, bu dönem içinde Merkez 
Yönetim Kurulunca alınan büyük bir bölümünün oybirliği ile alındığını 3 yıllık 
dönem içinde 2 adet şerhli karar alındığı görülmüştür.

7. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu’nda yapılan tüzük değişiklikleri sonrası 
MYK’nın gerekli çalışmaları yaptığı görülmüştür.

7. Olağan Genel Merkez Genel Kurulu’nda alınan kararların gereğini yerine getirmek 
üzere çalışma yürüttüğü görülmüştür.

MALİ DENETİM

Yapılan mali denetimde: İhale ve satın alma komisyonunun kurulduğu, kurulan 
komisyonların düzenli olarak çalıştığı, yapılan ihalelerin tüzük ve diğer ilgili mevzuata 
uygun olarak yapıldığı, ihalelerle ilgili belgelerin düzenli tutulduğu, muhasebe 
kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu görülmüştür.

Şube denetleme kurulu raporları incelenmiş; bir çok şubenin şube denetleme kurulu 
raporlarını düzenli olarak zamanında göndermediği görülmüştür. 
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GELİR    GİDER

2010’DAN 
DEVİR

955.218,92 Ş/T AVANSLARI 6.312.736,43

AİDAT 15.913.808,59 KONF. ÖDENTİSİ 935.061,00

FAİZ 148.279,97 YÖNETİM 1.457.710,18

AVANS 
İADE

48.556,35 MYK - PERS. MAAŞ 3.777.042,95

KİRA 2.000,00 BÜRO GENEL 921.764,42

GELİR 
GİDER 
FARKI

69.048,76 DEMİRBAŞ 1.344.414,59

  MATBAA 601.362,51

  SEHVEN AİDAT İADE 121.620,89

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 1.438.211,39

  AVANSLAR 226.988,23

TOPLAM 17.136.912,59 TOPLAM 17.136.912,59

TOPLAM 3.064.115,00 TOPLAM 3.064.115,00

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

Fikret ÇALAĞAN   Abbas KOLUAÇIK    Aynur ÜLGEN   Hülya KAYGISIZ   Yılmaz BOZKURT
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Yapılan denetim sırasında 01 Ocak 2013 -31 Aralık 2013 arası gelir gider tablosu 
aşağıdaki gibidir.

GELİR    GİDER
2012’DEN 
DEVİR

1.374.318,24 Ş/T AVANSLARI 2.172.773,74

AİDAT 5.802.334,88 KONF. ÖDENTİSİ 318.836,00

FAİZ 85.107,33 YÖNETİM 461.267,78

AVANS 
İADE

48.556,35 MYK - PERS. MAAŞ 1.344.174,50

KİRA 2.000,00 BÜRO GENEL 365.857,77

GELİR 
GİDER 
FARKI

226.252,19 DEMİRBAŞ 922.200,00

  MATBAA 198.601,24

  SEHVEN AİDAT İADE 89.658,34

  MEVCUTLAT (KASA-BANKA) 1.438.211,39

  AVANSLAR 226.988,23

TOPLAM 7.538.568,99 TOPLAM 7.538.568,99

TOPLAM 3.064.115,00 TOPLAM 3.064.115,00

TOPLAM 2.824.620,99 TOPLAM 2.824.620,99

Fikret ÇALAĞAN    Abbas KOLUAÇIK   Aynur ÜLGEN  Hülya KAYGISIZ   Yılmaz BOZKURT 
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ŞUBE / TEMSİLCİLİK DENETLEME RAPOLARI

Haziran Ekim Şubat Haziran Ekim Şubat Haziran Ekim

ŞUBE 1. MTK 2. MTK 3. MTK 4. MTK 5. MTK 6. MTK 7. MTK 8. MTK

ADANA x x x x  x x x

ADIYAMAN         

AĞRI         

ANKARA x        

ANTALYA         

AYDIN  x  x     

BALIKESİR x x x x x  x x

BATMAN x x x x  x x x

BİTLİS         

BOLU x  x x  x x x

BURSA x x x x  x x x

ÇANAKKALE  x x      

ÇORUM         

DENİZLİ x x x x x    

DİYARBAKIR x x x x  x x x

EDİRNE         

ELAZIĞ         

ESKİŞEHİR x  x x  x   

GAZİANTEP         

HATAY  x       

HAKKARİ x x x      

MERSİN x  x x  x  x

İST-AKSARAY    x    x

İST-ANADOLU  x       



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
791

MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORLARI

İST-BAKIRKÖY         

İST-ŞİŞLİ x x x x  x x  

İZMİR         

KARABÜK x  x      

KAYSERİ x x   x   x

KONYA x x x      

KIRKLARELİ         

KOCAELİ   x      

MALATYA x x x x   x x

MANİSA x      x  

MARDİN         

MUĞLA x x x x  x x x

MUŞ x x x x     

ORDU         

SAMSUN x x  x  x x x

SİVAS   x x     

SİİRT         

ŞANLIURFA x x x x  x x x

ŞIRNAK         

TRABZON   x x     

DERSİM         

VAN x  x x  x x x

ZONGULDAK    x  x  x
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MERKEZ DİSİPLİN KURULU RAPORU

22-23-24 Nisan 2011 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul’da Merkez Disiplin 
Kurulu’na seçildik.Bu tarihten 30.03.2014 tarihine kadar 7 dosya elime ulaşmış, 4 
dosya hakkında karar verilmiş, 3 dosya üzerinde çalışmalarımız sürmektedir.

İncelenen dosyalarda alınan kararlar aşağıdadır. 

1-  SES Yalova İl Temsilciliği Üyesi Tarkan Yücedağ’ın işlediği fiili şiddet suçu 
sabit görüldüğünden ve ayrıca işlemiş olduğu suçun mağduru kadın yöneticimiz 
olduğundan, SES Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin 18. maddesindeki sendikamızın 
amaç ve ilkelerine ayrıca üyelik ve yöneticilikle bağdaşmayan fiilleri işlediği 
kanaati oluştuğundan KINAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

 SES Yalova İl Temsilcilik Üyesi Demir Sağlık’ın SES Disiplin Yönetmeliğinin 17. 
maddesinde yer alan üyelik ve yöneticilikle bağdaşmayan fiilleri işlediği kanaati 
oluştuğundan UYARI CEZASI verilmesine, 

 SES Yalova İl Temsilcilik Başkanı Nezaket Ünal’ın SES Disiplin yönetmeliğinin 
17. maddesinde yer alan üyelik ve yöneticilikle bağdaşmayan filleri işlediği 
kanaati oluştuğundan UYARI CEZASI ile cezalandırılmasına 

 oy birliği ile karar verilmiştir.

2-  Van Şube Disiplin Kurulunun vermiş olduğu karar Merkez Disiplin Kurulumuz 
tarafından da onaylanarak Hüseyin Yaviç hakkında açılan disiplin soruşturması 
sonucunda sendika üyeliğinden ihraç talebi ile -8. Olağan Genel Kurula kadar- 
üyeliğinin askıya alınmasına, 

3-  Zonguldak Şube Üyesi Göktuğ Tatlısu hakkında Merkez Disiplin Kurulumuza 
gelen 20.07.2011 tarih ve 1004 sayılı dosyada hakkında gerekli incelemeler 
yapılmıştır. Göktuğ Tatlısu hakkında Zonguldak Şube Disiplin Kurulunun 
üyelikten çıkarma kararı kişinin hizmet kolu – kurum değişikliği ve sendikadan 
istifa etmesi nedeniyle dosyasının kapatılmasına 

4-  Samsun Şubemiz üyesi Özgül Eroğlu’nun disiplin yönetmeliğinin 19. maddesi 
uyarınca üyeliğinin askıya alınması talebinin reddedilerek kararın kaldırılmasına, 
ayrıca diğer alınan karara göre de Özgür Eroğlu’nun SES Disiplin Kurulu 
Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca verilen uyarı cezası değiştirilerek Disiplin 
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Kurulu yönetmeliğinin 18. maddesi gereği KINAMA CEZASI gerektirecek 
fiillerin işlenmiş olduğu kanaati oluştuğundan uyarı cezasının KINAMA 
CEZASINA yükseltilmesine, 

Ayrıca fiilin tarafı olan yönetim kurulu üyesi Cevat Yüksel’e SES Disiplin Kurulu 
Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca verilmiş olan uyarı cezasının sendikamız 
amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti tasvip etmeyen davranışlar 
olarak, işlemiş olduğu kanaatine varıldığından disiplin yönetmeliğimizin 18. 
maddesi hükümleri uygulanarak KINAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar 
verilmiştir. 

Elimize ulaşan İzmir Şube, Yalova Temsilcilik hakkında ve Genel Merkez Yönetim 
Kurulu’nun kurulumuza havale ettiği dosyaların incelenmesi sürmektedir. 

İnceleme sonuçları genel kurulda ek olarak bildirilecektir. 
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BASIN AÇIKLAMALARI
Ortadoğu Halklarına yapılan emperyalist saldırıyı kınıyoruz.

Emperyalizm; özgürlüğüne, ülkesine ve emeğine sahip çıkmaya çalışan Ortadoğu 
halklarına karşı dün olduğu gibi bu günde en kanlı ve iğrenç yüzünü göstermektedir. 
Ortadoğu halklarına reva görülen bu vahşet her zaman benzer hakları için 
hareketlenen dünyanın her tarafındaki emekçilere ve halklara uygulana gelmiştir. 
Bir taraftan kanlı diktatörlerin, diğer yandan emperyalistlerin bombalarıyla yıkılan 
ülkeler, akıtılan kanlar hep emekçilerin ve halklarınki olmuştur. Emperyalist 
kan emicilerin ve işbirlikçilerinin pençeleri hep daha fazla sömürü, daha fazla 
köleleştirmek için olmuştur. 

Bazen demokrasi ve insan hakları tesisi etmek, bazen iç savaş önlemek, bazen 
soykırım önlemek gibi bahanelerle yapılan bu saldırı ve işgaller vahşi kapitalizme yeni 
sömürü alanları açmak, her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el koymak amacıyla 
yapılmaktadır. Libya halkına yönelik bu yok etme operasyonu da bundan başka bir 
anlam taşımamaktadır. Burada dikkat çekici olan konu; AKP hükümetinin daha 
çatışmalar başlar başlamaz oradaki işçi ve görevlileri apar topar büyük bir başarıymış 
gibi Akdeniz’in karşı kıyısına kaçırmasıdır. Şeytan diyor ki “bu gün olan biten her 
şey önceden planlandı ve AKP de bunu biliyordu.” Eğer Libya boşaltılmasaydı 
emperyalistler bu ülkeyi rastgele bombalayamazlar, yerle bir edemezlerdi. Tahliyeler 
biter bitmez ölüm makinesinin mekanizmalarının harekete geçmesini nasıl 
açıklarsınız. Şimdi şeytana mı inanalım? Libya böyle boşaltılmasaydı orada işçileri 
ve yurttaşı olan ülkeler Birleşmiş Milletlerin bu kararına bu kadar kolayca onay 
veremezlerdi. Hal böyleyse eğer; akrabalık, din kardeşliği, Libya Libyalıların demek, 
4 şartımız var demek, timsah gözyaşlarıyla Libya halkının kanlarını yakında yapılacak 
seçimlerde oya tahvil etmekten başka ne anlama gelir. Eğer siz gerçekten Libya 
halkından, din kardeşlerinizden, insan haklarından özgürlük ve bağımsızlıktan yana 
olsaydınız; Libya’yı boşaltmaz ve Birleşmiş Milletlerin bu kararına “one minute” 
derdiniz. 

Tek bir bebeğin veya yaşlı insanın canı dünyanın bütün zenginliklerinden daha 
değerlidir. Bu ikiyüzlü politikalar er geç ortaya çıkar ve tarihin ilgili yerine adınız 
yazılır. 

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak savaşın; açlık, sefalet, bulaşıcı ve 
salgın hastalık ve ölümden başka bir şey getirmeyeceğine inanıyoruz. Her türden 
diktatörlüğe ve Emperyalizme ve vahşi kapitalizme karşı mücadele eden halkların 
yanında olduğumuzu ve onların mücadelesinin bizim mücadelemiz olduğunu ilan 
ediyoruz. 24.03.2011

  SES GENEL MERKEZİ
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19 Nisan 2011

Çok Ses Tek Yürek

Bu Bilek Bükülmeyecek

Tüm Türkiye’de GREVDEYİZ!

19-20 Nisan 2011 tarihinde sendikamız ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk 
Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), 
Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Tüm Radyoloji Teknisyenleri 
ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları 
Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN), Sosyal Hizmet 
Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri ve Teknikerleri 
Derneği’nin çağrısıyla, Türkiye çapında sağlık emekçileri GREV’e çıktılar. Ülke 
çapında tüm sağlık emekçileri büyük bir coşku ve sağduyu ile bu eyleme destek 
verdiler. Üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, aile 
sağlığı merkezleri (ASM) etkinliğe büyük bir çoğunlukla katıldılar. 

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, 
Antep, Batman, Hakkari, Van, Tunceli, Hatay, Kocaeli, Bursa, Kırklareli, Manisa, 
Muğla, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Mardin illerinde yüzde 100’e varan 
oranda katılım oldu. 

Kalan illerde ise katılım gittikçe artıyor. Kitlesel basın açıklamaları yapılarak GREV 
destekleniyor. Halkımız da, acil durumlar dışında, ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerine 
başvurmayarak çok ciddi bir destek verdi. 

Türkiye’deki tüm sağlık emekçilerini böylesi bir etkinliğe yönelten neydi? 

30 bini aşkın sağlık emekçisi, 13 Mart’ta iş güvencesi, gelir güvencesi, can 
güvencesi, mesleki bağımsızlık talepleriyle Sıhhiye Meydanı’ndaydılar. Talepleri 
sadece kendileriyle ilgili değildi. Halkımız için de katkı/katılım payı ödemelerini 
gerektirmeyen, eşit, nitelikli, ücretsiz, erişilebilir sağlık hizmeti talep etmişlerdi. 

Bu taleplerin görünür kılınması ve hayata geçirilmesi için kararlılıkla, ısrarla, 
sağduyulu ve ağırbaşlı bir biçimde, tek bir hastaya zarar gelmemesine büyük özen 
göstererek, mücadeleye devam edeceğiz. 
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Öte yandan, GREV etkinliğine katılan sağlık emekçilerinin bazı özel güvenlik 
görevlileri, hastane başhekimleri ve il sağlık müdürleri tarafından engellenmeye 
çalışıldığı; katılmama yönünde baskı uygulandığı ve tehdit edildiği de gelen bilgiler 
arasındadır. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin haklı taleplerini, hiç kimseye zarar 
vermeksizin, görünür kılma çabalarının engellenmesi kabul edilemez. 

Biz bu GREV’i sadece sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için gerçekleştirmiyoruz. 
Bu GREV aynı zamanda bizimde parçası olduğumuz halkın sağlık ve sosyal güvenlik 
hakkına erişim mücadelesidir. Bu GREV’de 4 temel talebimiz vardır. Bunlar; 

1-  İş güvencesi, 

2-  İnsanca yaşanacak temel ücret, 

3-  Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, 

4-  Topluma eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak, katkı-
katılım ve her türlü cepten ödemelerin acilen sonlandırılması.

Sağlık emekçilerinin haklı taleplerini ve mücadelesini destekleyen halkımıza 
teşekkür ederiz, bu desteğin yarın da süreciğine inanıyoruz. Bugün çeşitli baskılar 
ve diğer sendikaların desteklememesi yüzünden GREV’E katılmaktan geri duran 
bir kısım sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin de yarın bu GREV’e destek vereceğine 
inanıyoruz. Öte yandan, bu süreçte baskıya uğrayan bütün sağlık emekçilerinin her 
aşamada yanında olacağımızı ve bu baskıyı uygulayan kesimleri dikkatle izlediğimizi 
ve unutmayacağımızı duyururuz. 

     SES MERKEZ YÖNETİM KURULU
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RECEPLERE AÇIK MEKTUBUMUZDUR!
SAYIN RECEPLER, SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ 
DÜŞMAN GÖRMEKTEN VAZGEÇİN!

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak yıllardır AKP’nin sağlıkta 
“dönüşüm” adıyla yürüttüğü programı yıkım olarak değerlendirip “eşit, ücretsiz, 
nitelikli, ulaşılabilir sağlık sistemi mümkündür” şiarıyla, fiili ve meşru mücadele 
yürüttük. Yürüttüğümüz bu mücadeleyi, son yıllarda, işkolumuzda örgütlü bulunan 
emek ve meslek örgütleri ile ortaklaştırarak birleşik bir hat yaratmayı başardık. 

Bu ortak mücadele; 27 Şubat 2011 Diyarbakır Mitingi, 13 Mart 2011 Ankara 
Mitingi ve son olarak da 19–20 Nisan 2011 tarihlerinde uyarı amaçlı GREV’i 
yarattı. Yine 4 günlük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Grevini de 
yaratan bizleriz. Biz sağlık emekçileri olarak mücadelemizi sadece kendi ekonomik, 
özlük ve demokratik haklarımıza ilişkin taleplerimizle sınırlamayıp, bir parçası 
olduğumuz halkın sağlık hakkı için de mücadele ediyoruz. Bu nedenledir ki GREV 
dahil yaptığımız tüm eylem ve etkinlikler halk tarafından gittikçe sahiplenilmekte 
ve halk, haklı taleplerimize destek vermektedir.

Mücadele hattımızı sağlık emekçilerinin bütünlüklü bir biçimde sahiplenmesi ve 
halkın da bu mücadeleyi desteklemesi bu ülkenin Başbakanı ve Sağlık Bakanı olan 
sizleri rahatsız etmiş olacak ki; sağlık emekçilerini ve örgütlerini hedef haline getiren 
açıklamalar yapmaktasınız.

İleri demokrasiyi savunduğunu iddia eden siz Sayın Başbakanın oldukça tuhaf 
söylemlerine tüm toplum zaten alışıktır. Daha önce bir çiftçiye de “ananı da al git”, 
diyebilen, haklarını arayanlar için “kadın da olsa çocukta olsa gereği yapılacak” 
diyerek çocukları cezaevine gönderen de sizdiniz. Şimdi de yanlış politikalarınıza 
karşı kendi haklarımızı ve halkın haklarını savunan bizlere “beğenmezseniz çeker 
gidersiniz, milletten beddua alırsınız iflah olmazsınız” diyorsunuz. 

Sayın Başbakan size şunu söylemek isteriz. Üniversiteye giriş sınavına giren 2 
milyona yakın gencimizin bedduasını kim alıyor? Kübra bebeğin açlıktan ölmesinin 
sorumluluğunu bir Başbakan olarak hissediyor musunuz?

Siz Sağlık Bakanı, Haber Türk TV’ye verdiğiniz mülakatta ballandıra ballandıra 
sağlıkta yaptığınız “reformları” anlatıyorsunuz. 

Sayın Sağlık Bakanı’na da sormak istiyoruz. Kırım Kongo’dan, domuz gribinden 
ölen sağlık emekçileri size neyi hatırlatıyor? Her gün bir sağlık emekçisinin şiddete 
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uğramasının sizce anlamı nedir? Bir kaymakamın doktor dövmesini nasıl açıklarsınız? 
2008 yılında Zekai Tahir Burak hastanesinde bebekler neden öldü? 2009 yılında 
yürüttüğünüz kızamık kampanyasında sadece İzmir’de 60 hamile kadın neden 
kürtaj olmak zorunda kaldı? Kara delik diye tabir ettiğiniz ve düzelteceğiz dediğiniz 
sosyal güvenlik sistemi hala neden açık veriyor? 2011 yılında İstanbul’da kızamık 
salgınları neden yaşanıyor? Zaten öleceklerdi dediğiniz yoğun bakım ünitesindeki 
hastaların ölümüne neden olan Bursa yangınını nasıl açıklarsınız? Afyon sandıklıdaki 
7 vatandaşın gözelerini kör eden nedir? Sağlıkta özel sektör nasıl bu kadar hızlı 
büyüyor? Sağlıkta her gün bir yolsuzluk haberi çıkıyor, neden acaba?

İsterseniz bunların nedenlerini biz açıklayalım. Tüm bu olumsuzlukların sebebi sizin 
yürüttüğünüz piyasacı, özelleştirmeci ve halkın sağlığını hiçe sayan politikalardır. 
Bunların sebebi koruyucu sağlık hizmetlerini bitiren, sağlığı sadece tedaviye 
endeksleyen sisteminizdir. Bunların sebebi “herkes her yerde istediği zaman 
ücretsiz muayene olacak” diye reklamını yaptığınız ama hastanelere gelen halkı da 
kandırarak yanınıza yedekleyemediğiniz sisteminizdir. 

Eylemlerimizin sebebine gelince; bizi güvencesizliğe, geleceksizliğe mahkum ettiniz. 
Temel ücretlerimizi düşürüp, sağlık etiğini zedeleyen performansa göre ödeme 
getirdiniz. Bizleri halkı müşteri gibi görmeye zorladınız. Daha fazla para kazanmak 
için gereksiz muayene ve tetkiklerin artmasına neden oldunuz. Velhasıl halkı müşteri 
bizleri de köleniz yapmaya çalıştınız. 

Bizlerrde bunu rededip alanlara çıkarak “çok SES tek yürek” olduk, hesabınızı 
bozduk. Daha da güçleneceğiz, halkımız da bizlere destek verecek ve daha büyük 
eylemler gerçekleştireceğiz.

Son olarak şunu söylemek isteriz. “Biz hancı siz yolcusunuz”. Bizler nice 
iktidarlar gördük. Nice baskılar, sürgünler yaşadık. Faili meçhullere kurban gittik 
ama iktidarların hiç biri bizi yıldırmayı başaramadı. İleri demokrasiyi dilinden 
düşürmeyen sizin iktidarınız; sağlık emekçilerine yönelik baskı, sürgün, soruşturma 
ve cezaevlerini reva gördü. Ancak, geçmişimizi incelerseniz bunların nafile çabalar 
olduğunu görürsünüz.

Çünkü biz asla size biat etmeyeceğiz, kapıkulu olmayacağız. Halkın sağlık hakkı 
ile emekçilerin ekonomik özlük ve demokratik haklarını elde edinceye kadar 
mücadelemiz devam edecektir. 05.05.2011

 SES MERKEZ YÖNETİM KURULU
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SİYANÜRLE ALTIN ARAMAYA SON VERİLMELİ
TESİSLER KAPATILMALIDIR!

Kapitalist kar hırsı ve tekelci rekabet bütün geri kalmış ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizi de gittikçe yaşanmaz bir hale getirmektedir. Her gün HES’ler için barajlar 
yapılmakta, ormanlık alanlar yerleşime açılmakta, derelerimiz satılmakta, siyanürle 
altın arama faaliyetleri artmakta, nükleer santral kurulmaya çalışılmakta, tarihi ve 
kültürel varlıklarımız yok edilmektedir. Kısacası denizlerimiz, akarsuyumuz, havamız, 
toprağımız ve ormanlarımız gittikçe yok edilmekte, doğamız tahrip edilmektedir.

Son günlerde böylesi bir felaket Kütahya’da yaşanıyor. 07.05.2011 günü Kütahya’da 
bulunan ETİ Gümüş A. Ş’nin maden işletmesi atık depolama baraj havuzlarında 
yaşanan göçük, tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Bu olay ile bir kez daha 
gördük ki felaket ve ölüm kapımızda kol geziyor. 

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir çevrede yaşamanın gerektiğinin farkında olan 
sendikamız; çevre kirliliği, doğanın tahrip edilmesi, havanın kirletilmesi gibi halk 
sağlığı sorunlarına yol açan tüm uygulamalara karşı mücadelesini yürütüyor. Bu 
olayı da duyduktan sonra Kütahya Temsilciliğimiz yaşanan olayı araştırmıştır. Ayrıca 
Genel Merkez yönetimimizde oluşturduğu bir heyetle 09.05.2011 Pazartesi günü 
Kütahya iline gidip; burada çalışma yürüten, Çevre ve jeoloji Mühendisleri odasının 
yetkilileri, ildeki KESK’e bağlı sendika yöneticilerimiz, Köprüören’de toplanan 
5-6 köyün halkı ve köy muhtarları ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve araştırmalar 
yapmıştır.

Görüşmeler ve incelemeler neticesinde tespitlerimiz;

Eneköy ve Yoncalı; Atık depolama barajına sınır köylerdir. Köprüören, • 
Kızılcakaya, Yoncalı, köyleri ve Aliköy beldesi ise atık depolama barajına yaklaşık 
6-7 km mesafededir. Köyler tesise göre ova’da kalmaktadır. 

Nüfus olarak Eneköy’de 600 kişi, Köprüören’de 400 kişi (Almanya’da • 
yaşayan köylüler yazın köye geldiği için yaz aylarında nüfus daha da artıyor), 
Kızılcayakaya’da 300 kişi, Alibeyköy beldesinde 5000 kişi, Yoncalı’da 10.000 
kişi (turistik yer olduğu için yaz aylarında nüfus 20-25’e çıkıyor.). Atık barajı 
çevresinde yaşayan nüfus yaklaşık olarak 20.000 bin civarıdır.
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Atık barajı çevresinde yaşayan halkın geçim kaynağı ağırlıklı olarak tarım ve • 
hayvancılıktır. Yine kaplıcalar bölgesinin olmasından kaynaklı olarak özellikle 
Yoncalı halkı Turizmle de uğraşmaktadır.

Bu köyler içme sularını ağırlıklı olarak yeraltı su kaynaklarından sağlıyor. • 
Sular kurulan depolara dolduktan sonra oluşturulan şebeke sistemi ile evlere 
ulaşıyor.

Atık barajının çok yakınında (yaklaşık 300 m) dinamit depolama tesisi var. • 
Son dönemlerde bu tesiste havai fişek üretiminin de yapıldığı köylülerce ifade 
edilmiştir. 

Atık baraj havuzlarına yaklaşık 1 Km mesafede Bazalt üretiminin gerçekleştirileceği • 
Taş Ocağı açma çabalarının olduğu yönünde de köylülerden bilgi alınmıştır.

Yine Eneköyde su barajı bulunmakta, havuzlarda yaşanacak bir taşma yada • 
yıkım nedeniyle dereye akacak kimyasal atıklar su barajına çok kısa bir sürede 
ulaşacaktır. Yine böyle bir olayın yaşanması halinde siyanürlü atık su; Porsuk 
Çayı ile önce Eskişehir’de Sakarya Nehrine ve sonrada Karadeniz’e ulaşma 
ihtimali vardır.

Edindiğimiz bilgilere göre bu tesis özelleştirildiğinden sonra üretim kapasitesini • 
5-6 kat arttırarak faaliyetini devam ettirmiştir. 

SİYANÜR: “hidrosiyanikasit” ya da “prussik asit” olarak biline ve son derece toksik 
ve ölümcül bir maddedir. Gaz ve sıvı formu bulunmaktadır. Renksizdir. Bununla 
birlikte sodyum ve potasyumun oluşturduğu siyanür tuzları beyaz renkli katı 
maddelerdir ve siyanür içeren maddeler içerisinde en sık rastlananlardır. Siyanür 
sıcak kuru havada son derece uçucu bir maddedir. Siyanür zehirlenmesi; soluma, 
yutma veya temas(cilt, göz) ile gerçekleşir. 

Bir çay kaşığı %2’lik solüsyonun veya 50-200 mg siyanür tuzunun ağızdan alınması 
veya havaya karışmış siyanürün 50-100 mg’nın solunması insanların ölümüne hemen 
neden olur. bu zehirin sakıncaları sadece direk solunması, içilmesi yada temas ile 
gerçekleşmiyor. Özellikle altın ve gümüş üretimi gibi madencilik işleri sırasında 
saklanılan atıkların sızıntı yapması ile tarım alanları ve yeraltı sularının kirlenmesi 
yaşanmaktadır. Miktar az olsa bile o bölgede üretilen tarımsal ürünlerin yenmesi, 
bu ürünlerden beslenen hayvansal ürünlerin tüketilmesi ve içilen kirlenmiş sular 
neticesinde zaman içerinde kanser başta olmak üzere insan açısından çeşitli sağlık 
sorunlarına yol açmaktadır.
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Bu türden madencilik işlemleri toplumların yaşam kalitesini ve yaşam biçimlerini 
de olumsuz yönde etkiler. Fiziksel ve ruhsal hastalıkların yanı sıra toplumda kökten 
bir davranış biçimi de gerçekleşebilmektedir. Yaşadığı bölgenin toprağı, suyu ve 
gıda kaynakları kirlendiğinde, toplum daha uzun bir süre önce başlayan sağlık 
risklerinin farkına varmaya başlar. Algılanan bir sağlık tehlikesi bile bir toplumun 
iyilik halini önmeli ölçüde etkiler. Madenlerin işlendiği bir bölgede yaşayanlar 
tesisler kapatıldıktan yıllar sonra bile içtikleri suyun, yedikleri sebzelerin, soludukları 
havanın zehirli olduğu şüphesi duymaya başlarlar. Birde işletmeler üretime devam 
ediyorsa her an bir kaza yaşanacak korkusu ve büyük felaketleri yaşabilecekleri 
korkusuyla yaşarlar. Bu kaygı ve korkular bile insanlarda ruhsal ve psikolojik 
sorunların oluşmasına yetmektedir.

Tüm bu bilgilerden sonra yetkililere şu soruları sormak gerektiğini düşünüyoruz.

İlk sorulması gereken soru: Kar hırsı ile altın ve gümüş aramada siyanür kullanılırken; 
insan hayatını bu şekilde tehlikeye atmaya, doğayı yaşanılmaz kılmaya değer mi? 

Yine yetkililerin yaptığı açıklamalara göre “her şey kontrol altındaymış, • 
endişelenecek bir yokmuş..” deniliyor. Bu gerçekten doğru mu?

Atık barajlarının olduğu bölgeye yakın yerlerde su ve toprak analizleri alınmış • 
mıdır? Bunların değerleri nelerdir?

Barajda çalışma yapan işçilerin iş sağlığı güvenliği açısından tedbirleri alınmış • 
mıdır? Çalışma yürütürken oluşabilecek risklerin farkında mıdırlar? 

Yaşanabilecek bir siyanür zehirlenmesinin tedavisi için yakın bölgelerde gerekli • 
sağlık altyapısı oluşturulmuş mudur?

Atık havuzlarında bulunan 25 milyon ton siyanürlü atık sıcak havada (yaz • 
aylarının gelmesi ile) buharlaştığı zaman hava kalitesini nasıl etkileyecektir?

Tesise yakın olan dinamit depolama yerine ilişkin bir değerlenmeniz var mıdır?• 

Tesise yakın bir yerde kurulması düşünülen ve dinamit kullanılmak zorunda • 
kalınacak taş ocağı tesisine ilişkin başvuru var mıdır? İzin vermeyi düşünüyor 
musunuz?

Atık barajlarının olduğu bölgeye yakın köylerde yaşayan insanları gerekli • 
önlemler alınıncaya kadar tahliye etmeyi düşünüyor musunuz? 
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Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak şu önerilerde 
bulunuyoruz.

Atık havuzlarına yakın yerleşim bölgelerindeki halk gerekli tedbirler alınıncaya • 
kadar güvenli yerlere tahliye edilmelidir.

İlgili tesis derhal kapatılmalı ve bir daha üretim yapmamalıdır.• 

Siyanürlü atık suyun yıkıma uğrayan havuzdan diğer havuza aktarılması sırasında • 
mutlaka kimyasal arıtımdan geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü üstü açık havuzda 
hava sıcaklığı ile birlikte buharlaşma yaşanıp hava kalitesi bozulacaktır.

Edindiğimiz izlenimlerde halkın bu konuda devlete güvenmediği ve şirketlerin • 
tarafını tutuğu yöndedir. Bundan dolayı; bu tesisteki atıkların nasıl zararsız hale 
getirileceğine ilişkin çalışmaların, su toprak ve hava analizlerinin ilgili STK’lar 
meslek örgütleri, üniversite ve kamu kurum uzmanlarından oluşacak bağımsız bir 
heyetin hazırlayacakları raporlar çerçevesinde yürütülecek faaliyetle yapılması 
gerekmektedir. 

Biz halkın sağlık hakkı mücadelesini veren bir sendika olarak; yöre halkının yapacağı 
her türlü eylemde yanlarında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Yine havamızı, doğamızı, 
suyumuzu kirleten ve sağlığımızı tehlikeye atan kapitalist tekelci kar anlayışına 
karşı; çocuklarımıza daha yaşanılır bir ülke ve dünya bırakma mücadelesinden asla 
vazgeçmeyeceğiz. 10.05.2011

 SES GENEL MERKEZİ
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SAĞLIK KURUMLARINA SAVAŞTA BİLE 
DOKUNULMAZ!

Yoğun tartışmaların yaşandığı bir seçim sürecini daha geride bıraktık. Secim 
propaganda süreci ve öncesinde taleplerini dile getiren birçok kesime yönelik aşırı 
şiddet uygulamalarına tanıklık ettik. Hatta bu dönemde şiddetin dozajı o kadar arttı 
ki 2011 yılı biber gazı stokları 5 ayda bitiverdi. Biten gaz stoklarının doldurulması 
için imdada Başbakanlık örtülü ödeneği yetişti. 

Gaz bombası kullanımının sakıncaları ve öldürücü etkileri; son dönemlerde 
toplumsal olaylara yapılan müdahalelerde yaşanan yaralanma ve ölümlerle daha 
iyi görülmüştür. Son olarak dün Şırnak’ta seçim sonuçlarını kutlayan halkın içinde 
patlayan cisim sonrası yararlılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Şırnak 
devlet hastanesine toplanan kalabalığı polis gaz bombası ile dağıtmıştır. Gaz 
bombaları hastane bahçesine ve acile servise atılmıştır. Gaz bombasından etkilenen 
hastane personeli üst katlara kaçmak zorunda kalmış ve yararlılara uzun bir süre 
müdahale edememiştir. Bu nedenle ağır durumda olan yaralılar Cizre, Batman ve 
Diyarbakır devlet hastanelerine kaldırılmışlardır. 

Daha öncede sağlık kurumlarına yönelik bu tür uygulamalar yaşanmış (Hakkâri 
Devlet, Şişli Etfal vb.) ve buna karşı Sağlık Bakanlığı önünde dahi tepkilerimizi dile 
getirmiştik. Şimdi yetkililere tekrar soruyoruz.

Savaşta bile dokunulmazlıkları olan sağlık kurumlarına yönelik gaz bombalı saldırılara 
karşı ne zaman harekete geçeceksiniz? Tamamıyla sivil ve hasta insanların yattığı 
hastanelere yönelik fütursuzca gaz bombası atan kişi ve kurumlar hakkında gerekli 
soruşturmaları açacak mısınız? 

Umut ederiz ki bu seçimlere kadar yaşanmış antidemokratik uygulamalar, toplumsal 
taleplerin şiddetle bastırılma yöntemleri dün yaşanan olaylar son olur. Yeni 
hükümet ve yetkililer düşüncelerin özgürce ifade edildiği demokratik bir Türkiye 
yaratılması için çaba içinde olurlar. Biz dün olduğu gibi bundan sonrada bu çabamızı 
sürdüreceğiz.

Sağlık alanında örgütlü bir emek örgütü olarak; Hükümetten, Sağlık Bakanlığı ve 
yetkililerden talepte bulunuyoruz. 
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Şırnak devlet hastanesine gaz bombası atanlara yönelik hukuki ve idari süreci 
başlatılmalıdır.

Gaz kullanımı karşısında karşı karşıya olduğumuz tehlikenin boyutunu herkesin 
anlayabilmesi için emniyet, kullandığı gazların isim ve türlerini, Sağlık Bakanlığı 
da gaz kullanımı ile ilgili düşüncelerini bilimsel gerekçeleriyle açıklamalıdır. Sağlık 
Bakanlığı Hastanelerine yönelik gazlı saldırıların durdurulması için gerekli uyarıları 
yapmalı, hastalara ve çalışanlarına sahip çıkmalıdır. 

Bu vesileyle Demokratik taleplerde şiddetin kullanılmadığı, barış içinde insanların 
özgürce yaşadığı bir Türkiye yaratılma mücadelesine bu seçimlerin katkı sunmasını 
dileriz. 13.06.2011

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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SAĞLIK BAKANININ BATMAN’DA        
SÖYLEDİKLERİNE ŞAŞIRMADIK!

12 Haziran genel seçimleri yaklaşırken AKP hükümetinin yaşadığı panik hali sürekli 
yeni skandallara zemin hazırlıyor. Yüzlerindeki maskeleri kolayca düşürüp gerçek 
niyetlerini açığa çıkarıyorlar. Bu örneklerin en çarpıcı olanı da Batman’da Sağlık 
Bakanı AKDAĞ’ın dilinden döküldü. Siyasette sık kullanılan tabirle “şapka düştü 
kel göründü”. 

Sağlık Bakanı Maliye Bakanı ile çıktığı Batman seçim turunda Batman Bölge Devlet 
Hastanesini de ziyaret etti. Sendika, oda temsilcileri hatta çalışanlarla bile bir 
araya gelmekten, tartışmaktan ısrarla kaçan sayın bakana belli ki gözleri görmediği 
için soru sorulmasına müsaade edilen taşeron işçisi Nurullah Mehmetoğlu hayati 
bir sorununu yöneltti. Çok masumane bir biçimde “asgari ücretle çalıştığını, 
koşulların düzeltilmesini istediğini” söyledi. Seçim çalışmaları nedeniyle hizmet 
ettiği sermaye sınıfının çıkarlarını savunmakta form tutmuş sayın bakan hiddetle; 
“gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz, para kazanıyorsun değil mi” deyiverdi. 
Bunun üzerine örselenen işçi “ müteahhit şirketlerden ne zaman kurtulacağız” 
diye sordu, biraz da ortamı yumuşatmak, meramını anlatabilmek için. Buna da 
cevap gecikmedi, dedik ya bakanımız hayli form tutmuştu. “ Müteahhit şirketlerde 
çalışıp para kazanacaksınız!”. 

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre taşeron, büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, 
asıl müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit anlamına geliyor. Yani bu 
durumda Nurullah Mehmetoğlu’nun emrinde çalıştığı taşeron şirket ikinci müteahhit 
anlamına geliyor. Peki ya birinci müteahhit kim?

İşte size sağlık hizmetlerini piyasalaştırmanın, özelleştirmenin ibret verici sonuçları... 
Hizmet sürekli parçalanarak ikinci, üçüncü şahıslara aktarılıyor. Halkın vergileriyle 
yapılmış ve vergilerle finanse edilmesi gereken bir kamu sağlık kurumunda sıralamalı 
müteahhitlerden söz ediyoruz. Çalışanlar hızla iş güvencelerini kaybederken zar zor 
iş bulanlar da taşeron şirketlerin elinde kadrosuz, iş güvencesiz istihdam ediliyor. 
İşte size AKP Hükümeti ve onun bakanının “harika sağlıkta dönüşümü”. Şimdi 
de pişkince “buna şükredin” diyorlar. Doğrusu öyle de demek zorundalar çünkü 
onlar da “birinci müteahhit” konumunda. Ülke içerisindeki görüntüsü bu olsa da 
bir de “asıl müteahhit” var ki es kaza kızdırılırsa yalnızca Akdağ’ı değil koca AKP 
Hükümetini de bir çırpıda devirip yerine başkasını yerleştirir. İşte bunu bildiği için 
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sayın Akdağ bugüne kadar maskelediği, çeşitli zamanlarda kadroya almaktan söz 
ettiği bu müteahhitlik sistemini canhıraş savunuyor. 

Bir insanın görme engelli olması bile Sayın Akdağ’ı durdurmaya yetmiyor. Hatta 
işçinin bu durumundan bahisle “bak senin gözün bile görmüyor, haddini bil, 
durumuna şükret, hatta bize dua et” diyerek ‘hem engellisin hem de insan yerine 
koyuyoruz” demeye getiriyor. Doğru ya, orası Batman. Güneydoğu. Bu hükümetin 
özellikle o bölgedeki sorunların çözümünde uyguladığı temel siyaset de şükürcülük 
ve sadaka kültürü üzerine şekilleniyor. Hele birde engelliysen!

Nurullah MEHMETOĞLU 6 çocuk babası ve babası ile birlikte yaşayan ayda 710-
720 TL asgari ücretle çalışan taşeron elemanıdır. Açık lise de okuyor. 50 gündür 
kurumdan maaş almamış bir insan. Sayın bakanın bu söylemleri diktatörlükte 
başbakandan geri kalmadığını göstermektedir. Bakan lütufta bulunmaktan vazgeçsin 
özürlü personel çalıştırılması hususlarındaki hükümleri uygulasın.

Devlet memurları kanunu özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü Madde 53: 
Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırıldıkları personele ait kadrolarda %3 
oranında özürlü çalıştırmak zorundadır denilmektedir.

İş Kanunu Madde 30: işverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektörde 
işyerlerinde %3 özürlü, kamu işyerlerinde ise %4 özürlü ve %2 eski hükümlü 
çalıştırmak zorundadırlar demektedirler.

Batman Bölge Devlet Hastanesinde Devlet memurları Kanununa göre çalışan 646 
personel bulunmakta ve sadece 1 özürlü personel çalışmaktadır. Özel şirket, taşeron 
vb çalışan sayısı da 445 kişidir. Burada da toplam özürlü personel sayısı 7’si temizlik, 
7’si otomasyon olmak üzere 14 kişidir. 

Toplam personelin 1091 kişi olduğu Batman devlet hastanesinde çalışması gereken 
özürlü personel sayısı 27 kişidir. Bu yasaların amacı engelli yurttaşlara pozitif 
ayrımcılık temelinde toplumda söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Sayın bakan eksik 
engelli personel kadrosunu yapacağı istihdamla dolduracağına hakkını isteyenleri 
azarlamakla yanlışlarını örtbas etmeye çalışıyor.

Sayın Bakan bununla da yetinmiyor; Batman’da Bebek ölüm hızını AB ülkeleri 
seviyesine düşürdük demiştir.
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Türkiye, tüm AB ve diğer aday ülkeler arasında bebek ölüm oranının en yüksek 
olduğu ülke durumunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye’de bebek ölüm oranı 
binde 32’dir. Bu oran doğu ve güneydoğu illerinde binde 60 düzeyindedir. AB 
ortalaması ise binde 4,9’dur. Sn. Bakan ise bu değerleri çarpıtarak Batman ilinde 
bebek ölüm oranı binde 13’tür. Hemen hemen AB standartlarındadır ifadesi bizi 
hayretler içine bırakmıştır.

Daha birkaç ay önce Afyon’da yurttaşlarımızın gözlerini kör eden bu piyasacı sağlık 
politikalarını geri püskürtmek için tüm çalışanları ve tüm toplumu duyarlılığa 
çağırıyoruz. Tıpkı 27 Şubat Diyarbakır Mitingi, 13 Mart Sıhhiye mitinginde, Dokuz 
Eylül grevinde, 19 – 20 Nisan grevindeki mücadele kararlılığımızla hem birinci, 
hem ikinci hem de bu sistemi ülkemize dayatan sağlık tekelleri ve onların aracı 
kurumlarından oluşan asıl müteahhidi süpürmek hepimizin boynunun borcudur. 

Bunun için öncesinde olduğu gibi 12 Haziran seçimlerinde ve sonrasında da GÖREV’ 
de olacağız.16.05.2011

SES MERKEZ YÖNETİM KURULU
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4 TEMMUZ 2011 GÜNÜ KIRŞEHİR’DE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET BİR KEZ DAHA KENDİNİ GÖSTERDİ.

30 yaşındaki Hanife O. 3 yaşındaki çocuğu ile eşinden gördüğü şiddetten dolayı 
kaldığı SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) Kadın Sığınma 
Evi’nden İl Müdürlüğü’ne çağrılmış ve eşi ile barıştırılmak istenirken çocuğunun 
gözleri önünde kocası tarafından bıçaklanmıştır. Kadının şu anda yaşıyor olması bu 
olayın iyi tarafı, ancak suçlu eşi kadar görevi olmayan bir işlemi yapan, yaparken 
de gerekli güvenlik önlemlerini almayan İl Müdürlüğünündür. SHÇEK işleyişinde 
olması gereken ve bilimsel olarak ta yapılması zorunlu olan sosyal hizmet biriminin 
değerlendirmesi olmadan kadın sığınma evine yeni atanmış müdürün tek başına 
karar vermesi ile böyle bir işleme girişilmiş olması sosyal hizmetin ne durumda 
olduğunu göstermesi açısından ibret vericidir. 

Hergün rastladığımız kadına yönelik baskı, taciz, tecavüz, cinayet gibi şiddet 
örneklerinin tümünde polis ve savcılıkların asıl sorumlulukları olan işlemleri 
yapmayıp tarafları birleştirme ve barıştırma girişimlerine bir yenisi daha eklenmiş, 
görevi olmadığı halde ve sığınanı koruma zorunluluğu bulunan SHÇEK tarafından 
da aynı işlemin yapılmış olması vahimdir. 

Kanun Hükmünde Kararname ile İl Özel İdarelerine devredilme kararı alınmış 
SHÇEK’in devredilmeden önce tasfiye edilme girişimlerinin bir parçası olan sosyal 
hizmet yardımı ve ihtiyaç sahiplerinin korunması görevinden uzaklaşmasının 
tipik örneği olan bu olayda gelecekte toplumun sosyal hizmet ihtiyaçlarının nasıl 
karşılanacağı sorusunu sordurmaktadır. 

Dün basına yansıyan, İzmir’de şiddet gören kadınların o bölgedeki asayiş şube 
polislerine zimmetlenmesi anlayışı ile şiddet görmüş bir kadını korumak yerine eşi 
ile barıştırmak görevi üstlenen SHÇEK arasında bir fark yoktur. Kaldı ki polisin 
toplumsal muhalefete ve bu muhalefet içerisinde yer alan kadına karşı uyguladığı 
ve hayatlarına mal olan şiddetin ayyuka çıktığı bilinirken, şiddet gören kadınların 
polise zimmetlenmesi manidardır. Erkek olan devletin kurumları söz konusu kadın 
olunca işbirliğini, el birliği ve zihniyet birliği ile kadınların yaşamları pahasına 
birleştirmektedir. 

Sendikamız bu anlayışı kınıyor, sosyal hizmetin bir hak olduğunu, kamu eli ile ve 
kadrolu güvenceli kalifiye personelle verilmesinden yana, şiddet gören kadınları 
zimmetlemek yerine onlara ve çocuklarına yetecek kadar koruma ve yaşam evleri 
açılmasından yanadır. Şiddet uygulayan ve kadını tehdit eden erkekle ilgili acil yasal 
işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunun mücadelesini vermektedir, verecektir.  

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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SHÇEK’İN TASFİYESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ !.......

AKP’nin iktidara gelmesiyle hızlanan Kamu alanındaki Sağlığın piyasalaştırılması ve 
ticarileştirilmesine “Sosyal Hizmetlerin” talanıyla devam edilmektedir. Türkiye’de 
yoksullaşma, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, sosyal sorunlara bağlı olarak 
sosyal hizmetlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Sosyal hizmet ve yardımların muhatabı 
olan, yoksullar, işsizler, göç edenler, mülteciler, ihmal ve istismara uğrayanlar, 
çocuklar, engelliler, kadınlar vb. nüfus gruplarının da sosyal Hizmetlere ihtiyacı 
giderek daha çok artmaktadır. 

Sosyal Hizmetlerin yurttaş için bir “Hak”, devlet için de bir “Ödev ve Sorumluluk” 
olduğu ortadadır. Anayasa’nın 2. Maddesi Türkiye’yi “Sosyal Devlet” olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak bugün AKP, çıkardığı KHK”ler ile “Sosyal Devleti” 
ortadan kaldırmaya dönük uygulamalarına hız vermiştir. 3 HAZİRAN 2011 tarihinde 
çıkarılan 633 sayılı KHK ile SHCEK kapatılmış, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 
Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlükleri, 
özerklikleri ortadan kaldırılarak, Aile ve Sosyal politikalar bakanlığının içinde 
tanımlanmıştır.. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kapsamında 
olan, bakım ve korunmaya muhtaç çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı, vb, nüfus 
grupları, devletin korunmasından alınıp İl Özel İdaresi aracılığı ile vakıfların ve 
cemaatlerin inisiyatifine bırakılmakta olup, yerel siyasi iradenin tasarrufuna terk 
edilmektedir. Sosyal Hizmetler, kamu yararına hizmet eden ve dezavantajlı grupların 
ihtiyaç ve taleplerinin karşılandığı, ulaşılabilir nitelikli ve ücretsiz olması anayasal 
bir zorunluluk iken, talebe bağlı hale getirilmekle hak olmaktan çıkarılmaktadır.

Çıkarılan KHK ile Sosyal Hizmetler dağıtılıp parçalı hale getirilirken; sosyal 
hizmet emekçilerine de iki farklı personel rejimi dayatılarak ayrımcılık üst seviyeye 
çıkarılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çalışacak personelle, 
il Özel İdaresine bağlı çalışacak personel arasında maddi ve özlük hakları itibariyle 
büyük eşitsizlikler yaşanacaktır. Bu anlamda, sosyal hizmetler alanında çalışan 
personelin, güvenceli/kadrolu ve “eşit işe eşit ücret” esasına uygun çalıştırılması 
ortadan kalkmaktadır. Kadrolu personel arasında da merkez- taşra ayrımı yapılmış 
özlük hakları da farklılaştırılmıştır. İl Özel İdarelerine devredilen personel “esnek 
istihdam” modeli ile karşı karşıyadır. Bu şekilde yıllardır kadrolu-güvenceli iş için ve 
taşeronlaşmaya karşı yürüttüğümüz mücadeleler görmezden gelinmiştir. 

“Adalet” dağıtmak için iktidara geldiğini söyleyen AKP döneminde, ekonomik, siyasal 
ve sosyal sorunlar giderek artmıştır. Yıkımın ağır sonuçlarından biri de ülkemizde 
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her gün en az 5 kadının katledildiği gerçeğidir. Kadını koruyacak tedbirler ve yasal 
düzenlemelerde zaten birçok eksiklikler varken, var olanlar birer birer tasfiye edilmeye 
çalışılmaktadır: Kadın sığınma evleri, Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Kadın 
Statüsü Genel Müdürlüğü ilk planda ortadan kaldırılan kuruluşlar arasındadır. 
AKP’nin kendisine yük olarak gördüğü hizmetleri İl Özel İdarelerine devretmesiyle 
birlikte kadınları koruyacak mekanizmalar da yok edilmeye çalışmaktadır. Başta aile 
içi şiddet olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, şiddet mağduru 
kadına yönelik politikaların geliştirilmesi, yasal önlemler alınması, koruyu-önleyici 
Sosyal Hizmetlerin sağlanması konularında öncelikle sorumluluğu olan kamunun 
tasfiyesi ve kuruluşların kaldırılması derhal durdurulmalıdır. Mevcut kurum ve 
kuruluşların eksikliklerinin giderilerek, etkin bir hizmet vermesi sağlanmalı, hizmet 
için yeterli hale getirilmesine yönelik yatırımlar zaman kaybetmeden yapılmalıdır.

Sendikamız SES yalnızca Sosyal Hizmet Emekçilerinin hakları için değil, sosyal 
hizmetlere ihtiyacı olanların nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz bir sosyal hizmet hakkı 
için de mücadele etmektedir. Bu nedenle taleplerimizin içinde buna yönelik olanlar 
da yer almaktadır:

TALEPLERİMİZ: 

SHÇEK• ’in kapatılması durdurulmalıdır. Kadını ve kadın sorunlarını görmezden 
gelen, kadından sorumlu bakanlığı kaldırarak yerine “Aile Ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı” kuran erkek egemen görüşe son verilmeli, bu bakanlık yerine 
“Kadın Ve Eşitlik Bakanlığı” kurulmalıdır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
ve Özürlüler İdaresi Başkanlığının özerkliği korunmalı, etkin hizmet vermesi 
sağlanmalıdır.

SHÇEK merkez ve taşra teşkilatlarındaki kadrolaşmaya, usulsüz atamalara son • 
verilmeli, yapılmış atamalar iptal edilmelidir.

Herkese ihtiyacı ve talebine göre sürekli, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sosyal • 
hizmet, o alanda eğitim görmüş meslek elemanlar eliyle verilmelidir.

Sosyal hizmetler “ağır ve tehlikeli işler” kapsamına alınarak, fiili hizmet zammı • 
uygulanmalıdır. 

Temel ücret asgari • 1600 TL olmalıdır. Bu tutar 4 kişilik bir aile için Temmuz 2011 
tarihi itibariyle kira, elektrik, su, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç hesaplanmalı, 
alınan tüm ücretler emekliliğe yansıtılacak şekilde ödenmelidir. 
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Kadro karşılığı sözleşmeli, 4/B, taşeron, vb. istihdama son verilmeli, bu şekilde • 
çalışanların tamamı kadroya alınmalı, SHÇEK, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile Araştırma Kurumundaki personel 
açığı kadrolu istihdamla giderilmelidir.

Çalışma süreleri günlük 7, haftalık 35 saat, 24 saat nöbetli çalışan kuruluşlarda • 
nöbet sonrası izinler kullandırılmalıdır. 

Tüm sosyal hizmet emekçilerinin görev tanımlaması çalışanlarının temsilcileri • 
ile birlikte yapılmalı.

Sosyal hizmet kuruluşlarında her bir sosyal hizmet çalışanının bakabildiği sayıda • 
müracaatçı (çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın) belirlenmeli, iş yoğunluğu kadrolu 
istihdamla giderilmelidir. 

Çalışanların temsilcileri yönetimde yer almalı ve oy hakkına sahip olmalı, • 

Çalışanlar için verilecek tüm idari ve mali kararlar önceden temsilciler aracılığı • 
ile çalışanların eğilimleri belirlenmeli ve bu eğilim karara yansıtılmalıdır. 

Farklı hizmet alanlarını kapsayan kuruluşların (kadın konuk evi, yurtlar, yuvalar, • 
rehabilitasyon merkezleri vs.) özgün sorunlarının çözümü için meslek elemanları 
ve diğer çalışanların oluşturacağı komisyonlar kurulmalıdır. 

SHÇEK’e ait sosyal tesislerin açılması ve bu tesislerden çalışanların ücretsiz • 
faydalanması sağlanmalıdır. 

Sosyal hizmet emekçilerinin çocuklarına yönelik 24 saat hizmet veren ücretsiz • 
kreş sağlanmalıdır.

Grevli -Toplu Sözleşmeli sendikal hak ve özgürlükler önündeki engeller • 
kaldırılmalı, demokratik, iş barışını temel alan çalışma koşulları sağlanmalıdır.

Mücadelemiz, Sosyal Hizmeti hak olmaktan çıkaran bu uygulamalara ve hizmetin 
piyasalaştırılması, ticarileştirilmesi sonucu emekçilerin karşı karşıya kaldığı 
güvencesiz, esnek ve taşeron çalışmaya son verilmesi içindir. Sonuç alınıncaya kadar 
bu mücadelenin devam edeceğini tekrar belirtiyor, yetkilileri bu konuda önlem 
almaya çağırıyoruz. 5 Ağustos 2011 

        SES GENEL MERKEZİ
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Kamu Hastaneleri Birliği: Hastanelerin işletme, hastaların 
müşteri, çalışanların sözleşmeli köle olması demektir. 

BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Türkiye’de yaşayan herkesi ilgilendiren sağlık hizmetinin sunumu ve sağlık 
hizmeti verecek personel ile ilgili düzenlemede köklü değişiklikler içeren bir 
KHK hazırlanmıştır. AKP’nin ustalık dönemi marifeti yangından mal kaçırmadır. 
Sağlık Bakanlığı’nın yapısını değiştiren, taşra teşkilatını tasfiye eden, Sağlıkta 
Özelleştirmenin eksik olan mülkiyet devrini tamamlayan ve çalışanları sözleşmeli 
yaparak iş güvencesini ortadan kaldıran bu KHK de aynı yöntemle gündeme 
getirilmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlıkta ÖZELLEŞTİRME anlamına geldiğini hep 
ifade ettik, buna karşı mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bugüne kadar 
sağlığın neredeyse her alanı özelleştirildi, mülkiyet devri dışında tamamlandı:

Önce birinci basamak özelleştirildi, Aile Hekimliği sistemi getirildi. Koruyucu • 
sağlık hizmetini ortadan kaldıran, hiçe sayan bu sistem nedeniyledir ki, Kolera 
salgınından, başkentin göbeğinde Şarbon salgınına kadar bulaşıcı hastalıklar 
yeniden hortladı, Tüberkuloz vakalarında artış oldu.

SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredildi, tek elde toplanıp hizmetler tek • 
tek özelleştirildi, Temizlik, Yemek, Güvenlik ve Tıbbi Sekreterlik hizmetleri ile 
başlayan özelleştirme süreci, Tıbbi Görüntüleme, Laboratuar gibi hizmetlerle 
devam etti. Bunu diğer Tıbbi Hizmetler izliyor.

Hizmetler büyük ölçüde Taşeron eliyle yürütülmeye başlandı. Günümüze sağlık • 
alanında kadrolu-güvenceli sağlık emekçisi kadar taşeron çalışan var.

Özel hastanelere sevkin önü açılarak Sağlıkta Dönüşümün temel amacı olan • 
sermayeye kaynak aktarmanın önü açıldı, Özel Sağlık Kuruluşlarının Sağlık 
alanındaki payı % 6 dan % 30 lara çıkarıldı.

Birinci basamak dahil olmak üzere her kademede katkı ve katılım payları getirildi, • 
birinci basmaktaki katkı payı sendikamızın açtığı dava ile iptal edildi, ikinci ve 
üçüncü basamaklardaki paylar tebliğlerle sürekli arttırıldı, hizmet alanı-paketi 
giderek daraltıldı, özel sağlık kuruluşlarına fark ücreti ödenmesi meşrulaştırıldı, 
yasal hale getirildi.
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Çalışanlar performansa dayalı ücretlendirmeye ve kölece çalışmaya mahkum • 
edildi, sözleşmeli çalışma getirilerek iş güvencesi ortadan kaldırıldı, taşeron 
çalışma neredeyse kural haline getirildi.

Bu şekilde, neredeyse tümü özelleştirilen sağlık hizmetinde eksik kalan kısım mülkiyet 
devridir ve buna da ” KAMU-ÖZEL” ortaklığı ihaleleri ile, kamunun arsaları 25-49 
yıllığına tahsis edilip üzerine her türlü işletme hakkını veren “ENTEGRE SAĞLIK 
KAMPÜSLERİ” kurdurularak başlandı.

Hükümet şimdi de, Mayıs’ta meclisten aldığı Kanun Hükmünde Kararname 
çıkarma yetkisini kullanarak, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanununu değiştirme 
hazırlığı içindedir. Halkın Sağlığını ve geleceğini ilgilendiren son derece önemli 
bir bakanlığın teşkilat yapısı bu şekilde kararname ile ve apar topar değiştirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu değişikliği yapmaya çalışırken de demokrasiden ne anladıklarını 
göstermektedirler. Ne hizmeti üretenlerin temsilcilerine, ne de hizmeti alan halkın 
örgütlü kurumlarına danışma gereği bile duymamaktadırlar. Toplumun yoğun 
gündemlerle ilgili olduğu dönemlerde yangından mal kaçırırcasına kritik yasaları 
çıkarma alışkanlığına sahip AKP hükümeti, tıpkı SSGSS yasası sürecinde olduğu 
gibi, şimdi de, şiddetin yoğun yaşandığı, sınır ötesi harekatın şiddetini giderek 
arttırdığı, Suriye’deki gelişmelerin ve Libya’daki olayların gündemi meşgul ettiği 
bir dönemde böyle önemli bir değişikliği yapmaya çalışmaktadır. Bu değişiklikle, 
yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı tasfiye edilmemekte, Sağlık Bakanlığı, 
Sağlıkta Dönüşüm Programında öngörüldüğü gibi, sağlık hizmeti üretiminden 
çekilerek, “İCRACI” olmaktan çıkarılarak “DÜZENLEYİCİ”, “DENETLEYİCİ”, 
“KOORDİNATÖR BAKANLIK” haline getirilmektedir. 

Kararname bununla da kalmayıp, halen mecliste görüşülmeyi bekleyen ve 
kiralama ya da satış yoluyla mülkiyet devrinin de önünü açan, hastaneleri tümüyle 
özelleştirerek ticari birer kurum haline getiren, çalışanları sözleşmeli hale getirerek 
güvencesizleştiren “KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASASI”nı kadük bırakacak 
düzenlemeyi de içermekte, söz konusu yasanın meclisten geçmesine gerek kalmadan 
doğrudan uygulamaya geçilmesini sağlamaktadır.

Gerek “KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI” ve “KAMU HASTANE BİRLİKLERİ”, 
gerekse Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasasındaki Değişikliklerin anlamı, Sağlık 
Bakanlığının sağlık hizmetinden tamamen çekilmesi, mülkiyet devri dahil sağlıkta 
özelleştirmenin tamamlanması ve çalışanların güvencesizleştirilmesi demektir ve 
buna karşı başından beri verdiğimiz mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir.



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
814

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

13 Mart’ta Sıhhiye Meydanı’nı doldurarak, 19 ve 20 Nisan’da iki gün iş bırakarak 
Hükümeti; 

İş Güvencesi,

Performansa dayalı ücretlendirmeye karşı Gelir Güvencesi,

Can Güvencesi,

Nitelikli, Ulaşılabilir, Katkı ve katılım paylarının olmadığı ücretsiz Sağlık Hizmeti 
için, bu hizmetin kamu eliyle verilmesi için, dolayısıyla sağlıkta özelleştirmeye karşı 
uyardık.

Şimdi yeni 13 Mart’lar, 19–20 Nisan’lar yaratacak güçte olduğumuzu hatırlatarak, 
Kamu Sağlık Hizmetini tasfiye eden, Sağlık Alanını tümüyle özelleştiren, çalışanların 
güvencesini yok eden bu KHK hazırlığından vazgeçilmesi için yetkililere bir kez daha 
çağrıda bulunuyoruz. 25.08.2011

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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BU TOPRAKLARDA BARIŞ MUTLAKA 
KAZANACAKTIR

1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle Diyarbakır’dan Ankara’ya, Mersin’den İstanbul’a, 
Bursa’dan Van’a on binlerce insan yükselen çatışma ve operasyonlara karşı sokaklara 
çıktı. On binlerce işçi, emekçi, genç, yaşlı, eşitlik, özgürlük ve adalet için ‘Barış’ 
talebini yükseltti. Seslerini birbirinin sesine kattı, ellerini birbirine uzattı. 

Siyasi iktidarın savaş çığırtkanlığına rağmen alanlarda buluşanlar kardeşlik ve bir 
arada yaşama iradesini haykırdı. Türk ve Kürt halklarının temsilcileri başta olmak 
üzere; bu ülkede yaşayan halklar 1 Eylül mitinglerinde barış içinde bir gelecek için 
mücadele etmeye devam edeceklerini gösterdiler.

Ancak Suriye’den Libya’ya kadar ezilenlerin diktatörlere karşı yürüttükleri özgürlük 
isyanlarında halkın taleplerine uyulması çağrısı yapan AKP iktidarı; bu topraklarda 
yükselen özgürlük ve barış çağrısını görmemekte ısrar etmektedir. Güvenlik güçleri 
İstanbul olmak üzere; Mersin, Bursa gibi illerde barışseverlerin karşısına yine 
barikatları ve gaz bombaları ile çıktı. Onlarca kişi polis şiddetiyle yaralandı, onlarcası 
gözaltına alındı.

Sendikalar ve meslek örgütleri olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yaptığımız 
açıklamada “Barış, öncelikle cesur adımlar atabilecek bir hükümet ister” demiştik. 
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yaşananlar, AKP iktidarının bırakın cesur adımlar 
atmayı barış adına en ufak bir niyetinin olmadığını açıkça bir kez daha göstermiştir. 
Ancak bilinmelidir ki bugüne kadar şiddet haklı taleplerin önünde duramamıştır. 

1 Eylül Hitler faşizminin Polonya’yı işgal ettiği gündür, ama halkların direnişi 
faşizmi yenmiş ve o günü ‘Barış Günü’ne dönüştürmüştür. 

Uzağa gitmeye hiç gerek yok kendi tarihimiz de ezilenlerin direnişlerinin getirdiği 
kazanımlarla doludur. 1990’lı yıllarda yürüyüşünü başlattığımız Kamu emekçileri 
hareketimiz gaz bombalarına, polis barikatlarına, sürgün, tutuklama ve yasaklamalara 
rağmen durdurulamamıştır. 

İki gün önce yaptığımız açıklamada “Barış sabır ister” demiştik. Bugün bir kez daha 
haykırıyoruz ki barışı yaratacak sabrımız da gücümüz de vardır. Çünkü biz biliyoruz 
ki sağlık hakkı yaşamla başlar ve yaşam hakkı kutsaldır. Yaşam ve sağlık hakkının 
kutsallığını her şeyin üzerinde tutan sendikamız sağlıklı yaşam hakkının ancak barış 
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ortamında mümkün olacağını bildiği içindir ki; barış mücadelelerinin örgütleyicisi 
ve destekçisi olmaya devam edecektir. İnsan sağlığı üzerinde ölümler dahil çeşitli 
sağlık sorunlarına yol açan kimyasal silah kullanımı (gaz bombaları) yasaklanıncaya 
kadar karşı duruşumuzu sürdüreceğiz. 

Yine biz biliyoruz ki; bu savaş ve çatışma ortamı işçi ve emekçilerin alın teri ile 
yarattığı kaynaklarla sürdürülmektedir. Kürt, Türk, Çerkez, Sünni, Şii, Alevi, Solcu, 
Sağcı demeden üretim süreçlerinde bir makinenin dişlileri gibi bizi bir araya getirip 
çalıştıran kapitalist sistem; iş özgürlük, barış, adalet ve demokrasi taleplerimize sıra 
geldiğinde bizleri ayırmak, bölmek ve yönetmek için her türlü yöntemi kullanmaktadır. 
Bu yöntemlerin en önemlisi de toplum içinde yükseltilen milliyetçilik ve yaratılan 
faşist histeridir. AKP iktidarı da 2011 Genel seçimleri öncesinde dile getirdiği faşist, 
halkları karşı karşıya getiren söylemlerini bu gün sınır içi ve dışı operasyonlarla 
kararlı bir şekilde perçinleştirmektedir. Toplumsal muhalefetin tüm kesimlerine 
yönelik şiddet, gözaltı ve tutuklama furyası ile devam ettirmektedir.

AKP iktidarının savaş çığlıklarını, barış mitinglerine yapılan polis saldırılarını 
protesto ediyor, gözaltına alınan tüm barış eylemcilerinin serbest bırakılmasını talep 
ediyoruz. Bu saldırı ve yöntemlerden vazgeçilmesini bekliyoruz. 

İşçiler, emekçiler, Kürt ve Türk halkları olarak bu topraklarda özgürlük ve barışın 
gelmesi için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. 01.09.2011
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BİR BU EKSİKTİ HASTANELERDE MUHBİR DÖNEMİ 
DEĞİL “MOBBİNG” DÖNEMİ

Gün geçmiyor ki Sağlık Bakanlığı veya SGK sağlıktaki uygulamalara ilişkin bir tebliğ, 
genelge, yönetmelik, yönerge yayınlamasın.

Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmaya başladığından beri, Sağlık Bakanlığı ve 
Başbakanın da açıklamalarıyla sağlık emekçileri ve hak sahipleri hep karşı karşıya 
getirilmiş, sağlık emekçilerine yönelik saldırılar ve şiddet giderek artmıştır. 

Sağlık Bakanlığı şimdi de hasta ve hasta yakınlarını “ajan – muhbir” gibi kullanarak 
muhbirlik dönemini başlatıyor. Bununla hizmetin düzeltilmesi öngörülüyorsa da, 
karşı karşıya gelme saldırı ve şiddeti artırmaktan öteye bir işe yaramayacaktır. 

Sağlık Bakanlığı bu uygulamadan vazgeçerek hizmet alanların ve hizmeti sunanların 
karar alma sürecine etkin katılımını sağlayan mekanizmaları oluşturması ve sağlıktaki 
“yıkım” programından vazgeçmesini beklemekteyiz. 13.09.2011 

MERKEZ YÖNETİM KURULU 
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SAĞLIK EMEKÇİLERİNE UYGULANAN ŞİDDETİN 
NEDENİ OLAN PROGRAMIN VE SÖYLEMİN SAHİPLERİ 
VE ÇALIŞANDAN YANA DEĞİL, ÇALIŞTIRANDAN 
YANA TAVIR İÇİNDEKİ ANLAYIŞLA ŞİDDET 
ÖNLENEMEZ.

Sağlık Bakanlığı’nın katılımı ve Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen ile HAYASAD 
(Hasta Yakınları Derneği) tarafından 24 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’da “EMEĞE 
SAYGI, ŞİDDETE -0- TOLERANS” sempozyumu düzenleniyor. Sağlık 
emekçilerine artan şiddet olaylarını ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olarak 
ifade edilen bu sempozyumun düzenlenmesini izleyen süreçte yine ortak bir çalıştay 
yapılacağı ve hastanelere ortak logolu afişler asılacağı da belirtilmektedir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları ve bugüne kadarki Sağlık Bakanı ve 
Başbakan’ın kışkırtıcı söylemleri sonucu artan şiddet olaylarının, bu şiddete 
neden olan bakanlık ve bakanlığın her dediğini onaylayan; çalışanların haklarını 
değil, hükümetin uygulamalarını savunan Sağlık-Sen ortaklığıyla düzenlenen bir 
sempozyumla engellenmeye çalışılmasının inandırıcılığını sorgulamayı, şiddete 
maruz kalan ve şiddet ihtimaliyle karşı karşıya olan sağlık emekçilerine bırakıyoruz. 

Hizmetin büyük bölümünü “Taşeron” eliyle yürüten, taşeronun eliyle 
çalıştırılanların işten atılmasına ses çıkarmayan, döner sermaye adaletsizliğini her 
gün daha da arttıran, kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmak için 
sürekli düzenlemeler yapan bir anlayış ile bu anlayışın neredeyse tüm uygulamalarını 
onaylayan bir “sendika”dan “Emeğe Saygı” göstermesini, “Şiddete -0- Tolerans” 
için gerekli koşulları sağlamasını beklemek için geçmişteki uygulamalara bakmak 
yeterlidir. Kaldı ki, sağlık emekçilerine yönelik şiddetin nedenlerini ortadan 
kaldırmadan ortak afişlerle ortadan kalkacağını düşünmenin de mantığını anlamak 
mümkün değildir. Daha kısa bir süre önce hasta ve hasta sahiplerine hastanelerin 
denetiminde yer alması adı altında “muhbirlik” yaptırarak şiddete adeta davetiye 
çıkaran anlayıştan bunu beklemek ne derece gerçekçidir? 

Tüm sendikalar ve sağlık alanında bulunan örgütlere eşit mesafede durması gereken 
Sağlık Bakanlığının Sağlık-Sen’le ortak bir faaliyet yürütmesi bir yana, bakanlığın, bu 
sempozyumun çağrı ve davetini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün sağlık kuruluşlarına 
gönderdiği yazı yoluyla yaptırması, tıpkı ortaklaştığı, çalışanların hiçbir hakkını 
savunmayan “sendika” gibi emeğe ne ölçüde saygılı olduğunu göstermektedir.
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Sağlık emekçilerine uygulanan şiddetin nedeni olan programın ve söylemin 
sahipleri ve çalışandan yana değil, çalıştırandan yana tavır içindeki anlayışla şiddet 
önlenemez.

Sağlık Bakanlığı’nı, şiddete neden olan söylem başta olmak üzere, tüm uygulamalardan 
vazgeçmeye, sendikalar arası ilişkide tarafsız davranmaya çağırıyoruz. Şiddetin 
esas nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı ve bu programın sağlık hakkını ortadan 
kaldıran uygulamalarıdır. Sendikamız SES; “Nitelikli, Ulaşılabilir, Ücretsiz 
Sağlık Hizmeti”nin KAMU tarafından ve kamu çalışanları eliyle verilmesi için 
mücadelesini sürdürecektir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması, 
çalışanların iş ve ücret güvencesinin olduğu, katkı ve katılım paylarının olmadığı bir 
kamusal sağlık sistemiyle mümkündür. 23.09.2011

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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ARTIK YETER! BARIŞ İSTİYORUZ!

30 yıldır süren çatışmalar sonucunda her gün gençlerimiz hayatlarını kaybetmeye 
devam ediyor. Son olarak bugün sabah saatlerinde Hakkâri Çukurca’da meydana 
gelen çatışma sonucunda 24 askerin yaşamını yitirmesi ve 18 askerin yaralanması 
hepimizi üzüntüye boğmuştur. SES Merkez Yönetim Kurulu olarak öncelikle 
yaşamlarını yitiren askerlerin ailelerine başsağlığı ve geride kalanlara sabır 
diliyoruz.

Son günlerde artan olaylar; Türkiye’nin kanayan yarası olan Kürt sorununda siyasi 
iktidarların bütün söylediklerinin bir anlamı olmadığını göstermiştir. Son dönemde 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kimi hükümet yetkilileri tarafından daha fazla kan ve 
gözyaşı dökmekten başka bir anlamı olmayan açıklamalar yapılması, savaş dilinin 
barış dilinden daha baskın hale gelmesinin bedelini, bu ülkede daha hayatının 
baharında olan gençler yaşamları ile ödemektedir. 

Kürt Sorununun Demokratik-Barışçıl yöntemlerle çözümünden uzaklaşılmasına 
neden olan çatışmaların devam etmesi kaygı vericidir. Hakkari Çukurca’da 
yaşananlar, bugüne kadar yaşadığımız acıları daha da derinleştirmiş, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki ocaklara düşen ateş hepimizin yüreklerini dağlamıştır. 
Yaşamlarının baharında olan, aileleri yoksulluğun pençesinde ayakta kalma savaşı 
veren gençlerimiz, yine arkalarında gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar bırakmıştır. 
Yaşanan acılara artık yeter denilmeli, yıllardır akan kan ve gözyaşı dinmeli, savaş 
dilinin yerini barışın dili almalıdır. 

Oysa AKP hükümeti; halkın akan kanın durması ve barış yönündeki taleplerini 
görmezden gelmekte, militarist söylemleriyle adeta yaşanan ölümleri arttırmak, 
savaşı büyütmek için elinden geleni yapmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
başta olmak üzere, böylesi dönemlerde daha sorumlu davranması gereken 
siyasilerin savaş kışkırtıcılığı yapmaları, tüm ülke için daha fazla ölüm, daha fazla 
acı ve gözyaşından başka bir anlam taşımamaktadır. “ARTIK KİMSE ÖLMESİN” 
talebinin daha yüksek sesle dillendirilmesinin, savaş yerine barış dilinin kullanılması 
ve barışı savunmak için somut adımlar atılmasının zamanı gelmiştir. Yaşanan acılara 
son verilmesi için, gençlerimizin hayatının baharında ölmesine daha fazla seyirci 
kalamayız, kalmamalıyız. Türkiye’nin bugün için en acil ihtiyacı kan ve gözyaşı 
yerine acil olarak barışın tesis edilmesidir. 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
821

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

SES Merkez Yönetim Kurulu olarak Kürt Sorununun Demokratik çözümüne 
yönelik olumsuz her girişim gibi son dönemde yaşanan acı gelişmeler ve bugün 
yaşadıklarımızdan duyduğumuz üzüntü ve endişeyi dile getiriyor, uzun süredir 
devam eden çatışmalarda yaşamlarını kaybeden gençlerimizin ailelerine bir kez daha 
başsağlığı diliyoruz. 

Savaşın değil, demokratik, barışçıl çözüm yollarının gündem olması için; Başta 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere Hükümet yetkililerinin ve herkesin 
sağduyulu olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Özellikle siyasilerin toplumda 
karşılıklı kin, nefret ve düşmanlık duygularını pekiştirecek açıklamalar yapmak 
yerine, barış ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi için somut adım atmalarını 
bekliyoruz.

Artık çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz! 19.10.2011

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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AKP’NİN GECE MESAİSİ: HALKA VE SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINA BAYRAM MÜJDESİ…!

Van-Erciş depreminde afetlere hazırlıklı olma, depreme dirençli yapılaşma, barınma, 
beslenme, tuvalet, yıkanma, sosyal yardımlar gibi tüm alanlarda hizmet sunma ve 
koordinasyon konusunda sınıfta kalan hükümet Kanun Hükmünde Kararname ile 
sağlık alanını düzenleme kıvraklığını göstermiştir. 1999 Marmara depremi sırasında 
mezarda emekliliği getiren Sosyal Güvenlik Yasasını çıkaran zihniyet; ülkenin 
deprem, çatışma ve savaş sarmalında olduğu bir dönemde; Türkiye’de yaşayan 
herkesi ilgilendiren sağlık hizmetinin sunumu ve sağlık hizmeti verecek personel ile 
ilgili düzenlemede köklü değişiklikler içeren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi gizlice hazırlayarak 
yürürlüğe koymuştur.

AKP’nin ustalık dönemi diye tarif ettiği bu dönemde adeta yangından mal 
kaçırırcasına gizli bir KHK hazırlaması ne kadar demokratiktir? Sağlık Bakanlığı 
Merkez ve Taşra Teşkilatını ilgilendiren KHK’nın Türkiye’deki sağlık hizmetinin 
sunumunun yeniden yapılandırılmasını içermekte olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık 
hizmeti gibi temel bir hizmetin sunumuna ilişkin güçlü bir yapılandırma ancak birçok 
yasada değişiklik yapılarak hayata geçirilebilir. Oysaki hükümet geçici KHK çıkarma 
yetkisini kullanarak TBMM’yi, sağlık meslek örgütlerini, kitle örgütlerini devre dışı 
bırakmıştır. Burada hukuka karşı hile yapıldığını düşünmekteyiz. Sağlık hakkı her ne 
kadar Anayasada 3. bölümde yer alan haklar arasında düzenlenmişse de doğrudan 
yaşam hakkı, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı ile ilgili olduğu 
için böylesi bir düzenlemenin kamuoyuna açık şekilde ve yasa ile gerçekleştirilmesi 
gerekirdi.

KHK ile Sağlık Bakanlığı icracı Bakanlık olmaktan çıkmakta, tamamen 
düzenleyici ve denetleyici kurum haline gelmektedir. Böylece kamunun yeniden 
yapılandırılmasında sosyal devlet anlayışı yerine düzenleyici-piyasacı devlet anlayışı 
bu KHK ile pekiştirilmiştir. KHK’ye ilişkin görüşlerimiz ektedir. Kararnamenin 
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin değerlendirme de daha sonra 
yapılacaktır.

Sendikamız KHK’yı hukuksal açıdan inceleyerek, Anayasaya aykırı hususları 
Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası yolu ile götürülmesi için gerekli çalışmaları 
başlatmıştır.
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Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası olarak; eşit, ücretsiz, nitelikli, 
ulaşılabilir sağlık hizmetinin mümkün olduğunu biliyoruz. Sağlık meselesi ülkede 
yaşayan tüm yurttaşları direk etkileyen bir olgudur. Bu nedenle de bu alana ilişkin 
tartışmalar yapılırken toplumun örgütlü kesimlerini mutlaka sürece dahil etmek 
gerekir. Yine politikalar belirlenirken ulusal ve ulus ötesi sermaye şirketlerinin 
çıkarları yerine; toplumcu politikalar benimsenmelidir. Toplumcu bir sağlık sisteminin 
oluşturulması için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Bu mücadeleye işkolumuzda örgütlü kurumlar başta olmak üzere, 
geniş halk kesimlerinin ve tüm emekçilerin destek vermesini beklemekteyiz.

Saygılarımızla. 03.11.2011

SES GENEL MERKEZİ

EK: KHK’ye İlişkin Değerlendirme
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663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI 
KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KHK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME.

1-  KHK incelendiğinde 6. maddesinde “Sağlık Politikaları Kurulu” oluşturulduğu 
görülmektedir. Daha önceki KHK taslağında 20 kişilik gönüllü bakanlık 
müşavirliğinden bahsedilmekte idi. Sendikamızın ve kamuoyunun tepkisi üzerine 
bu 20 kişilik gönüllü müşavirlik yerine “Sağlık Politikaları Kurulu” oluşturulduğu 
anlaşılmaktadır. Böylece üyelerinin bakan tarafından belirleneceği ama önemli 
görevleri olan bir kurul oluşturulmuş durumdadır. Dolayısıyla özel sektör ve 
AKP’yi besleyen siyasal arka plan için kadro oluşturularak Sağlık Bakanlığı farklı 
bir denetim mekanizması altına alınmaktadır. 

2-  KHK’nın 21. maddesinde “Yüksek Sağlık Şurası” yeniden tanımlanmakta; 
bilimsel, bağımsız ve objektif olması gereken bu kurul Sağlık Bakanının 
belirlemesi ile oluşan tamamen siyasal otoritenin etkisine açık bir kurum haline 
getirilmektedir. Hekimlerin, diş hekimlerinin, meslek örgütlerinin ve bu alanda 
örgütlü demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin Yüksek Sağlık Şurası 
içerisinde yer alması engellenmiştir. 

3-  KHK’nın 22. maddesi ile “Tıpta Uzmanlık Kurulu” oluşturulmakta bu kurulun 
üyelerinin çoğunluğu yine Bakan tarafından belirlenmektedir. Bu kurulun 
uzmanlık eğitimi yapacak eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verme, var olan 
yetkileri iptal etme, yurtdışında eğitim görmüş sağlıkçıların denkliğini belirleyecek 
sınav heyetini de atama gibi önemli işlevleri göz önüne alındığında daha katılımcı 
ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulmasında fayda bulunmaktadır. Bakanın ve siyasi 
iradenin ağırlığı olmamalıdır. 

4-  Sağlık Bakanlığının Taşra teşkilatı olarak İl Sağlık Müdürlükleri ve İlçe Sağlık 
Müdürlükleri düzenlenmektedir. KHK’ya baktığımızda bu müdürlerin nereyi 
idare edeceği belli değildir. Birinci basamak sağlık hizmeti zaten Aile Hekimine 
devredilmiş durumda. 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti Kamu Hastane Birliklerine 
devredilmiş olacaktır. Bu halde il ve ilçe sağlık müdürlüklerine ne gerek vardır? 
Şu anda sağlık grup başkanlığının yaptığı işi ilçe sağlık müdürlüğüne devretmek 
yeni kadro ihdas etmek ve bürokrasiyi büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır. 
Ayrıca koruyucu sağlık hizmeti veren toplum sağlığı merkezleri Bakanlığın bağlı 
kuruluşu olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlanmıştır. 
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5-  KHK’nın 8. maddesi ile halen Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri birleştirilerek “Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü” oluşturulmuştur. KHK’da koruyucu sağlık 
hizmetlerinin verilmesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na devredildiği halde 
aynı anlama gelecek düzenlemenin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
görevleri arasında sayılmasını aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının iş 
yükünü arttırmaya dönük bir düzenleme olarak görmekteyiz. Koruyucu sağlık 
hizmetinin; halk sağlığı kurumu ve sağlık hizmetleri genel müdürlüğü görevleri 
arasında yer alması bu görevin yürütülmesinde kargaşaya yol açabilecektir. 

6-  KHK’nın 26. maddesinde “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” oluşturulmuştur. 
KHK’nın 58. maddesinde Hıfzısıhha Kurumu ile ilgili kanunun kaldırıldığı ve 
Hıfzısıhha’nın geçici 3. madde ile Bakanlığa devredildiği anlaşılmaktadır. Yani 
Hıfzısıhha kurumu kapatılmıştır. 

7-  KHK’nın 29. maddesi ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu oluşturulmuştur. 
Bu kurumun başlıca görevi ağız ve diş sağlığı merkezleri ile devlet hastaneleri 
ve eğitim araştırma hastanelerini kamu hastane birliklerine tabi kılmak için 
hazırlık yapmak olarak düzenlenmiştir. Bu kurumun görevleri arasında kuruma 
bağlı hastane ve sağlık kuruluşlarını kurmak, işletmek, gerektiğinde bunları 
birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak yer almaktadır. 

8-  KHK’da en önemli yapılandırmalardan bir tanesi kamu hastane birliklerinin 
kurulmasıdır. KHK’nın 30, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinde Kamu Hastane 
Birlikleri ile ilgili düzenlemeler yer almıştır. Geçici maddelere bakıldığında 
Kamu Hastane Birliklerinin en geç 1 yıl içerisinde bakan onayı ile oluşturulacağı 
anlaşılmaktadır. KHK’ya ekli 2 sayılı cetvele bakıldığında en fazla 100 kamu 
hastane birliğinin oluşturulacağı anlaşılmaktadır. Geçen dönem TBMM’de 
çok sık tartışılan ve kadük olan Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili yasa tasarısı 
değişik bir şekilde bu KHK içerisinde düzenlenmektedir. Tamamen siyasal 
otoritenin emrindeki Genel Sekreterler aracılığıyla hastane birlikleri yönetilmek 
istenmektedir. Kamu hastane birlikleri ile hastaneler 5 sınıfa ayrılacak olup, 
vatandaşa verilecek hizmet de böylece sınıflandırılacaktır. Birliklerin sürekli 
hizmet satın alma yoluna başvurmalarının önünün açılması birlikler yoluyla 
sağlıkta özelleştirmenin boyutlarının büyüyeceğini göstermektedir. Personel 
açısından ise çok fazla belirsizlikler söz konusudur. Hizmet satın alma yoluna 
başvurulması personel açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Birliklerin 
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yönetici kademesinde bulunanların tamamı sözleşmeli statüde görev yapacaktır. 
Dolayısıyla sözleşmeliliğin esas, kadrolu çalışmanın istisna haline getirildiği bir 
sistem karşımıza çıkmaktadır. 

9-  KHK’nın 49. maddesi ile serbest sağlık bölgeleri kurulması öngörülmekte, bu 
bölgelere 3218 sayılı serbest bölgeler kanununun hükümlerinin uygulanacağı 
belirtilmektedir. Açıkça Türkiye sağlık alanında yeni tıbbi teknolojilerin 
deneneceği bir laboratuar haline getirilmek istenmektedir. İnsan sağlığı 
üzerinde böylesi sorumsuz uygulamalara sebep olacak ve insanları kobay olarak 
kullandıracak bir yasal düzenlemenin yapılacak olması vahim bir durumdur. 
Ayrıca serbest bölgelerde istihdam bakımından da birçok çalışma hakkı ile ilgili 
kuralda uygulanmayacağından sağlık personeli aleyhine bir durum yaratılmış 
olacaktır. Yine yasa dışı organ nakillerinin yapılabileceği merkezlerin oluşturulma 
riski de bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığının bütün bu riskleri düşünmeden böylesi 
bir yasal düzenleme yapması; yasal ve etik olmayan uygulamaların önünü açması 
anlamına gelmektedir.

10- KHK’nın 52. maddesinde gönüllü sağlık hizmeti ve sağlık gözlemciliği 
düzenlenmiştir. Gönüllü sağlık hizmeti verilmesi konusu ise sağlığın bir hak 
olmaktan çıktığını, yoksul kesime hizmet vermek için gönüllülere görev 
verildiğini göstermektedir. Bu da AKP’nin sosyal devlet anlayışı yerine sadaka 
kültürünü derinleştirme ve cemaatlerin bu sürecin içinde aktif yer alması için 
zemin hazırlamak amaçlıdır.

11- KHK’nın 58.maddesinde ithal hekime imkan veren düzenlemenin de 
gerçekleştiğini görmekteyiz. Türkiye’de ana dilinde sağlık hizmeti sunumu 
yapılamazken ithal hekimle yeni bir iletişim sorunu doğacaktır. Ayrıca ithal 
hekimle sağlık istihdam piyasasında ucuz işgücü yaratılmak istenmektedir. Sorun 
daha nitelikli sağlık hizmeti vermek değil, daha ucuza sağlık hizmeti vermekle 
ilgilidir. Aynı maddede yapılan değişiklik ile de; ülkemizde bu kadar işsiz ebe-
hemşire var iken, ithal hemşire çalıştırmanın da önü açılmıştır. 

12- KHK taslağının geçici 5. maddesinde birlik kapsamına alınacak sağlık 
kurumlarındaki baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür 
yardımcısı ve başhemşire kadrolarında bulunanların görevlerinin sona ereceği, 
bunların mali haklarının korunacağı belirtilmiştir. Ancak ikinci görev veya 
vekalet sureti ile bu görevi yürütenlerin görevlerinin sona ermesinin yanı sıra 
mali haklarının korunacağına dair bir düzenleme yoktur. Yeni düzenlemelerde 
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başhemşire kadrosu öngörülmediğinden başhemşirelik tamamen sonlandırılmıştır. 
Başhemşireliğin görevleri Kamu Hastane Birliklerinde müdürlüklere 
devredilmiştir. 

13- KHK’nın geçici 11. maddesi ile en az bir yıldan beri vekil ebe ve hemşire olarak 
görev yapanların 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel 
pozisyonuna alınabileceği belirtilmektedir. Ancak bu düzenleme yeterli değildir. 
Çünkü vekil ebe ve hemşirelerin çok büyük bir kısmı bu yıl içerisinde aile 
hekimleri ile sözleşme yaptıklarından vekillik statüleri kalmamıştır. Bu nedenle 
son iki yıl içerisinde vekil ebe veya hemşire olarak görev yapanların tamamına 
sözleşme yerine kadroya atanma hakkı tanınması gerekirken, kısmi bir imkan 
tanınmıştır. 

14- KHK’nın 56. maddesinde uzmanlık eğitimi yaptırılması düzenlenmiştir. Buna 
göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri) uzmanlık 
eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapanların yüklenme senedi imzalayacağı ve 
muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınacağı belirtilmiştir. Bu kişiler uzmanlık 
eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi sonunda hizmet yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri halinde senet bedeli ödemeyeceklerdir. Ancak öğrencilik döneminde 
kendi isteği ile ayrılması ya da uzmanlık eğitimi veren kurumca eğitimine son 
verilmesi gibi durumlarda uzmanlık öğrenciliğini tamamlayamamaları halinde 
yüklenme senedindeki bedeli ödemek zorunda kalacaklardır. 

15- KHK’nın geçici 6. maddesi ile klinik şef ve klinik şef yardımcılığı görevleri sona 
erecek olup, bunlar eğitim görevlisi kadrolarına kazanılmış hak aylık dereceleri 
ile atanmış sayılacaklardır. Hali hazırdaki klinik şef ve şef yardımcılığına yapılan 
atama biçimi eğitim görevlisi ataması biçiminde sürdürülecektir. KHK’nın 58. 
maddesinde yapılan değişiklik ile 3359 sayılı kanunun ek 1. maddesi yeniden 
düzenlenmiştir. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta 
uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, yardımcı doçent, eğitim 
görevlisi ve baş asistanlar tarafından verileceği, yardımcı doçent ve başasistanların 
tıpta uzmanlık eğitimi verebilmesi için bu kadrolarda bir yıl çalışmaları şartı 
aranacağı belirtilmektedir. 
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16- Üniversitelerin KHB devri ile ilgili maddeler bu KHK’de yer almamıştır. Ancak; 
Üniversite Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı güdümüne girmesine yönelik olarak 
madde 58’deki geçici ek 9 ile farklı bir düzenleme getirilmiştir. Bu madde de: 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin 
ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. 
Üniversite tarafından, birlikte kullanılan kurum ve kuruluşlarda görevli 
personelin profesör ve doçent kadrolarına atanabilmesi için Bakanlığa ve bağlı 
kuruluşlarına ait eğitim görevlisi kadroları da kullanılabilir. Birlikte kullanım 
ve işbirliğine ilişkin usûl ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar 
Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” denmektedir.

17- Daha önceki taslakta yer alan kamu özel ortaklığı bu KHK’de ayrı bir bölüm 
olarak yer almamış ancak; KHK’nin 48. maddesi ile Bakanlığın ihtiyaç duyulan 
tesis, hastane, sağlık eğitimi tesisi, sağlık kampüsu, sosyal donatılar ve diğer 
tesisler Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından yaptırılabilir denilmiş ve kamu 
özel ortaklığının yasal alt yapısı hazırlanmıştır. 
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Basın Duyurusu : 21.11.2011

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Oybirliğiyle Kararını 
Verdi: 

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ 
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME YOK HÜKMÜNDEDİR! 

Devrimci Sağlık İş, Petrol iş, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Ebeler 
Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Medikal 
Radyoteknoloji Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği 
ve Sağlık Ve sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından düzenlenen SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 3. ULUSAL KONGRESİ’nde gerçekleştirilen 
Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplantısına farklı sağlık meslek gruplarından 
yüz elliyi aşkın sağlık çalışanı katıldı. Sağlıkçılar Meclisi toplantısı, 19 Kasım 2011 
günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Prof. Dr. Abdulkadir 
Noyan Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda 2 Kasım 2011 gece yarısı yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) görüşüldü.

KHK hakkında lehte söz hakkı isteyen hiç kimsenin olmadığı Türkiye (Büyük) 
Sağlıkçılar Meclisi toplantısında söz alan çok sayıda konuşmacı;

Sağlıkta özelleştirmenin son adımı olan 663 sayılı KHK’nın sağlık çalışanları • 
tarafından hiçbir biçimde kabul edilemeyeceği,

Hangi meslek örgütü veya sendikaya üye olursa olsun bütün sağlık çalışanlarının • 
mücadeleye dahil edilmesi,

Sağlık çalışanları ve toplumun 663 sayılı KHK’nın getirdiği kayıplar, sağlık • 
alanında yol açacağı tahribat konusunda bilgilendirilmesi için yoğun bir çalışma 
yürütülmesi,

KHK’nın getirdikleri/götürdüklerinin toplumla paylaşılması için çok sayıda yazılı • 
ve görsel materyal hazırlanması ve dağıtılması, 
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Bilgilendirme çalışmaları için hastane bahçelerinde çadırlar, meydanlarda • 
standlar açılması,

Bütün sağlık çalışanlarını ve başta meslek örgütleri ve sendikalar olmak üzere • 
bütün toplumu kapsayacak bir Birleşik Mücadele Programının oluşturulması,

İllerde ve işyerlerinde Sağlıkçılar Meclisleri’nin bir an önce kurulması,• 

Hasta hakları derneklerinin mücadele sürecine dahil edilmesi, • 

Yürütülecek çalışmaların bütün sağlık mesleklerinden öğrencileri de kapsaması, • 

KHK’ya karşı üretimden gelen gücün kullanılıp • süresiz grev de dahil sonuna 
kadar mücadele edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Konuşmalardan sonra oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname oybirliğiyle reddedilerek sağlık 
çalışanları için “YOK HÜKMÜNDE” olduğuna karar verildi.

Kamuoyuna duyururuz.

 TÜRKİYE (BÜYÜK) SAĞLIKÇILAR MECLİSİ DİVAN HEYETİ
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AKP’NİN ADALETİ = VEKİLE KIYAK, EMEKÇİYE 
DAYAK

Emekli Sandığı ve 5510 sayılı SSGSS Yasalarının bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin olarak 22 Aralık 2011 günü TBMM’de yapılan oturumda 1. Basamak sağlık 
hizmetlerinde muayenelerde yazılan ilaçlardan 3’er TL katkı payı alınmasına ilişkin 
düzenleme yapılırken aynı zamanda milletvekili maaş ve emekli maaşına da %100’e 
varan artış yapılmıştır. 

Bu durumu protesto etmek amacıyla Ankara Şubemiz bugün saat 12.15’te temsili bir 
heyetle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde toplanarak TBMM’ye tek sıra halinde 
yürüyüş gerçekleştirmek istemişlerdir. 

Ancak Ankara Emniyeti Adakale Sokak’ta Genel Merkez şube yöneticileri ve 
temsilcililerimizin önünü keserek gazlı ve coplu saldırıda bulunmuştur. Bu saldırıda 
Genel Merkez yöneticimiz Hasan Kaldık, şube başkanımız İbrahim Kara, Ankara 
Şube Yöneticisi Hülya Yıldır, Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Fikret Çalağan, 
Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Hüsnü Yıldırım ve birçok temsilci ve üyemiz 
yaralanmıştır. 

Ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirilinceye 
ve iş ve ücret güvencesi, demokratik çalışma koşulları elde edilinceye kadar mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Ne AKP polisinin gazı ve copu ne de AKP Totaliter 
rejiminin otoriter baskıcı yasalarına boyun eğmeyeceğiz. Üyelerimize yönelik bu 
saldırıya en güzel cevabı 13 Mart’ta, 19-20 Nisan’da 21 Aralık’ta verdik, bundan 
sonra da mücadelemizi daha da yükselterek ve daha etkili cevaplar vereceğimizden 
kimsenin kuşkusu olmasın. 

Ayrıca arkadaşlarımızın yaralanmasına sebep olanlar hakkında gerekli hukuksal 
süreci de başlatacağız. 

Saygılarımızla, 

     MERKEZ YÖNETİM KURULU
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KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNDU: “EBEVEYNLER 
CEZAEVİNE-ÇOCUKLAR SEVGİ EVLERİNE”

Bir ülke, çocuklarına verdiği değerle gelişmişlik düzeyini ortaya koymaktadır. 
Çocuğun korunması, haklarının savunulması ailelerin ve toplumun görev ve 
sorumluluğundadır. 

Çocuk haklarının korunması amacıyla en kapsamlı sözleşme Birleşmiş Milletler 
tarafından 1989 yılında kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’dir (ÇHS) 
Çocuğun insan hakları sözleşmesi olan ÇHS, çocukların sosyal refah ve bunun 
devamında sosyal adalet kavramının hayata geçirilmesinin teminatıdır. Türkiye’de 
ÇHS’nin uygulanmasından sorumla koordinatör kuruluş Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu idi. Bu kurum, ülkede yaşayan tüm çocukların sözleşme 
kapsamında eşit haklara sahip olması, fırsat eşitliği ve sosyal adaletin tüm çocuklara 
uygulanmasının sağlamaya çalışmakla yükümlü idi. AKP Hükümeti 03.06.2011 
tarihinde bir gecede çıkardığı 633 sayılı KHK ile SHÇEK’i kapatmış, yerine Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
oluşturmuştur. Devamında ise Bakanlığın taşra kuruluşları (yurt, yuvalar, sevgi 
evleri, huzur evleri, toplum merkezleri v.b.) belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel 
idarelerine (valiliklere) üç yıl içinde devredilmesi planlanmıştır.

SHÇEK ile ilgili bu süreçte AKP’nin yaptıkları, Valinin yapacaklarının teminatının 
somut bir örneğidir! Diyarbakır Valisi hukuk tanımaz uygulamalarının cesaretini 
emir kulu olduğu AKP’den almaktadır. 

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’ın basına verdiği demeçle, cezaevlerindeki 
çocuk doluluğundan dolayı mahkemelerin çocukların tutuklayıp, cezaevlerine 
gönderilemediğinden yakınarak yeni bir yöntem olarak da eylemlere katılan 
çocukların ailelerinden alınmasını önermektedir. 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanununa istinaden eylemlere katılan çocukların ailelerinden koparılacağı 
tehdidinde bulunmuştur. 

Nasıl bir sosyal adalet, nasıl bir koruma anlayışı, nasıl bir sevgi anlayışıdır ki toplumun 
en savunmasız gruplarından biri olan çocukları da kendi kirli politikalarına alet 
etmekten çekinmemişlerdir. Anlaşılan ebeveynleri cezaevine tıkayarak cezaevlerini 
tıka basa dolduranlar, çocukları içinde uygun yöntemler bulmaktadırlar. 

1989-2011 yılları arasında devletin kolluk kuvvetleri tarafından öldürülen 487 
çocuğun failleri bulunup cezalandırılmamışken, binlerce çocuk Terörle Mücadele 
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Kanunu kapsamında cezaevlerine konulup, 20 yıldan fazla cezalarla yargılanırken, 
12 yaşındaki Uğur onüç kurşunla vurulmuşken, atılan gaz bombası ile öldürülen 18 
aylık Mehmet bize bakarken, Van depreminden sonra çadırlarda yanarak can veren 
çocuklar varken, Diyarbakır Valisinin bu uygulaması ne anlama gelmektedir. 

Taş atan Filistinli çocuklar özgürlüğün sembolü olmuşken, Türkiye’de savaşa karşı 
barışı savunmak için katıldıkları eylemlerden dolayı “suçlu” ilan edilen Kürt çocukları 
olmaktadır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de savaşın mağduru 
çocuklardır. Çocuklar ölüyor, hapse atılıyor, işkence yapılıyor, zorla göç ettiriliyor, 
evsiz yurtsuz bırakılıyor, tecavüze uğruyorlar, şimdi de annesiz babasız bırakılarak 
asimilasyon uygulanmak isteniyor. Çocukların duyguları, umutları, hayalleri yok 
ediliyor. Bu aynı zamanda barışa dair umutların da çocuklarla birlikte yok edilmek 
istenmesidir. 

Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan AKP, katliamcı ve siyasi soykırım politikalarını 
şimdi de Valilik aracığıyla çocuklar üzerinde uygulanmak istemektedir. Kürt 
sorununu inkâr ve asimilasyon politikalarıyla çözebileceğini zanneden bir anlayıştır. 
Kürt illerinde eylemlere katılan çocukların risk altında olduğu bir gerçektir. Ancak 
bu risk yeterli ve gerekli olan hayat seviyesinde yaşama hakkı verilmeyen devlet 
tarafından gelmektedir. Devletin uygulamalarıyla doğduğu andan ebeveynleri ile 
birlikte baskı, zulüm, işkence ile karşılaşan çocuğa başka şans tanınmamaktadır.

Çocukların “sevgi evlerinde” koruma ve bakım altına alınmalarının yasal koşulları 
bellidir. Kürt çocuklarının sorunları asla bu kapsamda değerlendirilemez. Eşit hak ve 
özgürlüklerin olmadığı bir toplumda yaşamanın bedeli çocuklara ödettirilemez. Sosyal 
hizmet uygulamalarının AKP’nin politikalarına yedeklenmesine karşı duracağız. 
Kürt çocuklarını içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve sosyal sorunların “aileye” ve 
“bireysel sorunlara” indirgenmesine seyirci kalmayacağız. Bu kapsamda Diyarbakır 
Valisi açıklamalarıyla uluslar arası sözleşmelere ve hukuka aykırı davranmaktadır. 

AKP çocukları öldürmeye, ailesiz, evsiz bırakmaya, işkence yapmaya son vermelidir. 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; çocuklara karşı her türlü 
ayrımcılığın önlenmesi, çocuğun yaşama ve gelişmesi, çocuğun öncelikli yararı ve 
korunmasını esas alacak koruyucu-önleyici Sosyal Hizmetlerin Kürt sorununun 
demokratik çözümünden geçtiğini biliyoruz. Yetkililerinde böyle bildiğine inanıyoruz. 
Sadece çağdışı çözümlerde inat yerine, bir an önce demokratik çözümler için caba 
harcamaları sorunların çözümünde yeterli olacaktır. 07 Aralık 2011   

MERKEZ YÖNETİM KURULU 
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HALKIMIZIN 21 ARALIK GREV’İNE DETSEK VERMESİ 
İÇİN ÇOK SEBEBİ VAR!

Yoksulların ve düşük gelir gruplarının sağlık hizmetlerine erişimi gittikçe zorlaşıyor. 

AKP hükümetinin, “sağlıkta dönüşüm” diye süslü laflarla Türkiye’ye yutturmaya 
çalıştığı sistemde reklam dönemi bitti. Şimdi asıl film oynamaya başlıyor. Sağlık 
sistemi daha fazla piyasa malına dönüştürülüyor. Tıpkı Başbakanın dediği gibi, “ne 
kadar para o kadar köfte” yani paran kadar sağlık dönemi başladı. 

Şimdiki durumda hastalandığımızda ne ödediğimize bakalım;

Devlet hastanelerinde muayene için katılım payı • 8 TL

Özel hastanelerde muayene için katılım payı • 15 TL 

Yazılan reçetenin toplam fiyatının • %20 si alınıyor.

Önemli bir hastalığımız geliştiyse, hastalığın teşhisinden emin olmak ya da • 
kafalarınızdaki soru işaretini gidermek için 5 gün içinde aynı dalda farklı bir 
doktora gidersen 5 TL fazladan ödeme.

Bazı özel hastaneler muayene farkı olarak 100.-TL’ye kadar ve daha fazla ödeme • 
istemektedir. Her türlü tahlil ve tetkikte SGK’nın yaptığı ödemeyi yeterli 
görmemekte fark ücreti almaktadır. 

Durum bu iken; yoksulların, dar gelirlilerin sağlığa erişimi bu kadar zorlaşmışken 
Hükümet sağlıktaki piyasalaştırmayı yeterli görmüyor olacak ki;

TBMM ihtisas komisyonlarında görüşülmeye başlanan TC Emekli Sandığı Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 6. maddesi ile 
5510 sayılı kanunun 68. maddesinin 2. fıkrası değiştirilerek muayene ve ilaç alımı 
ile ilgili yeni değişiklikler getirmektedir. Tabii bu değişikliklerle halkın cebine biraz 
daha fazla el uzatılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz ödemeler yetmiyor olacak ki; 

1 Basamak (aile hekimliği) hekim ve diş hekimi (ADSM) muayenelerinde • 2 TL 
katılım payı alınacak (Daha önce sendikamız tarafından açılan davada benzer 
hüküm iptal edilmişti).
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Ayakta tedavilerde yazılan reçete de yer alan her ilaç kalemi için ayrı ayrı • 3TL 
katılım payı alınacak. Böylece vatandaş hem ilaca %10 ile %20 arası katkı 
payı ödeyecek, hem de 2. bir vergi anlamına gelen ilaç başı 3 TL katılım payı 
ödeyecek. Bu duruma “deli dumrul vergisi” mi dersiniz, “ayakbastı parası” mı 
dersiniz, “kelle vergisi” mi dersiniz, artık ne derseniz deyin AKP icraatlarına 
yeni bir vergi daha kattı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun!..

Bunlar da yetmeyecektir. 

2012’den itibaren yeşil kart uygulaması bitiyor. Asgari ücretin üçte birinden fazla gelir 
sahibi olanlar SGK primini ödeyemese muayene olamayacak. Bu ülkedeki 5 milyon 
güvencesi olmayanlara, yeni 5 milyon kişi eklenecek. Güvencesi olanlarda katkı-
kalım payı ve ilave ücretlerden muayene ve tedavi olamayacak ya da zorlanacak. 

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri hizmeti hem üreten ve sunan hem de alan kesimdir. 
Dolayısıyla halkın kendisidir. İşte bu nedenle sağlık emekçilerinin mücadelesi aynı 
zamanda halkın sağlık hakkı mücadelesidir.

Bu güne kadar sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü kurumlarla birçok uyarılar, 
eylemler yaptık. 21 Aralık 2011 Çarşamba günü yapacağımız GREV’in temel 
taleplerinden bir tanesi “Ücretsiz, nitelikli, erişilebilir toplumcu bir sağlık sistemi” 
dir. Mümkün olduğunu da biliyoruz. Halkımızın o gün muayene olmak veya hizmet 
almak için sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarına başvurmamasını, kuracağımız sağlık 
meclislerinde sözünü söyleyerek gücümüze güç, SES’imize SES katmaya davet 
ediyoruz. 17 Aralık 2011

 SES GENEL MERKEZİ
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SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM CEP YAKMAYA DEVAM 
EDİYOR!

Genel Sağlık Sigortası kapsamı içine girmek ve ceza işlemine maruz kalmamak 
için “Gelir Tespiti” için kuyruklar uzarken; Hükümet yaptığı yasal düzenlemeler, 
çıkardığı yönerge ve tebliğlerle, bir yandan Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde 
verilecek hizmetleri azaltırken, bir yandan da katkı ve katılım paylarını arttırmakta, 
alınacak bazı sağlık hizmetleri için ücret farkları getirmektedir:

26 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan, Milletvekili ve emeklilerinin 
maaşlarını düzenleyen (Maaşları % 60’a kadar arttıran) yasa içinde;

Birinci basamak Sağlık Hizmeti verilen Aile Sağlığı Merkezlerindeki (Aile • 
Hekimleri) muayeneler için 2 TL. muayene katkı payı alınması ve İlaçta verilen 
% 10-20 katılım payı dışında, Aile Hekimlerinin yazdığı reçetelerin ilk üç 
kalem ilacı için 3 TL. sonraki her kalem ilaç için 1 TL katkı payı alınması yer 
almaktadır.

Aynı yasada, Estetik ve Plastik müdahale ve ameliyatlar dışında “İstisnai” bazı • 
hastalıkların tedavilerinin kapsam dışına çıkarılması, dolayısıyla bu hastalıkların 
tedavisinin ücretli olması konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na yetki verilmesi 
şeklinde bir düzenleme vardır.

31 Aralık 2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca çıkarılan bir Sağlık Uygulama 
Tebliği (SUT) ile Acil Servislere başvuran hastaların Muayene eden hekim tarafından 
aciliyet durumuna göre KIRMIZI-SARI-YEŞİL alan sınıflandırması yapılması, Sarı 
ve Yeşil alanlarda olduğu belirtilen,yani acil olmadığı hekim tarafından belirtilen 
hastalardan muayene katkı payı alınması düzenlemesi yapılmış, katılım paylarının 
Eczanelerce tahsil edilecek olması nedeniyle eczanelere yeni bir yük getirilmiş, 
hekim ile hastanın burada da karşı karşıya gelmesine neden olacak saldırı ve şiddete 
davetiye çıkarılmıştır. Acil Servislere başvuruyu kısıtlamak amacıyla yapılan bu 
düzenlemenin yükü ve faturası, nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı değilmiş gibi, 
hastalar ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına çıkarılmaktadır.

Her gün çıkarılan yeni düzenlemelerle (SUT, BUT vb.) halkın sağlık hakkı bir bir 
elinden alınıyor. Sağlık hizmetlerine erişim daha fazla paraya indirgeniyor. “paran 
kadar sağlık” dönemi hızlı bir biçimde hayata geçiriliyor. Darbe ürünü KHK’lerden 
bahsetmeye bile gerek yok. Çünkü 21 Aralık GREVİ öncesi çokça konuşuldu.
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Oysa biz biliyoruz ki; bu ülkenin kaynakları finansmanı genel vergilerden karşılanan 
toplumcu, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti kadrolu-güvenceli istihdam için 
yeterlidir. Mevcut hükümet ise sağlık alanını piyasanın istemleri doğrultusunda 
pazar malı haline getirmektedir.

Sağlıkta uygulanan bu politikalara karşı verdiğimiz mücadelenin ivmesi yükselerek 
devam ediyor. Sağlığı piyasalaştırma uygulamalarına karşı 2011 yılında önemli 
mücadeleler yürüttük. 27 şubat Diyarbakır Mitingi, 13 Mart Ankara Mitingi, 19-20 
Nisan GREVİ ve son olarak ta 21 Aralık GREVİ önemli birikimler sağladı. Tüm 
işyerlerinde iş yeri sağlıkçılar meclisi, illerde il sağlıkçılar meclislerimizi kuruyoruz. 
Sağlık hakkı mücadelesinin sadece sağlıkçılarla kazanılamayacağından hareketle 
tüm illerde örgütümüz; halkın tüm kurumlarının içerisinde yer alacağı “sağlık hakkı 
meclisleri”nin kurulmasına öncülük etmektedir. 

Buradan halkımıza ve tüm örgütlü kurumlarına çağrıda bulunuyoruz. Sağlıklı yaşam 
ve sağlık hizmetlerine erişim temel bir insan hakkıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumu 
anayasal olarak ta devletin ödevidir. Bu haklarımızı elde etmek, istediğimiz toplumcu 
sağlık sistemini kurmak için sağlık hakkı mücadelesinde yerimizi alalım. Her kentte 
sağlık hakkı meclislerimizi kurarak mücadeleyi toplumsallaştıralım.

Kazanmak için olanaklarımız çok fazla. Yeter ki şunu bilelim. 31.01.2012

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA!

YA HEP BERABER! YA HİÇ BİRİMİZ!

      MERKEZ YÖNETİM KURULU
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GÖZALTINA ALINAN VE 9’U TUTUKLANAN 15 
KESK’Lİ KADIN ONURUMUZDUR!

13 Şubat günü sabahın erken saatlerinde 15 kadın 15 KESK’li 15 kamu emekçisi 
gözaltına alınarak 9 arkadaşımız tutuklandı.

Arkadaşlarımızın gözaltına alınma ve tutuklanmaları sırasında hukuk dışı süreçler 
yaşanmıştır.

Evlerinden ve işyerlerinden gözaltına alınan arkadaşlarımızın, gözaltına alınış 
şekilleri, arama ve el koyma işlemlerinde yaşanan hukuksuzluklar;

Arkadaşlarımız hiçbir şekilde mukavemet etmemesine karşın işyerleri olan • 
hastanelerden kelepçelenerek hasta ve hasta yakınlarına teşhir edilmek suretiyle 
asansör yerine merdivenlerden dışarı çıkarılmışlardır.

Arkadaşımızın hastanede nöbette olduğu ve evde kimsenin olmadığı bilindiği • 
halde evine gidilmiş, güvenlik güçleri kapı kilidini kırarak içerde usulsüz bir 
şekilde arama yapmışlardır.

Arkadaşlarımızın hiçbirine sendika avukatlarına haber verme hakkı tanınmamış, • 
telefonlarına derhal el konulmuştur.

Bir arkadaşımız gözaltına alındığı saatten itibaren riskli gebe olduğu, kalp • 
yetmezliği ve astım hastalığı olduğu belgelendirilmesine rağmen gözaltında 
tutulmaya devam edilmiştir. Arkadaşımızın rahatsızlanması sonrasında güvenlik 
görevlileri tarafından Zekai Tahir Burak Hastanesine kaldırılması ile birlikte 
gözaltı süreci de sonlandırılmıştır.

Arkadaşlarımızın ev aramaları sonrasındaki tutanaklar, okuma yazma bilmediğin • 
söylediği ebeveynlere zorla imzalatılmıştır.

Hukuk dışı uygulamalar savcılık, mahkeme ve sonrasında da devam etmiştir.

2009 yılında başlatılan ve bugüne kadar bir soruşturma sonrasında, Kamu 
kurumlarında 20 yıla yakın süre hizmet üreten 15 arkadaşımız nedense 3 yıldır bir 
“yasa dışı örgüt” adına faaliyet yürütmüşler ve iktidarda bu duruma 3 yıl boyunca 
seyirci kalmıştır.
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13 Şubat 2012 günü sabahın erken saatlerinde; KESK ve KESK’e bağlı SES, BES, 
EĞİTİM-SEN ve TÜM BEL SEN sendikaları üye ve yöneticisi 15 kadına yönelik 
Ankara Özel Yetkili ve Görevli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Terörle 
Mücadele Şubesi tarafından baskın yapılmıştır. Arkadaşlarımız 3 gün boyunca 
terörle mücadele şubesinde gözaltında kalmış, soru dahi sorulmamıştır. 

Gözaltının 4. gününde Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımıza ve sendika 
avukatlarına soruşturma dosyasını göstermemiş sadece birkaç soru sorarak sorularının 
cevabını almaya çalışmıştır. 

Savcılık, arkadaşlarımızın gerek KESK gerekse de SES Kadın Komisyonu 
çerçevesinde katıldıkları toplantıları, 8 Mart etkinliklerini, Barış İçin Kadın İnisiyatifi 
Etkinliklerini, tutuklu sendikacıların davaları ile ilgili açıklamalar ve bunun gibi 
tamamen sendikal faaliyet kapsamında gerçekleştirilen yasal ve demokratik eylem 
ve etkinliklerine neden katıldıklarını dahi sormuştur.

SES ve KESK dışında başka herhangi bir örgütle ilişkileri olduğunu tespit edemeyen 
Savcılık tamamen Emniyetin yönlendirmesiyle hareket etmiş, “Sanık Lehine Delil 
Toplama” “Masumiyet Karinesi” gibi Ceza hukuku ilkelerini çiğneyerek daha 
dava dahi açılmadan arkadaşlarımıza suçlu muamelesi yapmış ve tutuklanmalarını 
istemiştir.

Tutuklama kararını veren mahkeme arkadaşlarımızın yasa dışı silahlı örgüte üye 
olduklarını, yasa dışı örgüt adına faaliyette bulunduklarını öne sürmüştür.

Hukuksuzluk bununla da kalmamış, soruşturma tamamen gizli olmasına rağmen ve 
dosya bilgileri sendika avukatlarına verilmediği halde, görsel ve yazılı basında dava 
dosyasına ait olduğu iddia edilen belgeler yayınlanmış, henüz yargılama yapılmadan 
hatta soruşturma aşaması dahi tamamlanmadan arkadaşlarımız yasa dışı silahlı örgüt 
üyesi olarak ilan edilmiştir.

Böyle bir iddianın ne denli abesle iştigal bir iddia olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bu arkadaşlarımızın neden emek ve kadın mücadelesinden alıkonulduğu, bunu 
“meşrulaştırmak” için de toplumun her kesimine aydınlara, gazetecilere, avukatlara, 
yazarlara, akademisyenlere, hatta ve hatta MİT müsteşarına dahi itham edilen “KCK 
üyeliği” bahane gösterilmiştir. 
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Evet bu arkadaşlarımız örgüt üyesidir. Örgütleri adına faaliyette bulunmuştur. Bu 
faaliyetleri bizler de yürütüyoruz. Örgütümüz SES’tir, KESK’tir.

KESK’in yıllardır yürüttüğü emek ve demokrasi mücadelesi; baskı, gözaltı ve 
tutuklamalarla engellenmeye çalışılmaktadır. AKP’nin son on yıldır toplumu terörize 
eden uygulamalarına karşı toplumsal muhalefetin en dinamik kesimlerinden biri 
olan KESK’i hedef alması tesadüf değildir. Baskı ve sindirme politikalarına karşı bu 
dönem toplumsal muhalefetin yükseleceği de bir gerçektir.  

8 Mart dünya emekçi kadınlar günü öncesi sendikacı kadınlara yönelik bu terörize 
saldırının nedenlerini de bilmekteyiz.

Başbakan ‘’seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz’’ derken kendi halini unutmuşa 
benziyor Bizler de iki milyon kamu emekçisinin seçilmiş sendikacı, oysa başbakanı 
küresel güçlerin atadığını biz bilmekteyiz. Biz emekçiler tarafından seçilmişler ve 
seçenler olarak size kul olmayacağız. 

KESK’in ve SES’in mücadelesini engellemeye ve yandaş sendikalarını görünür 
kılmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdiğimiz bu baskı gözaltı ve tutuklamalara 
karşı mücadelemize devam edeceğimizi kimsenin kuşkusu olmasın. Sendikalarımızın 
basılması ve arkadaşlarımızın gözaltına alınma sürecindeki hukuk dışı uygulamalarda 
bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

Bu sürecinde takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. 24.02.2012

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

Yaşasın Kadın Mücadelemiz

Yaşasın SES

Yaşasın KESK 

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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PİYASACI UYGULAMALARA, KHK’LERE, BASKI VE 
TUTUKLAMALARA İNAT MÜCEDALEYE DEVAM!

AKP iktidarı döneminde; sağlık hizmeti başta olmak üzere kamu hizmetlerini 
tamamen piyasalaştırmayı, ticarileştirmeyi ve sonunda özelleştirmeyi temel politika 
olarak benimsemiştir.

Sağlık alanında “DÖNÜŞÜM” çalışmalarının hızlanmaya başladığı bu dönemlerde, 
sağlık alanında yapıldığı iddia edilen “REFORM”un, sağlık hizmetinin üretimi, 
finansmanı ve organizasyonunu kapsayan sağlık alanındaki yapısal değişiklikler 
anlamına geldiği bilinmektedir. Türkiye’de sağlık reformları uygulanırken, Dünya 
Bankası ve İMF politikaları esas alınmış, sağlığın metalaştırılma politikaları 
uygulanmaya başlamıştır. Artık sağlık, sermaye açısından emeğin yeniden üretimi için 
gerekli olmanın yanında, sermaye birikimine de katkısı olacak şekilde politikaların 
uygulanmaya başlanmasıyla yeniden düzenlenmektedir.

2002 yılı öncesi hükümetler; İMF ve DB tarafından dayatılan “yapısal uyum 
programlarını”; emekçilerin mücadelesi, finansman zorluğu, koalisyon hükümetleri 
olması vb. nedenlerden dolayı istedikleri düzeyde hayata geçirememişlerdir. Ancak, 
2002 yılında tek başına iktidara gelen AKP hükümeti “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM”, 
bizce sağlıkta YIKIM sürecini, TBMM deki çoğunluğu üzerinden hareket ederek 
hızla hayata geçirmeye başlamıştır.

Birinci basamak sağlık hizmetinde muayenehane anlamına gelen Aile Hekimliği • 
sistemine geçilmesi,

2. ve 3. basamak sağlık hizmetinde Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin kurulması • 
ve hastanelerin işletme haline getirilmesi, Eğitim Kurumu niteliği hiçe sayılarak 
Üniversite Hastanelerine el konması, 

Finansmanın vergilerden karşılanması yerine genel sağlık sigortası (GSS) • 
üzerinden, getirilen ikinci bir sağlık vergisi ile karşılanması, 

Sağlık alanında çalışanların, çoğunluğu taşeron şirket personeli olmak üzere, • 
güvencesiz ve sözleşmeli çalışmaya mahkum edilmesi şeklinde;
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Piyasacı dönüşümün dört temel sacayağı da büyük ölçüde tamamlanmıştır.

En son 2 Kasım 2011’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 
artık sağlıkta piyasalaşmanın önündeki engeller kaldırılmıştır. KHK’ler darbe 
ürünü yasalardır. Baskıcı-otoriter sistemlerde başvurulan yöntemlerdir. Bırakın 
sağlık örgütlerinin ve halkın örgütlü kurumlarını; AKP, meclisten, hatta kendi 
milletvekillerinden bile yasayı kaçırmıştır. Bakanlar Kurulu istediği gibi at 
koşturmaktadır. Bir yandan bunlar yaşanırken, toplumun tüm muhalif örgütlerini 
de; baskı, sürgün, gözaltı, tutuklama furyaları, gaz bombaları ve coplarla sindirmekte, 
baskı altına almaktadır. Emekçiler ve halk için daha yaşanılır bir ülke mücadelesi 
veren SES’e ve KESK’e yönelimin anlamını biliyoruz. Çünkü bizler kurmak 
istedikleri sömürü sistemine karşıyız. Sistem bize rağmen dayatılan bir sistemdir, 
onların sistemidir.

Bu sistemde; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş, ücret ve gelecek güvencesi 
bitirilmek istenmektedir. Artık bu sistemde esnek, kuralsız ve güvencesiz, sözleşmeli 
çalışma esas haline getirilmektedir. Bu sistemde; hastaneler sınıflandırılmakta, 
emekçiler ve yoksul halk başta olmak üzere , parasına göre başvuracağı hastanelere 
göre sınıflara ayrılmaktadır.

Bu sistem’de yoksulların ve düşük gelir gruplarının sağlık hizmetlerine erişimi 
gittikçe zorlaşmaktadır. AKP hükümetinin, “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM” diye süslü 
laflarla Türkiye’ye yutturmaya çalıştığı sistemde reklam/masal dönemi bitti. Şimdi asıl 
film oynamaya başlıyor. Sağlık sistemi daha fazla piyasalaştırılıyor, ticarileştiriliyor, 
alınıp-satılan mal haline getiriliyor. Başbakanın dediği gibi, “ne kadar para o kadar 
köfte” dönemi, yani paran kadar sağlık dönemi başlamıştır.

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; 

Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun Hükmünde • 
Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti sunumundan çekilerek sağlık 
holdingine dönüşmesini,

Devlet hastanelerini şirket hastanelerine dönüştüren kamu hastane birliklerini,• 

Kamu-özel ortaklığı adı altında riski devletin alıp kârı yerli/yabancı tekellerin • 
toplayacağı, katrilyonlarca liralık soygunu,

Kamu sağlık bütçesinin özel hastanelere peşkeş çekilmesini, • 
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Katkı-katılım paylarını,• 

GSS primini ödeyemeyen hastaların hastane kapılarından geri çevrilmesini,• 

Özel hastanelerde “ilave ücret” adı altında alınan bıçak parasını,• 

Vicdanın, ahlâkın, insanlığın sıfır noktası “istisnai sağlık hizmetleri”ni,• 

“Yeşil alan uygulaması” adı altında acil servislerin bile paralı hale getirilmesini,• 

Sağlık hizmetlerinin meta haline getirilmesini, sağlık alanının piyasanın vahşi • 
koşullarına terk edilmesini, sağlıkta özelleştirmeyi

Güvencesiz, esnek, kuralsız, kölece çalışmayı• 

REDDEDİYORUZ. 

TALEPLERİMİZ AÇIKTIR.

Sağlık için ayrılan bütün kamusal kaynaklar kamu sağlık sistemi için • 
kullanılmalıdır.

Sağlıkta taşeron çalışma yasaklanmalıdır.• 

Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri güvenceli istihdam, insanca • 
yaşayabilecekleri ve emekliliğe yansıyan güvenceli ücret ve grevli, toplu sözleşmeli 
sendikal haklara kavuşturulmalıdır.

Sağlık çalışanlarının mesleki bağımsızlıklarını yok eden her türlü idari-mali • 
kısıtlamalara son verilmeli; kamuda performansa dayalı döner sermaye, özelde 
ciro baskısı gibi sağlık mesleklerinin insani doğasına aykırı olan uygulamalardan 
vazgeçilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan kazandığı temel bir haktır.• 

Sağlık hizmetleri herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, parasız ve anadilinde • 
olmalıdır.

Bütün sağlık harcamaları, başkaca hiçbir katkı-katılım payı, ilave ücret, sağlık • 
primi koşulu olmadan genel vergilerden karşılanmalıdır.
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Odağında kâr değil toplumsal yarar, piyasa değil insan olan kamu sağlık hizmetleri • 
devletin vazgeçilmez ve zorunlu görevidir.

Sağlık örgütlenmesinin her düzeyleri toplum katılımına açık olmalıdır.• 

Bedensel, ruhsal ve sosyal bir iyilik hali olan sağlığın korunup geliştirilebilmesi • 
için koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmelidir.

SES olarak; sağlık ve soysal hizmet emekçilerinin ekonomik, özlük demokratik 
hakları ile halkın sağlık hakkı için birleşik mücadeleden yana olan halkla örgütlü 
yapılarıyla, işkolumuzdaki örgütlerle el ele veriyor, yan yana geliyoruz. İş yerlerinde 
işyeri sağlıkçılar meclisleri, kentlerde sağlık hakkı meclislerinin kurulmasına 
geliştirilmesine öncülük ediyoruz. 11 Mart 2012’de Ankara’da Türkiye Büyük 
Sağlık Hakkı Meclisinin açılışına öncülük ettik, katkı sunduk, geliştirmeye devam 
edeceğiz. 

Buradan AKP hükümetine sesleniyoruz;

11 Mart’ta TBSHM’nin aldığı kararları en iyi şekilde hayata geçirmek için ne 
gerekiyorsa yapacağız. Sadece son 1 yıldaki; 27 Şubat- 13 Mart- 19,20 Nisan, 21 
Aralık eylemlerimize size pratiğimizin ne olacağını göstermeye yetecektir. Bundan 
sonrada eylemlerimizin ivmesini yükselterek devam edeceğiz.

Yöneticilerimizi, temsilcilerimizi, üyelerimizi, gözaltına alıp cezaevlerinde alıkoysanız 
bile bu mücadele devam edecek ve kazanacağız. Gerçek anlamda kutlayacağımız 
sağlık haftalarını ve bayramlarını mutlaka yaratacağız. 

KAZANACAĞIZ ÇÜNKÜ BİZ HAKLIYIZ.

YAŞASIN SES

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

     SES MERKEZ YÖNETİM KURULU
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AKP DEMOKRASİSİ:

ENGELLEME, BASKI, ŞİDDET VE…….GAZ..!

Basılmamış kitapların yazarlarını, “PARASIZ EĞİTİM” isteyen gençleri, derelerine 
sahip çıkanları, kadınları, seçilmişleri, sendika üye ve yöneticilerini gözaltı ve 
tutuklamalarla sindirmeye çalışan AKP, Sivas da insanları yakanlarını görmezden 
gelirken; barış içinde bayram kutlamak isteyenlerin önüne engel koymakta, 
şiddet uygulayarak baskı altına almaya çalışmaktadır. Meşru yollarla hak arama 
mücadelesinin bir parçası olarak yapılan eylem ve etkinlikler gaz bombaları ve şiddetle 
bastırılmakta, yılgınlık yaratılmaya, toplum terörize edilmeye çalışılmaktadır.

Eylemcileri bastırmak ve yıldırmak amacıyla kullanılan gazların aşırı kullanımı sonucu 
ölümcül etkilerinin olabileceği bilimsel araştırmalarla ispat edilmiştir. En son Hopa 
olaylarında gündeme oturan gazların aşırı kullanımı ve ölümlerin, hastalanmaların 
meydana gelmesi dışında, geçmişte buna bağlı olmuş sakatlanmalara dair örnekler 
de vardır.

 Buna rağmen;

31 Mayıs 2011 günü Başbakan’ın Hopa’yı ziyaretinde, suyuna, çayına ve geleceğine • 
sahip çıkmak için eylem yapanlara polis saldırmış, aşırı gaz kullanımı sonucu 
emekli öğretmen Metin LOKUMCU kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. 
Daha sonra TTB tarafından Adli Tıp Heyeti’ne yaptırılan çalışmada, bu ölüme 
aşırı gaz kullanımının neden olduğu kesinleşmiştir.

İzleyen günlerde Hopa olaylarını protesto etmek amacıyla Türkiye’nin çeşitli • 
illerinde yapılan eylemlerde de benzer bir olay yaşanmış, İzmir’de 49 yaşındaki 
işçi, aşırı gaz kullanımı sonucu kalp krizi geçirmiştir.

Olaylar bununla da bitmemiş, 12 Haziran seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasını • 
izleyen saatlerde seçimi kutlamak isteyen Şırnaklılara saldırılmış, aşırı gaz 
kullanımı burada da kendini göstermiş, gazdan yaralanan 54 yaşındaki Hatice 
İDİN hayatını kaybetmiştir.

Adana Çukurova Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde, kullanıldığı yerin kapalı • 
alan, hastane ve çocuk servisi olduğu düşünülmeden, haklarını almak için 
mücadele eden taşeron işçilere karşı orantısız biçimde gaz kullanılmış, ardından 
haklarında“mukavemet” suçlamasıyla dava açılmıştır.
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En son 18 Mart 2012 günü İstanbul’da kutlanmak istenen Newroz etkinliğini • 
engellemek amacıyla gaz kullanılmış ve bir kişi orantısız güç ve gaz kullanılması 
sonucu hayatını kaybetmiştir.

Aynı şekilde orantısız güç ve gaz kullanımı Türkiye’nin birçok yerinde eylem • 
ve etkinlikleri bastırmak amacıyla kullanılmıştır, kullanılmaya da devam 
edilmektedir.

Dış ortamda ve kontrollü kullanılmaları koşuluyla göz yaşartıcı gazların nispeten 
güvenilir olabileceği, ama özellikle duyarlı kişilerde ve uygun olmayan biçimlerde 
kullanıldığında önemli hasarlara yol açabilecekleri bilimsel olarak tespit edilmiştir. 
Son aylarda bu gazların kontrollü kullanılmaları bir yana, kapalı ortamlarda da 
ve pervasızca kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Bütün bir yıl içinde kullanılmak üzere 
alınan gazların Haziran 2011’e kadar tüketilmesi ve Başbakanlık örtülü ödeneğinden 
yeniden alım yapılması, insan hayatını hiçe sayan, orantısız kullanımı göstermeye 
yeterlidir. 

Bir aydan uzun süredir hazırlıkları devam eden ve birçok ilde 15 -20 gün öncesinden 
mitingler için başvuru yapılmasına rağmen kutlamalara iki gün kala İçişleri 
Bakanlığının “evlere şenlik” genelgesiyle Newroz kutlamalarının hangi günde 
yapılacağına dair kararına tanık olduk.

Yıllardır bir haftaya yayılmış şekilde gerek halk, gerekse devlet tarafından 
gerçekleştirilen Newroz etkinliklerinin bu yıl hükümetin talimatıyla halk adına 
hangi günde kutlanacağına karar verilmiş olması AKP’nin “ileri demokrasisi”nin 
yeni bir adımı olsa gerek. 

Son yıllarda devlet müdahalesi olmadan kutlanan ve milyonlara varan kitlelerin 
katıldığı kutlamalarda hiçbir olumsuz olay yaşanmamışken, bu yıl hükümetin 
uyguladığı ve gerilim yaratan bu tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz.

Buradan AKP hükümetine sesleniyoruz.

Yeter Artık! Gazınız şiddetiniz artık can almasın. Tüm baskı politikalarınıza rağmen; 
emekçiler, kadınlar, gençler, suyuna, deresine, havasına sahip çıkanlar, alanlara 
çıkmaya ve hak talep etmeye devam ediyor. Tüm tutuklamalarınıza rağmen Türkiye 
halkları Newroz’larını kutlamaktan vazgeçmiyor. Biz emekçiler ve örgütleri olarak 
ta halkla birlikte sağlık ve eğitim hakkımıza sahip çıkacak; demokrasi, özgürlük ve 
barış mücadelesinde yer almaya devam edeceğiz. Newroz’un sıcaklığını 1 Mayıs 
alanlarına taşıyarak antidemokratik tüm uygulamalara karşı haykırmaya devam 
edeceğiz. 21.03.2012

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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İKİ BAKAN KONUŞUYOR; DOĞRU OLAN HANGİSİ? 
ENGELLİLERİN İSTİHDAMI ANAYASAL BİR HAK, 
DEVLETİN DE ÖDEVİDİR.                                                   
BU HAK ENGELLENEMEZ….!

Nüfusumuzun %12,29’unu oluşturan 8,5 milyon engelli vatandaşlarımız AKP 
tarafından bir kez daha mağdur edilmiştir. 

Çalışmak bir insan hakkıdır. Toplumun tüm bireyleri için ulaşılmak istenen bir 
hedeftir. Toplumun tüm bireyleri için önemli olan çalışma hakkı engelliler için 
toplumsal yaşama katılım açısından kilit rol oynamaktadır. Engelli bireylerin 
istihdam edilmeleri bedensel ve zihinsel çaba harcayarak başkalarına yük olmadan 
kendilerine toplumda yer edinebilmelerinin en önemli aracıdır. Ancak toplumun 
tamamının yaşadığı işsizlik sorunu gibi engellilerin de istihdamında yoğun sorunlar 
yaşanmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin, engellilerin memur olarak 
istihdamına ilişkin merkezi bir sınavın yapılacağını, bu sınav sonucunda 20 bin 
kadroyu mutlaka dolduracağız’’diyerek engellinin istihdam edileceğini kamuoyu ile 
paylaşmıştır. Sınav tarihi konusunda birkaç kez değişiklik yapıldıktan sonra bu tarih 
en son 29 Nisan 2012 olarak kesinleşti. Engelli sınavı konusunda medyaya ençok 
demeç veren Sayın Şahin, çeşitli televizyon konuşmalarında ve demeçlerinde ısrarla 
20.000 kişinin alınacağından söz etmeyi sürdürmüştür. 

Ancak, 4 Nisan 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk 
Çelik’in Meclis Genel Kurulunda yaptığı açıklama, Sayın Fatma Şahin’i yalanlar 
niteliktedir. Sayın Çelik, 29 Nisan 2012 tarihinde yapılacak sınavla, 3512 engellinin 
çeşitli kurumlara memur olarak yerleştirileceğini belirtmiştir.

Hükümetin iki bakanından hangisi doğruyu söylemektedir?

Ya, engelli istihdamından doğrudan sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ısrarla 
ifade ettiği 20.000 sayısı ile engellileri aldatmaktadır, ya da Çalışma Hayatından 
sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kadroları açıklamayarak yandaşlarına 
saklamak istemektedir. 
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Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre istihdam edilmesi gereken engelli memur 
açığı 23.360’dır. Bu rakama, yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli dahil değildir. 
Bunların da dahil olmasıyla bu rakam çok daha yüksek olmalıdır. 

Sayın Fatma Şahin, istihdam edilecek engelli memur sayısını 20.000 olarak 
açıklarken bu rakamları bilmemekte midir? Eğer kasıt engelli memur açığının 
2 yıl içerisinde peyderpey doldurulacağı idiyse, neden 20.000 diye ifade etmiş, 
herkesin ulaşabileceği bu rakamları net olarak belirtmemiştir? Bu durum bile 20.000 
rakamının yapılacak sınavdan sonra hemen istihdam edilecek memur sayısı olduğunu 
göstermeye yeterlidir. Kaldı ki, Sayın Bakanın hiçbir açıklamasında iki yıllık süreden 
söz edilmemektedir. Hiç kuşku yok ki, Bakanın yapmış olduğu açıklamalar tüm 
kamuoyunda ve engelli kitlesinde hemen sınavdan sonra 20.000 kişinin istihdam 
edileceği algısını yaratmıştır. 

Sendikamız adına, yeni yapılanmakta olan bakanlık teşkilatındaki, içinde engelli 
istihdamı ve topluma kazandırılmasının da olduğu sorunlarla ilgili olarak Bakan 
Fatma Şahin’den defalarca randevu talep edilmiş, ancak Bakan Yardımcısı ile 
görüşme yapılabilmiştir. Üzerinden aylar geçen bu görüşmede sorunlara ilişkin olarak 
verilen dosya ile ilgili bir gelişme kaydedilmediği gibi bize bilgi de verilmemiştir.

Sendika olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’i açıklamaları 
ile kamuoyunu ve engellileri aldattığı için şiddetle protesto ediyor; iş işten geçmeden 
daha önce vermiş olduğu sözleri yerine getirebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüterek istihdam edilecek engelli memur sayısını 
artırmasını, mevcut sorunların da giderilmesi için sendikamızı muhatap alarak 
görüşmesini bekliyoruz. 11.04.2012

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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SAYIN BAKAN SES’E SALDIRARAK KENDİNİ 
SORUMLULUKTAN KURTARAMAZ…!
“Sağlıkta Dönüşüm” adı altında uygulanan yıkım programının en önemli meyvesi 
sağlık emekçilerine yönelik şiddet olmuştur. Sayın Bakan’ın yıllardır hekimleri, sağlık 
emekçilerini hedefe koyan, halkla karşı karşıya getiren sözlerini unutmadık. Sayın 
Bakana; görme engelli bir yurttaşımıza söylediklerinden tutunda, “paracı doktorlar” 
söylemine kadar yaptıklarına bakmasını tavsiye ediyoruz.

Bu gün Van’da bir milletvekili tarafından hekime yönelik şiddetle ilgili açıklama yapan 
Sayın Bakan; sendikamızı ötekileştiren, hedefe koyan bir yaklaşım sergilemiştir. 

Bir gazetecinin, “TTB’nin hekimlere yönelik şiddetin sağlıkta dönüşüm projelerinden 
kaynaklandığına dair eleştirileri var. Neler söyleyeceksiniz?” şeklindeki sorusu 
üzerine Akdağ, “TTB’nin, hekimlerimiz için söylemiyorum, eylemlerini özellikle 
birlikte geliştirdiği bir sağlık sendikası var. Bu sağlık sendikası ile TTB ile bu 
eylemleri gerçekleştirme sırasında en fazla kol kola girenler de bu sayın milletvekilinin 
de içinde olduğu gruplar olmuştur.

Sayın bakan doğru söylüyor; biz TTB başta olmak üzere 20’ye yakın sağlık işkolunda 
örgütlü olan emek ve meslek örgütü ile birlikte; 

Katkı-katılım paylarına, ilave ücretlere, acillerdeki yeşil alan uygulamalarına, • 
GSS’ye kısacası sağlığın piyasalaştırılmasına,

Sağlık emekçilerinin iş güvencesiz, esnek, kuralsız çalıştırılmasına,• 

Taşeron çalıştırılmanın temel istihdam modeli haline getirilmesine• 

Hekimlerin performans ve ciro baskısı altında çalıştırılmasına yönelik • 
uygulamalara, 

Karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken de emekten demokrasiden yana 
tüm güçlerle kol kola, omuz omuza olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlık emekçilerine 
yönelik hürmetsiz tutum içine giren kim olursa olsun gerekli tepkiyi de göstermekten 
çekinmiyor ve anında refleks gösteriyoruz.

Sayın Bakana bir kez daha seslenmek istiyoruz. Vekillerinde, asillerinde sağlık 
emekçilerine yönelik saldırılarının sorumlusu sizin uyguladığınız politikalardır. 
Tüm baskı-sindirme, soruşturma, işten atma, sürgün uygulamalarınıza, yandaş 
idareciler ve sendikalar eliyle sendikamızı küçültme, marjinal kılma çalışmalarınıza 
rağmen 45 bin üyesi olan ve sağlık emekçileri adına muhatabınız olan SES’e yönelik 
yaklaşımınızdan dolayı şiddet uygulayan vekilleri ve asilleri kınadığımız gibi sizi de 
kınıyoruz. 20.04.2012

SES GENEL MERKEZİ
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23 NİSAN DEĞERLENDİRMEMİZ:
(BİRGÜN GERÇEK BAYRAMLAR OLUR MU?)
Yine bir 23 Nisan’da bazı ülkelerden renkli giysileri ile davetli gelen çocukları 
göreceğiz. Yine ülkeyi idare edenlerin yaşları ne olursa olsun bırakmayacakları 
koltuklarına önceden belirlenen çocuklar oturacak bir günlüğüne. 

Yine “Çocuklara bayram armağan eden tek ülke biziz” nutukları atılacak. Söylenen 
ve yapılanlara birçok çocuk ve ailesi inanacak ve herkes kendi çocuğunu izleyecek 
bayramlık giysileri içerisinde. Çocuk denince ilkokul çocuğunu anlamak bizim 
büyüklere özgü olsa gerek.

Ülkemizden çocuk manzaralarına bakalım;

Ülkemizde0–18 yaş arası yaklaşık 27 milyon çocuk var. Beş yaş altı yaş çocuk • 
sayısı 7 milyon, 

Ülkemizde yaklaşık 10 bin çocuk sokaklarda yatıp kalkıyor,• 

6–18 yaş arası yaklaşık 6 milyon çocuk çalıştırılıyor,• 

Bir milyondan fazla engelli çocuk var ve engelli çocukların okullaşma oranı • 
%3,

Doğuran kadınların %11’i, 19 yaşından küçük kız çocukları,• 

2011 yılında bebek ölüm oranı hala binde yirmilere yakın ve bölgesel farklılıklar • 
çok fazla,

Kadınlar, yasal hakları olan süt izinleri hala istedikleri saatte kullanamıyor,• 

Doğan 100 çocuktan 33 ü yetersiz beslenme nedeniyle büyüme bozukluğu • 
içerisinde,

Yaşları gereği asla cezaevlerine girmemesi gereken yüzlerce çocuk Pozantı da • 
olduğu gibi cinsel, fiziksel ve psikolojik işkenceye uğruyor,

TMK mağduru binlerce çocuk yargılanmakta ve cezaevlerini doldurmakta,• 

Çocukları gözaltında kaybedilen Cumartesi Annelerinin çocuklarının hiç • 
bayramı olmadı,

KESK’li tutuklu kadınların çocukları ne yapsın bayramı, • 
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Anayasa’nın çocuk ve gençlerin korunmasına dair 41. maddesine ve 5395 sayılı • 
Çocuk Koruma Kanununa göre korunması gerekirken cezaevlerine konmaktalar. 
Başbakan ise kadın da olsa çocuk da olsa gereği yapılacaktır’ diyerek insanlık 
suçu işlemeye devam etmektedir

Tüm bunların yanı sıra;

Paramız yok ama eğitim istiyoruz diyenler çocuk değil,• 

Çığ gibi büyüyen tinerci çocuklar, çocuk değil,• 

 Ailesinin verdiği ad nedeniyle nüfusa kaydedilmeyenler çocuk değil,• 

Parasız eğitim ve sağlık istedikleri için okuldan atılanlar da çocuk değil.• 

 Taş atıyorsa, sırtı terli ise çoluk çocuk fark etmez, doğru hapse,• 

Bu ülkede bir haftada 70 bebeğin öldüğü bir hastanenin yöneticileri soruşturulmaz, • 
bunu açığa çıkaranlar “örgüt üyesi yapılarak” tutuklanır,

Sanki bu çocuklar büyümüş de küçülmüşler! “Yılan”ın başı da küçükken ezilmeli!

Yukarıda yer verdiğimiz rakamlar ve olaylar gerçeğin yalnızca çok kısıtlı bir bölümünü 
yansıtıyor. Ülkemizde çocuk manzaraları böyleyken; göstermelik törenlerle kimi 
kandırıyoruz? Sırça köşklerde yaşayan egemenler; Türkiye halklarının 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 yerine 
eğitim yuvalarında büyüdüğü, işkence görmediği, kelepçelenerek cezaevlerine 
tıkılmadığı, dünyanın çeşitli ülkelerinden kendi renkleri ve kültürleri ile çocukların 
yanında kendi ülkemizdeki halkların çocuklarına da tahammül gösterildiği günleri 
yakaladığımızda olacaktır.

Çocuğa yönelik her türlü şiddetin ve hak ihlallerinin sonlandığı, sorumluların 
cezalandırıldığı, çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi ilkesinin hayata geçirildiği 
gerçek bayramlara ulaşmak dileği ile….

Saygı ile kamuoyuna duyurulur. 23.04.2012
SES GENEL MERKEZİ
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BAŞBAKAN SEZERYANA KARŞIYMIŞ                                   
MIŞ MIŞ MIŞ……!

Türkiye Cumhuriyet tarihinde Sezaryen’la doğum oranları Recep Tayyip Erdoğan 
hükümetleri zamanında tavan yaptı ve rekor kırdı. Yaklaşık 10 yıldır Başbakan olan 
bir kişinin bunu bilmemesi mümkün olamaz. Ya da 10 yıldır Sağlık Bakanlığı yapan 
Recep Akdağ Başbakanı bilgilendirmemiştir. 

Düşünebiliyor musunuz bir Başbakan sırf Uludere (Roboski) Katliamının gündemini 
değiştirmek için Sezaryen’a ve Kürtaj’a karşı olduğunu açıklıyor: 

Başbakanın, kendi hükümetleri döneminde hızlandırılan ve neredeyse • 
tamamlanan, Sağlık Hizmeti’ni ticarileştiren “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın 
istihdam biçimi, performansa dayalı ücret sisteminin Sezaryen’ları nasıl 
patlattığından galiba haberi yok. 

Amacı ve temel ilkesi sermayeye kaynak aktarmak olan ve bunun için hükümetleri • 
döneminde özel hastane sayısında belirgin artış da getiren “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı” sonucu, özel hastanelere başvurmanın teşvik edildiğinden, özel 
hastanelerde Sezaryen oranının yüzde 80’lere dayandığından, bunun da oranı 
yükselttiğinden de mi haberi yok? 

Başbakan sağlıkta dönüşüm Programının ne olduğunu ya öğrenmeli ya da • 
bu programın Sezaryen’da görüldüğü gibi acı sonuçları ile yüzleşmeli ve bu 
programdan vazgeçmelidir. Nasıl ki Sezaryen’la doğumda yüzde 50’ye yakın 
orana ulaşıldı ise, daha bir çok tedavide cerrahi yöntemlerle pahalı tedavi 
yöntemlerinin uygulanmasında da Türkiye rekorlara gitmektedir. Performans 
sisteminde başta cerrahi yöntemler olmak üzere, bazı tedavi biçimlerine yüksek 
puan verilmesi, tedavi tercihlerini değiştirmektedir. Özel hastanelerin ilave 
ücret almasını kolaylaştıran bir yöntem olduğu için sezaryenle doğum oranlarının 
artması bunun tipik bir örneğidir. 

Bütün bunların yanı sıra bir Başbakanın kadın bedeni üzerinden siyaset yapması 
erkek egemen ideolojinin açıkça dışa vurumudur. Piyasaya ucuz işgücü ve militarist 
amaçlar için asker yetiştirmek için en az 3 çocuk söylemi ile Sezaryen’a karşı olma 
söylemi yan yana getirildiğinde Başbakanın ne için Sezaryen’la doğuma karşı 
olduğu anlaşılmaktadır. Sezaryen’la doğumlarda fazla sayıda doğum olamadığından, 
Başbakanın Sezaryen’a bakışının neden olumsuz olduğu böylece ortaya çıkmaktadır. 
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Başbakan kadınları üretim makinası olarak görmekte, onların şahsi tercihlerine saygı 
göstermemekte, bu söylemi ile bedenlerini tehlikeye atmaktadır.

Meslek onurları “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve AKP Hükümetlerinin uyguladığı 
politikalarla nerdeyse yok edilen Sağlık Emekçileri’ne yönelik şiddet için bir başka 
hedef göstermek anlamına da gelen bu söylemin, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı 
tarafından desteklenmesi, şiddete karşı yükselen çığlığın duymazdan gelindiğini de 
göstermektedir. Bu aynı zamanda bu alanda verilen eğitimin sınırlarının, politikacılar 
tarafından zorlanmasıdır. 

Başta hekimler ve ebeler olmak üzere tüm sağlık emekçilerine sesleniyoruz. 
Doğum vakalarında tıbbi gereklilik ne ise ona uygun davranmalı, Başbakan ya da 
başka bir yetkili bir şey söyledi diye tıbbi gereklilik dışında hareket etmemelisiniz. 
Unutulmamalıdır ki; Toplumsal cinsiyet ayırımına karşı, insanı ve insan yaşamını 
merkeze alan anlayış ve ettiğimiz yemin bunu gerektirir. 28 Mayıs 2012

     SES MERKEZ YÖNETİM KURULU 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
854

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

SAĞLIK HAKKI MÜCADELESİ YARGILANAMAZ !

Daha önce puşi taktı diye 11 yıl hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi Cihan 
KIRMIZIGÜL’den sonra; 13 Mart 2011 günü Ankara’da yapılan “ÇOK SES TEK 
YÜREK” Sağlıkçı Mitingi’ne katılan Tıp Fakültesi öğrencisi, Sendikamız öğrenci 
komisyonu ve Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu üyesi Zülküf AKELMA, 
mitingde söylenen Kürtçe sözlü bir marşı söyleyenlere eşlik ettiği için yargılanıyordu. 
AKP iktidarı öğrencilere karşı saldırısını devam ettiriyor. 06.06.2012 tarihinde 
Türkiye genelinde 90 öğrenci gözaltına alınmış, bunların 47’si sendikamız SES 
öğrenci komisyonu ve Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu öğrencilerinden 
oluşmaktadır. 

İki günlük gözaltı süresinden sonra 08.06.2012 günü saat 11.00’de savcılığa 
çıkarılmış, savcılıkta yapılan sorgulama sonucunda 12 öğrenci bırakılmıştır. 35’i ise 
tutuklanmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edilmiştir. Saat 08.00’e kadar nöbetçi 
mahkemede süren duruşma sonucunda 22 öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere 
bırakılırken 13 öğrenci tutuklanmıştır. Okulların bitimine kısa bir süre kala ve tam da 
final sınavlarının olduğu bir dönemde bu operasyonun yapılması ayrıca manidardır. 
Tutuklanan öğrencilerin listesi aşağıdadır. 

1-  AHMET DEMİREL   
 SES GENEL MERKEZ ÖĞRENCİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONLARI 

ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ

2-  TUNCAY GÖKÇEN  
 SES MERKEZ ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ 

3- ZÜLKÜF AKELMA  
 SES MERKEZ ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU AKTİVİSTİ 

4- AHMET KARER YURTDAŞ  
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ
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5- MUSTAFA KARAKURT 
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU AKTİVİSTİ 

6- RECEP KAR  
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ 

7- ÖZGÜR MERT BAKAN 
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ 

8- PERİŞAN AKAR
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ  

9- BİRHAT ŞİMŞEK  
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ 

10- FATİH SULTAN AKINCI 
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ  

11- MEHMET AYDIN  
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ

12- MEHMET BUDAK  
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ  

13- MUSTAFA AKIN  
 SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ 
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Arkadaşlarımızın suçlandığı konular ise 13 Mart mitingine katılmak, sendikada 
komisyon toplantısı yapmak, piknik için organizasyon yapmak ve gelecekteki 
meslekleri için toplumu tanıma ve mevcut sağlık sisteminin toplumdaki algısını 
ve yansımalarını araştırma çalışmalarıdır. Suç konusu yapılan çalışmaların tamamı 
genel merkezimizin ya da ilgili şubelerin kararıyla gerçekleştirilmiş etkinliklerdir.

Sağlık alanında okuyan öğrencilere yönelik yıllardır sendikamızın gerçekleştirmeye 
çalıştığı örgütlenme ve genç yaşta sendikayla öğrencileri tanıştırma, geleceğin sendikal 
kadrolarını yaratma girişimi bulunmaktaydı. Son 2 yıllık süreçte bu faaliyetimiz 
daha kurumsal bir kimliğe kavuşmuş ve 2011 yılında yapılan genel kurulumuzda 
komisyon çalışmalarının yanında öğrencilerin sendikamıza fahri üye olmaları karara 
bağlanmıştı. 

Bu kapsamda gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin tamamı sendikamızın 
fahri üyeleriydi. Son 2 yıllık süreçte sendikamız tarafından yapılan eylem etkinliklere 
öğrencilerin katılımı ve örgütlülük düzeyi Türkiye’de örnek bir model oluşturmaya 
başlamıştı. AKP hükümeti muhalif tüm kesimlerle birlikte yönetici ve üyelerimize 
yönelik gerçekleştirdiği baskıyı öğrenci örgütlenmemize kadar uzatmıştır.

Ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, kamusal ve anadilinde sağlık hakkı mücadelemiz ile 
emek ve demokrasi mücadelemizi yükselttiğimiz bu dönemde saldırılar daha da 
artmaya başlamıştır. Son olarak yaşanan bu gözaltı ve tutuklamayı sendikamızın 
genç kadrolar yetiştirmesi, tüm öğrencilere kurumsal bir ilişki içinde ulaşma çabası 
ve elde edilen başarının baltalanması, öğrencilerin yıldırılmasına yönelik hükümetin 
çabası olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda bu operasyon ile sendikamız üzerinde 
baskı kurulmaya öğrenci örgütlenmesinden vazgeçmemiz isteniyor.

Tüm demokratik kitle örgütlerini ermek, demokrasi, özgürlük ve sağlık hakkı 
mücadelemizi desteklemeye çağırıyoruz.

Bu kapsamda sendikamıza yönelik baskılara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

      MERKEZ YÖNETİM KURULU
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SUSMAYACAĞIZ! DİRENECEĞİZ!
BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!

Türkiye’nin dört bir yanında üye ve yöneticilerimize yönelen keyfi gözaltı ve 
tutuklamalarla kuşatılmaya çalışılıyoruz. Bugün sabah gerçekleştirilen şafak 
operasyonu ile Genel Başkanımızın da içinde bulunduğu toplam 71 yönetici ve 
üyemiz gözaltına alınmıştır.

AKP hükümeti baskıcı ve anti demokratik uygulamalarına boyun eğmeyen ve sesini 
yükselten KESK’in üye ve yöneticilerini gözaltına alarak KESK’i sindirebileceğini 
ve susturabileceğini sanmaktadır. Uzun bir süredir konfederasyonumuz üzerinde 
yaratılan baskılar sonucu toplam 39 üye ve yöneticimiz tutuklu iken, bugün yurt 
çapında gerçekleştirilen şafak operasyonları ile toplam 71 yönetici ve üyemiz 
gözaltına alınmıştır

Gözaltına alınanlar arasında Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Lami Özgen’in 
yanı sıra bağlı sendikalarımızın MYK üyeleri, Şube Başkanı ve şube yöneticilerimiz 
ile üyelerimiz bulunmaktadır. Gözaltına alınanların sayısının artmasından kaygı 
duyuyoruz.

AKP, sendikal hak ve özgürlükler, barış ve demokrasi mücadelesi veren herkesi 
gözaltına almaya, tutuklamaya adeta karar vermiş durumda. Son dönemde örneklerini 
sıkça görmeye başladığımız bu tür gözaltıların, demokratikleşme söylemlerinin 
arttığı, yeni anayasa tartışmalarının yapıldığı, “yargı paketleri”nin hazırlandığı bir 
dönemde gerçekleşmiş olması dikkat çekicidir. İnsanca bir yaşam ve demokratik bir 
ülke isteyen herkes hedef tahtasındadır.

Diğer taraftan yaşanan gözaltılar, bizler açısından şaşırtıcı olmadığı gibi, 
yürüttüğümüz kararlı mücadeleden duyulan rahatsızlığın göstergesidir.  Daha 
öncekiler gibi bugün gerçekleşen gözaltılar da kesinlikle tesadüf değildir. Gözaltına 
alınan arkadaşlarımızın tek ortak noktası yıllardır kamu emekçileri mücadelesinin 
içinde kararlılıkla yer almaları ve Kürt olmalarıdır. AKP, kendisi gibi düşünmeyen 
Kürt’lerin siyaset yapmasına tahammül edemediği gibi sendikacılık yapmasına da 
tahammül edememektedir. Sadece son bir yıl içerisinde 26 yönetici ve üyemizin 
tutuklanmış olması KESK üzerinde yaratılan baskıların sistematik bir hal aldığını 
göstermektedir. 

Peki, bu bir yıl içerinde neler olmuştur? Kamu emekçileri sendikal hareketinin 
kurucusu ve sözcüsü olan KESK, her zaman olduğu gibi kamu emekçilerinin talep 
ve beklentileri doğrultusunda mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş, sendikal hak ve 
özgürlüklerimizi yok sayan düzenlemelere karşı durmuştur. Kamu emekçilerinin 
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geleceklerini çalmaya yönelik 4688 sayılı “sahte sendika yasasında” değişiklik 
yapan ucube yasaya, eğitimi ticarileştiren ve dinsel içeriğini artırarak kindar nesiller 
yetiştirmeyi hedefleyen 4+4+4 eğitim yasasına karşı etkin bir şekilde mücadele 
etmiştir. Ülkede barış ve demokrasinin acilen sağlanması için 3 Aralık’ta on binlerce 
insanın emek ve demokrasi güçleriyle birlikte alanlara çıkmasını sağlamıştır. Sadece 
kamu emekçilerinin değil, kamu hizmetinden faydalanan tüm halkın haklarını 
korumak için 28-29 Mart eylemini, 21 Aralık ve 23 Mayıs grevini gerçekleştirmiştir. 
Adı toplu sözleşme olan ancak on yıldır sürdürülen toplu görüşme oyunundan 
bile daha geri olan düzenlemeye karşı tüm kuşatma ve baskılara rağmen kamu 
emekçilerinin sesi olmuştur. Bu süreçte AKP’nin yalan ve manipülasyona dayalı 
politikalarını kamu emekçileri ve halka teşhir etmiştir. KESK’in bu kararlı mücadelesi 
AKP’yi son derece rahatsız etmiştir ki, Başbakan ve hükümet üyeleri KESK’i hedef 
gösteren açıklamalar yapmıştır. 

KESK’E yönelik olarak gerçekleştirilen bu gözaltı ve tutuklama furyasının tek 
amacı haklı mücadelemizi yıpratmak ve kamuoyunun kafasında soru işaretleri 
oluşturmaktır. Bizleri ve mücadelemizi bu tür baskılarla, göz altılarla sindireceklerini 
sananların büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 

KESK olarak her şeye rağmen, bizleri baskı altına almaya çalışan, haklı 
mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamaların 
karşısında geçmişte olduğu gibi, bugün de sessiz kalmayacağız. Örgütlü gücümüzün 
böylesi sindirme politikalarına boyun eğmeyecek kadar kararlı ve köklü olduğunun 
bilinmesini istiyoruz.

Üzerimizde yaratılan kuşatmaya karşı tarihsel ve toplumsal sorumluluklarımız 
çerçevesinde mücadele geleneğimizden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. 
Demokratik, barış içinde, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye yaratma talebimizden 
asla vazgeçmeyeceğiz. Birileri “durmak yok yola devam” diye dursun, bizler de “yılmak 
yok mücadeleye devam” diyerek dimdik ayakta duracağız. Tüm dostlarımızla birlikte 
bu baskı ve sömürü düzenine karşı direnmeye devam edeceğiz. 

Tek suçları sendikal hak ve özgürlükler, barış ve demokrasi mücadelesi vermek 
olan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, KESK üzerindeki baskılara son 
verilmelidir.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN KESK!

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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PUŞİ YARGILANDI, KÜRTÇE MARŞ SÖYLEMEK 
YARGILANIYOR,

ŞİMDİ DE SAĞLIK HAKKI MÜCADELESİ Mİ 
YARGILANACAK?

Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Hakkı Engellenemez….!

Puşi taktığı için 30 yılın üzerinde hapis cezası istemiyle yargılanıp 11 yıl hapis cezasına 
çarptırılan üniversite öğrencisi Cihan KIRMIZIGÜL’den sonra; 13 Mart 2011 
günü Ankara’da yapılan “ÇOK SES TEK YÜREK” Sağlıkçı Mitingi’ne katılan 
Tıp Fakültesi öğrencisi, Sendikamız öğrenci komisyonu ve TÖK üyesi Zülküf 
AKELMA, mitingde söylenen Kürtçe sözlü bir marşı söyleyenlere katıldığı için 
yargılanıyor. Bugün de sabah saatlerinde, büyük bölümü Tıp Fakültesi öğrencisi, 
elliye yakın öğrencinin, Ankara merkezli ve eşzamanlı operasyonla gözaltına 
alındığını öğrendik. 

AKP’nin “İleri Demokrasi” dediği bu olsa gerek. Ustalık dönemini ustaca yöneten 
hükümet, usta bir faşizm uyguluyor:

Yayınlanmamış kitap yazarlarını, 

Deresine, suyuna, çayına, evine, toprağına sahip çıkanları,• 

“Parasız Eğitim” isteyen gençleri,• 

Sendika üye ve yöneticilerini,• 

Seçilmiş milletvekili, belediye başkanı ve siyasileri,• 

Yazarları, Aydınları, Öğretim Üyelerini, Avukatları….. • 

tutuklayarak devre dışı bırakan, bu yolla toplumun tüm kesimlerini baskı altına alan, 
sindirmeye çalışan AKP, şimdi de puşileri, marşları yargılamakta; şiirleri, resimleri, 
heykelleri propaganda aracı saymakta, tiyatro ve tiyatrocuları özelleştirme tehdidi ile 
baskı altına alarak seslerini kesmeye çalışmakta, Hava Yolları İşçilerini susturmak için 
grev yasağı getirmektedir. Toplumsal Cinsiyet mücadelesi veren KESK’li kadınları 
tutuklayan anlayış, şimdi de geleceklerine sahip çıkan, sağlık hakkı mücadelesi veren 
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Sağlıkçı öğrencileri hedefine almıştır. Bunu bir başka alana yönelik baskı, gözaltı ve 
tutuklamanın izleyeceğini söylemek de kehanet olmayacaktır.

Kürt Sorunu’nun Demokratik-Barışçıl çözümünü rafa kaldırıp, bugüne kadar kat 
edilmiş mesafeyi hiçe sayan, Roboski’de çoğu çocuk 34 genci katleden ve bunu 
Kürtaj yasağı tartışmalarıyla boğmaya çalışan, Pozantı Ceza Evi’ndeki çocuklara 
cinsel tacizi görmezden gelen, bunun devamına göz yuman, KESK’li 9 Kadın başta 
olmak üzere, bizi mücadelemizden alıkoymak için 38 KESK’liyi hapiste tutan 
anlayış; şimdi de gençleri, geleceğin Tabip Odaları ve SES üyelerini, Tıp, Diş 
Hekimliği, Ebelik öğrencilerini susturmak için uydurma gerekçelerle gözaltına 
almaktadır. Bugünkü gözaltının, final sınavlarının olduğu dönemde yapılmış 
olması manidardır, AKP’nin eğitime ne kadar değer verdiğini göstermektedir 
ve öğrencilerin mağduriyetini daha da arttırmaktadır. Bununla üniversite 
öğrencilerinin eğitim hakkı engellenmektedir.

TTB, Eğitim Sen ve SES olarak; Hekimler, Sağlık, Sosyal Hizmet ve Eğitim 
Emekçileri’nin hak mücadelesini verirken, halkın kamu hizmetine ulaşmasını 
engelleyen Kamu Hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı, ama aynı zamanda 
Demokrasi mücadelesini de sürdürmeye kararlıyız.

Öncelikle gözaltındaki öğrencilerin sınav hakkını gasp eden bu işlemin derhal 
durdurulması için İçişleri ve Adalet Bakanı’na çağrıda bulunuyoruz. 

Ayrıca; AKP politikalarına karşı mücadele eden herkesi bir örgütle ilişkilendirerek 
yargılayan bu anlayışa dur demenin zamanı gelmiştir, geçmektedir. Bu anlayışa 
karşı mücadeleye devam etmeye kararlı olduğumuzu tekrar vurguluyor, tüm emek, 
meslek ve demokrasi güçlerini bu mücadelede yanımızda olmaya, AKP’nin bu keyfi 
ve hukuksuz uygulamalarına karşı çıkmaya çağırıyoruz. 06.06.2012

 TTB  / EĞİTİM SEN / SES MERKEZ KONSEYİ GENEL MERKEZİ  
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ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR GELECEĞİMİZE SAHİP 
ÇIKALIM!

4+4+4 EĞİTİM sistemindeki sorunlar okullar açıldığında daha da artacak 
ve hatta bugünleri mumla arayacağımız gelişmeler olacaktır. Yayınlanan yeni 
yönetmelik ile 66-72 aylık çocukların ilkokul kayıtlarının ertelenebilmesi için 
sağlık kuruluşlarından rapor alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bu süreçle beraber 
hem veliler hem de doktorlar şaşkınlık içerisindedir. Sağlık Bakanlığı ise sanki bu 
işi kolaylaştırırcasına hangi hastaneden ve hangi uzmandan rapor alınabileceği 
açıklamalarında bulunmuştur. Rapor meselesi ile birlikte hekimler ve veliler karşı 
karşıya getirilmeye çalışılmaktadır. Daha 5 yaşında çocukların dosyalarına sağlık 
kurulu raporları konularak sicillerine işlenecek bir eğitim hayatı da bu şekilde 
başlatılmak istenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara rapor aldırarak 
“çocukları fişlemeye” mi çalışmaktadır. 60-66 aylık çocuklar nasıl ki velisinin rızası 
ile okula göndermemeyi karar veriliyorsa, 66-72 aylık çocuklarda ebeveynlerinin 
sorumluluğunda olmalı ve okula gönderilip gönderilmeyeceğine onlar karar 
vermelidir. Çocukların gelecekleri ile ilgili sorumluluklar hekimlere yüklenerek biz 
sağlık çalışanlara ne yapılmak istenmektedir. 

4+4+4 Düzenlemesi ile 66 Aylık Çocuklarımızın İlköğretime Başlatılması, Sosyal, 
Duygusal ve Bilişsel Gelişimlerini ve Geleceklerini Nasıl Etkileyecektir?

Çoğunlukla okul eğitimine katılabilmek için gerekli sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve 
motor becerilerin gelişimi altı yaştan (72 ay) önce tamamlanmadığından, çocuklar 
beş yaşında (60–71 aylar arası), zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak ilkokula 
hazır olmadıkları bir yaşta ilkokula başlatılmış olacaklardır.

Altı yaşındaki çocukların beşte birinin davranış sorunu riski taşıdığı ve okula başlamak 
için bu yaş sınırının düşük olduğu ileri sürülmektedir. Gelişimleri tamamlanmadan, 
beş yaşında ilkokul 1. sınıfa başlamaları, çocukların ruh sağlığını pek çok yönden 
olumsuz olarak etkileyecektir:

Küçük yaşta okula başlayan  çocuklarda ayrılık kaygısı rahatsızlığı görülme riski, altı 
yaşında ilkokula başlayanlara göre daha fazladır. Özellikle bu çocuklar okulöncesi 
eğitim almadılarsa risk daha da artmaktadır.

Dürtü kontrolü tam gelişmemiş olan 5 yaşındaki çocukların sınıfta davranış 
kontrolünü sağlamada, sırasında beklemede ve uyulması gereken kurallara uymada 
güçlükler yaşama riskleri fazladır. 
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Beş yaşından önce el-göz koordinasyonunun, ince motor becerilerin, işlemsel 
düşüncenin, soyutlama, odaklanma ve dikkati sürdürme becerilerinin yeterince 
gelişmemiş olması dolayısıyla bu yaşta ilkokula başlatılan çocuklar öğrenmede 
zorlanacaklardır. Bu yaştaki çocukların okulda başarı elde etmede zorlanmaları 
gelişimsel açıdan normal olmasına karşın, okul programının gerektirdiği kazanımları 
elde edememeleri ‘başarısızlık’ olarak yorumlanacaktır. Gereksiz olarak ‘zekâ 
geriliği’, ‘öğrenme güçlüğü’ ‘dikkat eksikliği’ ‘hiperaktivite’ gibi tanımlara maruz 
kalacaklardır.

Yeni düzenleme ile aralarında yaklaşık 2 yıl fark olabilen çocukların aynı sınıfta 
ilkokula başlaması gündemdedir. 72–83 aylık çocukların 60–66 aylık çocuklara 
göre gelişimsel olarak çok daha önde olmaları; onlardan daha hızlı öğrenmeleri ve 
beklenenleri daha kolay yerine getirmeleri doğaldır. Bu durumda, 60–66 aylık çocuklar 
kaçınılmaz olarak sınıfın daha başarısız ve geriden gelen grubunu oluşturacaklar, yani 
daha okula başlarken başarısızlık duygusuna mahkum edileceklerdir ve bu duygu 
onlarla eğitim yaşamları boyunca gidecektir. Erken dönemde yerleşen başarısızlık 
duygusunun, daha sonra da çocukların kendilerine güven duymalarını engellediği; 
bu çocukların okuldan soğudukları ve okul yaşamını kısa sürede bıraktıkları bilimsel 
olarak gösterilmiştir.

Bu yasal düzenlemeyle eğitime başlama yaşını aşağı indirmenin önemli bir sonucu, 
kendini başarısız görerek büyüyen, dolayısıyla başarılı olabileceğine inancı kalmamış 
ve kendine güvensiz nesiller yetiştirmek olacaktır. 

Tüm bu gerçeklere karşın okullarda ve müfredatta hiçbir yeterli hazırlık olmaksızın, 
okula başlama yaşını aşağıya indirme düzenlemesi uygulamaya konulmaktadır. 
Okulların maddi koşulları, sıraları, tuvaletleri, tahtaları bu denli küçük çocuklar 
için hazır değildir. İlköğretim öğretmenleri 5 yaş çocuklarla çalışmaya ve aralarında 
2 yaş fark olan iki farklı grubu aynı sınıf ortamı içinde eğitmeye hazır değildir. 

Saydığımız bilimsel gerekçeler nedeniyle Çocukların 72 aydan önce ilkokul 1. sınıfa 
başlatılmaları, kaygı bozukluklarına, okul başarısızlığına, kendine güvensiz olarak 
büyümeye ve davranış sorunlarına yol açabildiğinden sakıncalıdır. Bu yaştaki 
çocukların okulöncesi eğitim almaları daha uygundur. Bu bilimsel gerekçeler ışığında 
ilkokula başlama yaşı 72 ay olarak ivedilikle düzeltilmelidir. 16 Ağustos 2012

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN, Tüm Bu Bilimsel Gerekçelerle 5 Yaşındaki Çocuklarımızı 
İlkokula Değil, Anaokuluna GÖNDERELİM 

SES MERKEZ YÖNETİM KURULU
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06 AĞUSTOS 2012

BASINA

25 Haziran 2012 tarihinde KESK ve bağlı sendikalara yapılan hukuksuz polis 
operasyonu ile gözaltına alınan ve 28 Haziran 2012 tarihinde tutuklanan 28 KESK’li 
arkadaşımız adına Genel Sekreterimiz M. Sıddık AKIN tarafından “Türkiye ve 
Dünya Sendikal Hareketi”’ne başlıklı mektup ektedir. 

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

TÜRKİYE VE DÜNYA SENDİKAL HAREKETİNE

Ankara Sincan Yüksek Güvenlikli F1 cezaevinde bulunan sendikam SES (Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) ve konfederasyonum KESK’e (Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) bağlı diğer sendikaların yönetici ve üyeleri 
adına saygı ve selamlarımı gönderiyorum. 

Emeğe, emekçilere, emek örgütlerinin yöneticilerine yani bir bütün olarak bizlere 
yönelik saldırılar bütün dünyada artmaktadır. Küresel çaptaki saldırı politikalarına 
karşı bizler de emeğin enternasyonal dayanışma perspektifi doğrultusunda hep 
birlikte mücadele yürütmeye çalışıyoruz. 

Ülkemizde sendikamız ve konfederasyonumuzun yürütmeye çalıştığı emek ve 
demokrasi mücadelesini engellemeye, kriminalize etmeye yönelik uygulanan baskı, 
sürgün, tutuklama vb hak ihlallerine dair Türkiye sendikal hareketini ve çatı 
örgütümüz olan PSI/EPSU’ya düzenli bilgilendirme raporları gönderdik. Sizlerin 
de bildiği gibi sadece 2012 yılı içerisinde; Şubat ayında konfederasyonumuzun 9 
kadın yöneticisi, Mayıs ayında sendikamız üyesi ve komisyonlarda çalışan 13 sağlık 
öğrencisi tutuklandı. Son olarak 25 Haziran 2012 günü KESK’e bağlı sendikalardan 
benim de içerisinde bulunduğumuz 53 yönetici ve üye gözaltına alındı. Bunlardan 28’i 
çıkarıldığı mahkemede 28-29 Haziran tarihinde tutuklanarak cezaevine konulduk. 
Bugün itibarı ile KESK’e bağlı sendikaların üye ve yöneticileri ve de sendikamızın 
öğrenci ve üyeleri ile beraber sendikal faaliyetlerden dolayı 81 kişi cezaevinde 
tutuluyor. Üyelerimiz hakkında açılan binlerce adli ve idari soruşturmayı söylemeye 
bile gerek yok. 
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Son yıllarda ülkemizde eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetleri gittikçe 
piyasalaştırılmakta, güvencesiz ve esnek, kuralsız çalıştırılma temel istihdam modeli 
haline getirilmektedir. Derelerimizden ormanlarımıza kadar doğal varlıklarımız 
dahi sermayeye peşkeş çekilmektedir. Etnik, kültürel ya da yada inançsal talepli 
örgütlenmeler, etkinlikler doğayı korumaya yönelik faaliyetlerin tamamı illegal 
kabul edilip, yürütme (özellikle güvenlik) ve yargı kıskacına alınmaktadır. 

Toplumun tüm muhalif kesimlerine uygulanan baskı politikalarından sendikalar 
olarak bizler de nasibimizi fazlasıyla alıyoruz. 

Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmediği, düşünce, ifade, örgütlenme ve 
toplantı özgürlüğünün olmadığı bizim gibi ülkelerde emek ve demokrasi mücadelesinin 
bir arada yürütülmesi emek örgütlerinin temel görevlerindendir. Sendikalarımızın 
22 yıldır yürüttüğü emek, demokrasi, temel hak ve özgürlükler mücadelesi bu 
temeldedir. Ayrıca bu mücadeleyi toplumun ezilenleri, ötekileştirilenleri ve 
muhalifleri ile birlikte yürütmeye özen gösteriyoruz. Sendikalarımızda ülkemizde 
yaşanan tüm etnik köken ve inançtan insanlar kendini özgürce ifade etmekte ve 
kol kola mücadele yürütmektedir. Tüm Türkiye’de yaygın örgütlülüğe sahip ve bu 
şekilde özgürlükçü ortamın olduğu yegane örgüt konfederasyonumuzdur.  

Bizlere yönelik bu operasyonlarla sendikalarımız susturulmak, mücadelemiz 
zayıflatılmak, üyelerimiz ve emekçiler de zihin bulanıklığı yaratarak bizleri kriminalize 
ermeye çalışıyorlar. Bu operasyonlarla birleşik mücadeleyi engellemek ve toplumsal 
muhalefeti sindirmek istiyorlar. Çünkü KESK’in bugüne kadarki mücadele pratiği 
göstermiştir ki; konfederasyonumuz neoliberal ve baskıcı politikalar sonucu 
toplumda çıkan itirazı ve rahatsızlığı emeğin birleşik mücadelesi ekseninde eyleme 
dönüştürecek, itirazı yükseltecek toplumsal muhalefetin en önemli dinamiğidir. 

Emek ve demokrasi güçleri susacak ki; ülkenin dereleri, ormanları, tarihi ve kültürel 
mirasları, ekonomik kaynakları sermayeye peşkeş çekilebilsin. Bizleri susturacak 
ki, taşeron çalıştırma, mevsimlik işçilik, kiralık işçilik yaygınlaşsın. Kıdem 
tazminatlarına rahatlıkla el konulabilsin. Esnek, kuralsız çalışma istihdam modeli 
yerini sağlamlaştırıp temel model olsun. Kısacası insan aklının ve bedeninin bile 
pazar malı haline getirildiği, biat eden köleleştirilen yeni insan tipi ve buna uygun 
sistem inşa edilebilsin. 

Tüm bunlara karşı insanı merkeze alan toplumcu bir sistem istemimiz bizleri 
hedef haline getiriyor. Emek demokrasi güçlerine, gazetecilere, akademisyenlere 
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öğrencilere, kadınlara çevre mücadelesi verenlere kısacası toplumun tüm muhalif 
dinamiklerine bizde olduğu gibi operasyonlar gerçekleştiriliyor. Şafak vaktinde 
evlerimiz ve sendikalarımız basılıyor, evlerimizde ve çalışma ofislerimizde bulunan 
kitaplar, sendikal yazışmalar, afişler, bültenler, diğer yazılı materyallerimiz, 
bilgisayarlarımız, telefonlarımız, bize ait özel fotoğraf CD’lerimize dahi el konuluyor. 
Bu baskın süreçleri, gözaltına alınma görüntülerimiz bir kısım basın eliyle “Flaş… 
flaş… Terör örgütü üyeleri, bölücü sendikacılar gözaltına alındı” denilerek 
kamuoyuna duyuruluyor. Bizler ve avukatlarımız dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle 
gözaltına alınma nedenimizi ancak Emniyet ve Savcılıkta öğrenebiliyoruz. Diğer 
yandan basının bir kesimi ise daha aramalar yapılırken bize yönelik ithamları 
manşetlerden duyuruyor. 

Bu tür siyasi operasyonların tamamı özel yetkili mahkemeler (ÖYM) tarafından 
Terörle Mücadele Kanunu’na (TMK) dayandırılarak yapılıyor. ÖYM’lerin 
kararlarının ve uzun tutukluluk sürelerinin kamuoyunda yarattığı rahatsızlık, 
gelişen toplumsal mücadele, yine bu mahkemelerin hükümete de zarar vermeye 
başlama olasılığı nedeniyle tutuklanmamızdan 4 gün sonra bu mahkemeler TBMM 
tarafından kaldırıldı. Her ne kadar yerine kurulan mahkemelerin eskisinden bir 
farkı yoksa da 3. yargı paketi olarak adlandırılan yasal değişikliklerde birkaç olumlu 
madde bulunuyor. Bunlar;

a-  Kesin delil olmadan tutuklama verilememesi

b-  Tahliye taleplerinin reddi halinde gerekçelerin net ve somut yazılması

c-  Uzun tutukluluk sürelerinin önüne geçilmesi için suçlamalarda süre sınırının 
kaldırılması,

d-  Adli kontrol yöntemlerinin öncelikle kullanılması,

3. yargı paketinin TBMM’de görüşüldüğü bir dönemde apar topar gözaltına alınıp 
tutuklanmamız manidardır. Buradaki amaç yeni yasa çıkmadan cezalandırılmak 
istenmemizdir. Avukatlarımız yeni yasa kapsamında gerekli itirazları yaptılar. 
Fakat başvurularımız eskiden olduğu gibi gerekçe gösterilmeden reddedildi. Şubat 
2012’den beri tutuklu bulunan kadın yöneticilerimizin iddianamesi hazırlanmış, 
duruşma tarihi 4 Ekim 2012 olarak belirlenmiş olmasına rağmen yeni yasa 
kapsamında arkadaşlarımızla ilgili yapılan tahliye başvuruları “deliller toplanamadığı” 
gerekçesiyle red edilmiştir. Bundan da anlaşılacağı gibi zihniyet değişmeden yapılan 
yasal değişiklikler bir işe yaramıyor. 
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Elbette ki buna karşı hukuksal mücadelemiz devam edecektir. Bu mektup sizlere 
ulaşıncaya kadar avukatlarımız AİHM’e başvurmuş olacak. Fakat diğer tutuklu 
üyelerimizden biliyoruz ki iddianamelerin hazırlanması ve ilk mahkemeye çıkarılma 
1 yılı aşıyor. Böylelikle bizler ailelerimizden, çocuklarımızda, işyerlerimizden ve 
sendikal mücadelemizden uzun süre koparılmış oluyoruz. 

Aşağıda sizlere aktaracağım Emniyet ve Savcılık sorgusunda bize sorulan sorular 
incelendiğinde ithamların düşünce, ifade, örgütlenme ve toplantı özgürlüğü 
kapsamındaki faaliyetlerimize yönelik olduğu görülecektir. Hepimize benzer sorular 
soruldu. SES Genel Sekreteri olarak bana sorulan soruları ve bana yönelik ithamları 
Türkiye ve Dünya sendikal hareketinin dikkatine sunmak istiyorum. 

İlk önce Türkiye’deki Kürt sorununun çözümsüzlüğüne bağlı olarak oluşan oluşumların 
tarihsel süreci kopyala – yapıştır yöntemiyle uzun uzun anlatılıyor. Daha sonraki 
bahsi geçen oluşumların emeğe yaklaşımı ve sendikalara ilişkin değerlendirmeleri 
yazılarak sendikalarımızda oluşturduğumuz demokratik mekanizmaları (meclisler, 
kurullar vb) sanki bu örgütlerin, oluşumların talimatları kurdurmuş gibi “siz bu 
örgüte üye misiniz” diye başlıyor. Bahsi geçen oluşum Türkiye kamuoyunda 2-3 
yıldır tartışılıyor. Bizim örgütlenme modelimiz ise 22 yıldır gelişerek devam ediyor. 

Ardından sorular geliyor:

2012 yılında İran’da öğretmenlere yönelik verilen idam cezalarını protesto etmek • 
için İHD (İnsan Hakları Derneği)nin İran’ın Ankara Büyükelçiliği önünde 
gerçekleştirdiği ve bize de yaptığı davet üzerine sendikamı temsilen katıldığım 
basın açıklamasına “kimin talimatı ile gittiğim” soruluyor. 

Tutuklu Aileleri Derneğinin cezaevindeki tecridi protesto etmek için düzenlediği • 
ve benim de yine davet üzerine sendikamı temsilen gittiğim basın açıklamasına 
“kimin talimatı ile gittiğim” soruluyor. 

Sendikamızın başta olmak üzere emek ve demokrasi güçlerine yönelik soruşturma • 
ve baskıların son bulması için konfederasyonumuz KESK’in Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Mimarlar ve 
Mühendisler Odası’nın ortak organize ettiği eylemlere –sanki başka yerden 
talimat almışız gibi- “kimin talimatı ile katıldınız, size kim talimat verdi?” şeklinde 
sorular soruldu. 
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Konfederasyonumuzun 3 Aralık 2011’de benzer kapsamda düzenlediği miting, • 
sağlık örgütlerinin de katılımı ile gerçekleştirilen 21 Aralık 2011 tarihindeki 
grev, maaş zamlarını protesto amaçlı Başbakanlık önünde gerçekleştirdiğimiz 
bordro yakma eylemi, grev ve toplu sözleşme hakkı tanımayan yasaya ve tıkanan 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto amaçlı 23 Mayıs 2012 grevi, eğitim 
sisteminde yapılan değişikliği protesto amaçlı etkinliklere “kimin talimatı ile 
katıldığım” soruldu 

Bunlar da yetmezmiş gibi 1 yıl boyunca telefonlarımız dinlenmiş, sendikalarımıza 
görüntü ve dinleme cihazları konulmuş, toplantılarımız ve görüşmelerimiz suç 
unsuru olarak gösterilmek amacı ile yasa dışı bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Bu 
kayıtlardan elde edilen sözde delillere dayanarak bizim gibi sendika yöneticilerine 
sorulan sorulara bakarsak olayın ne kadar traji komik olduğu görülecektir. Bunlar;

Siirt, Şanlıurfa, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Ağrı gibi illerde şube başkanı • 
ve yöneticilerimize, genel merkez yöneticilerimizle, KESK’le yaptığım sendikal 
eylem ve etkinliklere, sorunlara, ihtiyaçlara ilişkin konuşmalarım suçmuş gibi 
gösteriliyor. “Bu kişiler kim? Ne demek istiyordun? Talimat mı veriyordun?” 
gibi anlamsız sorularla dosya kabarık hale getiriliyor. Sendikanın iç işleyişinden 
birinci dereceden sorumlu olan kişi genel sekreterdir. Dolayısıyla bana sorulan bu 
soruların amacını açıklamama bile gerek yok. Konuşmalarım sendikal çerçevede 
olduğundan buradaki suçlamanın amacının ne olduğunu bulmak, anlamak zor 
değil. 

Düşünce ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü evrensel bir haktır. Bu kapsamdaki 
faaliyetlerimizin “terör” kapsamında itham edilmesi esasen bu kavramlara yönelik 
bir saldırıdır. Amaç bu kavramların içinin boşaltılması ve bahsi geçen hakların 
kullanılmasının engellenmesidir. Bu gününe kadar eline silah almamış, toplumsal 
barış ve emeğin hakları için tüm toplumun gözleri önünde faaliyetlerini aleni bir 
şekilde yürüten bizler silahlı terör örgütü üyesi olarak yargılanıyoruz. 

1990’lı yıllardan itibaren başladığımız sendikal hak ve özgürlükler mücadelemizde 
özellikle de ilk yıllarda büyük bedeller ödedik. Sürgünler, soruşturmalar, baskıları 
işten atmalar ve faili meçhullere rağmen mücadelemizde bir gerileme olmadı. Son 
yıllardaki baskılar, kuruluş yıllarımızı aşan bir niteliktedir. Buna rağmen mücadelemiz 
daha programı ve kararlı yürüyor. 
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Çeşitli dönemlerde yaşadığımız baskılara karşı emeğin birleşik mücadelesi ve 
göstermiş olduğunuz enternasyonal dayanışmada sizlerin ve dünyadaki birçok emek 
örgütünün desteğini gördük. Bu kapsamda sizlerin şahsında bizlere destek veren, 
dayanışma duygularını ileten tüm emek örgütlerine ve ilgili kişilere mücadele 
arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. 

Son olarak içerisinde bulunduğumuz haksız ve hukuksuz duruma ilişkin bizlerle 
göstereceğiniz her türlü dayanışmanın bizleri daha güçlü kılacağını ve emek 
mücadelesini zafere ulaştıracağını ifade etmek istiyorum. 

Cezaevinde bulunan tüm arkadaşlarım adına selam ve saygılarımı iletiyorum. 

28.07.2012

Sincan F1 Cezaevi 

C-4 Koğuşu Oda:77

Mehmet Sıddık AKIN 

SES Genel Sekreteri 
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KESK’li TUTUKLULAR ÖZGÜR BIRAKILINCAYA 
KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

13 Şubat 2012 günü, tamamı KESK ve bağlı sendikaların kadın sekreterleri, kadın 
eğitimcileri veya kadın komisyonu üyeleri olan on beş kadın, şafak vakti yapılan 
bir operasyonla gözaltına alındı. Dokuzu nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şu an 
Sincan Kadın Kapalı Cezaevindeler. Tutuklanmalarından itibaren geçen sekiz ayın 
ardından 4 Ekim günü görülecek davalarının ilk duruşmasına çıkacaklar.

KESK Kadın Sekreteri Canan ÇALAĞAN, SES Merkez Kadın Sekreteri Bedriye 
YORGUN, Tüm Bel - Sen Merkez Kadın Sekreteri Güler ELVEREN, SES Ankara 
Şube Kadın Sekreteri Nurşat YEŞİL, Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube Kadın Sekreteri 
Güldane ERDOĞAN, Eğitim Sen 1 Nolu Şube üyeleri Hatice BEYDİLLİ ve Evrim 
ÖZDEMİR OĞRAŞ ile SES Ankara Şube üyeleri Hülya MENDİLLİGİL ve Belkıs 
YURTSEVER  gözaltına alınıp tutuklandılar.

Bu tutuklamalarla; emek, barış, demokrasi, sendikal hak ve özgürlükler ve kadın 
mücadelesi veren kadınların baskıyla, zorla sindirilmeye çalışıldığını, sendikal hak 
ve özgürlükler kapsamında yaptığımız faaliyetlerimizin, eylem ve etkinliklerimizin 
sorgulama konusu haline getirildiğini görüyoruz. KESK’li kadınlar olarak 8 Mart’ın 
resmi tatil ilan edilmesi, başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığa 
son verecek eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazırlanması, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının kaldırılarak Kadın ve Eşitlik Bakanlığının kurulması,  
ülkede-bölgede yürütülen savaş politikalarına karşı, barışın hakim kılınması için 
bir kez daha alanlarda olma kararıyla yola çıktık. Yaptığımız ilk kadın meclisi 
toplantımızda alınan kararlar ışığında KESK’li kadınlar olarak 8 Mart’ta hizmet 
üretmedik, sokaklardaydık. Roboski’ de yüreğine ateş düşen annelerin yanındaydık. 
Başbakanın 3 çocuk siparişine karşı kreş ve bakımevleri istedik, kadın örgütleriyle 
bir araya geldik ve beden bizim karar bizim dedik, demeye devam edeceğiz. 
Taciz davalarında Fethiye’de, Çanakkale’deydik. Erkekler tarafından katledilen 
kadınların davalarında “tahrik indirimi” olmasın diye mahkemelerdeydik. Kürtaj 
eylemliliklerinde aynı anda ülkenin dört bir yanında kadınlarla sokaktaydık.

Bizler biliyoruz ki bu tutuklamalar aynı zamanda, kadınları üretimin görünmez 
kölelerine dönüştüren, sendikal siyasal alanda kadınların varlığını ve mücadelesini 
büyük bir tehdit olarak algılayan, kadınlara varlık mekanı olarak evi işaret eden 
muhafazakarlık, eril öfke ve saldırganlığın da göstergesi. Gözaltında sorulan sorular 
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ve iddianamede dile getirilen tüm noktalar AKP’nin gerçek demokrasi anlayışının 
ne olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. AKP kadınların 8 Mart’a, kadın bedenine, 
kadın kimliğine sahip çıkmasını, hak talep etmesini, kadınların halkların kardeşliği, 
gençlerimizin ölmemesi için yapılan çağrılarını, barış taleplerini, KESK’li kadınların 
tutuklanan kadın arkadaşlarına sahip çıkmasını, örgütlü olarak hareket etmesini, 
kadını yok sayan ideolojisinin güçlenmesinin karşısında büyük bir tehlike olarak 
görüyor. Bizler dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye devam edeceğiz, 
arkadaşlarımızla tekrar alanlarda özgürlük türkülerini söyleyeceğiz

Arkadaşlarımız KCK üyesi olmak ve bu yönde propaganda yapmakla suçlanıyorlar. 
İddianamede gösterilen delillerin başında, “nasıl oluşturulduğu ve ne şekilde ele 
geçtiği belli olmayan” bir bilgisayar çıktısı var.

Bir başka önemli “kanıt”, 2009`da Diyarbakır`da gerçekleştirildiği iddia edilen iki 
toplantı. Oysa Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü`nden mahkemeye gelen yazıda, bu 
tarihlerde herhangi bir toplantı yapılmadığı belirtilmiş.

Ankara Barış İçin Kadın Girişimi`nin 28 Haziran 2009`da yaptığı “Söyleyecek 
Sözümüz, Çözümü Geliştirecek Gücümüz Var” toplantısı.

8 Ağustos 2009`da Hakkari`de Barış İçin Kadın Girişimi`nin düzenlediği ve 
Türkiye`nin farklı bölgelerinden kadınların katıldığı “barış nöbeti” eylemi. 
(İddianameye göre bu, “canlı kalkan” eylemi.)

Eğitim-SEN Genel Kadın Sekreteri Sakine Yılmaz`a yöneltilen suçlamaların bir 
kısmı şöyle:

Prof. Büşra Ersanlı`yla birlikte KCK`dan gözaltına alınmaları, PTT`nin önünde 
basın açıklaması yaparak ve kartpostal yollayarak protesto etmek... 4+4+4 eğitim 
yasasına karşı eylem düzenlemek, 8 Mart Kadınlar Günü`nde mitinglere katılmak. 
KESK kadın Sekreteri Canan Çalağan’ın KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in 
duruşmasına katılması “Örgüt talimatı ile yapılan eylem” olarak değerlendiriliyor.

Tutuklanan arkadaşlarımızın yaptığı faaliyetler değil, sendikal haklar kapsamında 
yaptığımız faaliyetlerin sorgulanmasının asıl suç olduğu açıkça ortadadır. Evlerimizin, 
işyerlerimizin, sendikalarımızın, konfederasyonumuzun oluşturulan ‘suni suçlamalar 
’ ışığında didik didik aranması asıl suçtur. Utanç verici sorgulamalar, asılsız 
iddianameler ile arkadaşlarımızın özgürlüğünün elinden alınması asıl suçtur.
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Sözde yargı reformları ile katliam sanıklarını dışarı salarken, KESK yöneticisi 
ve üyesi arkadaşlarımızı demir kapılar ardında tutmaya devam etmekle suç 
işliyorsunuz. Bu durum isyanımızı daha da büyütüyor. Erkek adalet değil gerçek 
adalet sağlanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Bu düzene baş kaldırdığımız için,

Adalet, eşitlik, özgürlük tutkusundan vazgeçmediğimiz için,

Erkek egemen sistemi yerle bir etme gücümüz görüldüğü için tutuklanıyor, 
yargılanıyoruz.
Geçmişten bugüne nice acılar çektik. Diri diri toprağa gömüldük, recm edildik, 
giyotinlerde, darağaçlarında can verdik, hapsedildik ama vazgeçmedik.

VAZGEÇMEYECEĞİZ.

YAŞASIN KADIN MÜCADELESİ YAŞASIN MÜCADELEMİZ

KESK’Lİ KADINLAR ONURUMUZDUR

KESK’Lİ TUTUKLULAR ONURUMUZDUR
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CEZAEVLERİNDEKİ AÇLIK GREVLERİ

Cezaevlerindeki Açlık Grevleri Kırk İkinci Gününde...

12 Eylül 2012 tarihinde 63 tutuklu ve hükümlünün süresiz-dönüşümsüz başlattığı 
açlık grevleri bugün 42. gününü doldurmuştur. Açlık grevlerine bugün itibari ile 
63 cezaevinde 600’ü aşkın tutuklu ve hükümlü de katılmıştır. Bu sayının giderek 
artacağı görülmektedir. Sınırlı kaynaklardan haber alınabilen durum gün geçtikçe 
kritik bir hal almaktadır. Açlık grevcilerinin bir kısmının geri dönüşü mümkün 
olmayan nörolojik sekellerin önüne geçmek için alınması gereken vitamin 
preparatlarını almadıkları, bugün itibari ile kişilerin yaşamını tehdit eder ve kalıcı 
hasarlar oluşturabilir bir noktaya gelmiştir.

Kişilerin etkinlik ve ifade alanlarının ancak kendi bedenleri ile sınırlı olduğu cezaevi 
ortamlarında kimi uygulama ve politikalara karşı bir protesto biçimi olarak gündeme 
gelen açlık grevleri, gerek sağlık açısından, gerekse etik ve politik açıdan oldukça 
karmaşık bir süreçtir. Uluslararası alanda uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda 
konu ile ilgili pek çok evrensel hukuk ve etik normları ortaya çıkmıştır. Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası açlık grevleri ve ölüm oruçları konusundaki 
yaklaşımını bu evrensel normlar üzerinden değerlendirmektedir.

Sendika olarak, İnsan hakları savunucuları olarak bizler, hiçbir zaman açlık 
grevlerinin ölüm orucuna dönüşmesini istemeyiz. Bu nedenle açlık grevi eylemine 
başvuran mahpusların başta sağlık hakkı olmak üzere, yaşam haklarının korunması 
için tüm yetkililerin gerekli duyarlılığı göstermesi gerekmektedir. Bu bakımdan açlık 
grevcilerinin de kendi sağlıklarını korumak için başta B1 vitamini olmak üzere gerekli 
tıbbi tedbirleri almaları gerektiğini belirtmek isteriz. Ayrıca Adalet Bakanlığının ve 
Sağlık Bakanlığının Kasım 1991’de 43. Dünya Tıp Kongresi tarafından Malta’da 
kabul edilen Malta Bildirgesi’ne uygun olarak davranmaları gerekli hassasiyeti 
göstermeleri gerekmektedir.

Sendikamız, yaşam hakkını esas alan bir anlayışla din, dil, ırk, cins gibi kişiler arasında 
herhangi bir ayırım gözetmeden insan sağlığını korumak, acılarını dindirmek ve insan 
onuruna yakışır bir şekilde yaşamlarını idame etmeleri konusunda sosyal devletin 
ilkeleri gereği devletin bu konuda duyarlı davranması gerekliliği zorunludur. 

Açlık grevlerinin yaşandığı cezaevlerine tarafsız heyetlerin girmesi ve açlık grevinde 
olan tutuklu ve hükümlülerin tıbbi değerlendirme ve izlemlerinin bu tarafsız 
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heyetlerce yapılması kamuoyunun bilgilendirilmesi doğru olacaktır. Bu konuda TTB 
Merkez Konseyi Adalet Bakanlığı’na ve illerdeki Tabip Odaları cezaevi ziyareti ve 
durum tespiti için Cumhuriyet Başsavcılıkları’na yapmış oldukları başvurulara  hala 
cevap verilmemiştir. 

Açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerin talepleri, Kürt sorununun demokratik 
ve barışçıl çözümü noktasında tartışılan talepler olduğu ve bu nedenle de bu konuda 
siyasal iktidarın ölümler yaşanmadan gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ve bir an 
önce gerekli yasal değişikliklerin yapması açlık grevi eylemlerinin sona erdirilmesine 
de katkı sunacaktır.

Geçmiş yıllarda Türkiye cezaevlerinde açlık grevleri ve ölüm oruçları nedeni ile 
144 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu kadar ağır bir sürecin yaşandığı Türkiye’de yeni 
ölümlerin yaşanmaması için Adalet Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya ve süreci 
zorlaştırmamaya davet ediyoruz. Açlık grevindekilere iradeleri dışında zorla 
müdahale edilmesi, bu eylemlerinden dolayı tek kişilik hücrelere atılması sorunları 
daha da ağırlaştıracaktır. Dolayısıyla sorun diyalog yöntemi ile çözülmelidir. Bunun 
için de başta insan hakları dernekleri, sendikalar ve meslek örgütleri olmak üzere 
duyarlı kişilerin bu sürece müdahil olmaları gerekmektedir.

Araya girecek olan bayram tatili ve kritik eşiğe yaklaşan tutuklu ve hükümlü 
sayısının giderek artacağı göz önüne alındığında, telafisi mümkün olmayan kayıpların 
yaşanmaması için acilen adım atılması gerekmektedir. Bu konuda kamuoyunu ve 
tüm yetkilileri duyarlı ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz. 23 Ekim 2012 

      MERKEZ YÖNETİM KURULU
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BASINA VE KAMUOYUNA

Bilimsel ağız ve diş sağlığı eğitiminin 22 Kasım 1908 tarihinde başlaması nedeniyle 
bu tarih; her yıl 22 Kasım’ı da içine alan hafta “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” adı 
altında kutlanmaktadır, 

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı en önemli halk sağlığı sorunları içinde yer almasına 
rağmen; gelir getirici bir kurum olarak değerlendirilmiş ve kamu hastaneler birliğine 
dahil edilmiştir. Bu alanda ciddi ve köklü çözümlere gidilmemiş sağlıkta dönüşüm 
programına kurban verilmiştir.

  Hastaların sadece insan oldukları için hak ettikleri nitelikli sağlık hizmetine 
ulaşmasının yolu ise genelde sağlık çalışanlarının, özelde ağız diş sağlığı çalışanlarının 
çalışma koşullarının insani olmasından geçmektedir.

Sağlıkta dönüşüm programı; pratikte hastaları sağlık çalışanlarına karşı kışkırtan, 
hekim ve çalışanlar üzerinde bürokratik denetim ve disiplin aracına dönüştüren bir 
uygulama olmuştur.

Ağız ve diş sağlığı çalışanlarına, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, mesleki 
özerkliğin güvence altına alınması, emekliliğe yansıyacak adil bir ücret ödenmesi, yeterli 
tıp ve uzmanlık eğitimi ile sürekli mesleki gelişim olanaklarının verilmesi, nitelikli sağlık 
hizmetinin zorunlu unsurlarıdır. 

2002 yılından itibaren yapılan düzenlemelerin, sağlık hizmeti sunumunda sağlık 
çalışanlarının, Devletin, idari ve siyasi otoritenin müdahalelerine daha açık hale 
gelmesine zemin hazırladığı açıktır.

Mali sorumluluk sigortası;

Tıbbi kötü uygulama nedeniyle hekimlerden talep edilebilecek zararlar ile 
kurumlarınca kendilerine yapılacak geri dönüşe karşı mesleki mali sorumluluk 
sigortası zorunluluğu getirilmiştir

Malpraktisin oluşumunda sadece hekimi ve çalışanları sorumlu tutan bir 
yaklaşımla, sağlık hizmeti nedeniyle ortaya çıkan zararların karşılanmasında özel 
sigortacılık modeli benimsenmiştir.
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Sağlık hizmeti sırasında ortaya çıkan zararların karşılanmasında kabul edilen bireye 
odaklı özel sigortacılık yöntemi nedeniyle hekimlerin tıbbi hataların bilinir olmasının ve 
hata nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların önüne geçilmekte, çekinik 
tıp uygulamaları sonucu sağlık harcamalarının artışına açıkça zemin hazırlanmaktadır. 
Böylece hastaların sağlık ve yaşam hakkına yönelik olumsuz bir sağlık hizmet modeli 
oluşturulmuştur.

Performans;

Performansa dayalı ücretlendirme yöntemi, uzun çalışma saatleri, hastaların 
gereksinim duydukları sağlık hizmeti yerine puanı yüksek hizmeti almaları sonucunu 
getirdiği görülmektedir 

Yarım asrı aşkın süredir sağlık çalışanlarının sahip oldukları iş güvencesi, ücretli izin ve 
dinlenme hakları, bu dönemde ciddi bir biçimde ihlal edilmiştir.

Hekim ve sağlık çalışanlarının, düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırılmalarına 
yönelik sistemli düzenlemeler, ekip çalışmasını ve güven duygusunu parçalamıştır. 

Sağlık Uygulama Tebliğleri ve ücretlendirme yöntemleri ağız ve diş sağlığı 
çalışanlarının, klinik karar verme özgürlüğünü ciddi bir biçimde zedelemekte ve etik 
sorunlara yol açmaktadır. Bu durum hastalara verilen sağlık hizmetinin niteliğinin 
olumsuz etkilenmesine ve yer yer sağlık hak ihlallerinin yaşanmasına neden olmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi sonucu sağlık hizmet sunumu ilişkisinde hastaların 
tüketiciye dönüştürülmesi süreci aynı zamanda hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddetin artışında önemli bir etken olarak değerlendirilmelidir

Hekim ve sağlık çalışanlarına, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, mesleki 
özerkliğin güvence altına alınması, emekliliğe yansıyacak adil bir ücret ödenmesi, 
yeterli tıp ve uzmanlık eğitimi ile sürekli mesleki gelişim olanaklarının verilmesi, nitelikli 
sağlık hizmetinin zorunlu unsurlarıdır. Bu unsurları içermeyen düzenlemeler ağız ve 
diş sağlığı çalışanları ve hastalar zaman zaman birbirlerine de zarar veren mağdurlara 
dönüştürmektedir 

Bir tür hizmet başı ödeme modeli olan performansa dayalı ücretlendirme, hasta 
sayısının artması sayesinde hekimlerin gelirlerine pozitif bir katkı sunmuş olsa da, 
tercih edilen bu politika hekimlerin daha yoğun çalışması ve mesleki tükenmişliği 
de beraberinde getirmiştir.
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ŞİDDET;

Siyasetçilerin hekim ve sağlık çalışanlarına karşı kışkırtıcı söylemleri ve medyanın 
aynı üslubu yayınlarında kullanması, her kademede uygulanan katkı ve katılım payı 
ve ilave ücretler, hekim ve sağlık çalışanlarını, halkla karşı karşıya getirmektedir. 
Özellikle performans baskısı ve işletme anlayışı içinde kar amacı güden çalışma 
biçimi hasta yoğunluğunun artmasına verilen hizmetin niteliğinin düşmesine neden 
olmakta, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete zemin hazırlamaktadır.

MESLEK HASTALIKLARI;

Ağız ve diş sağlığı alanında çalışan hekim ve sağlık çalışanları verdikleri hizmetin niteliğinden 
kaynaklanarak çeşitli meslek hastalıklarıyla karşı karşıyadır. Sağlıkta dönüşüm programıyla 
artan iş yükü bu etkiyi daha da artırmaktadır. Çeşitli ortopedik bozukluklar bunların 
başında gelmektedir. Ayrıca çeşitli enfeksiyon hastalıklarının bulaşması riski olağan hale 
haline gelmiştir. Son dönemlerde ölümle sonuçlanan silikozis vakaları kot taşlayıcılarında 
görünenin düzeylerine yükselmiştir. Buna rağmen ağız ve diş sağlığı alanında iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda ne bir kayıt ne de koruyucu önlemlere ilişkin bir düzenleme mevcut 
değildir.

Öneriyoruz;

Gerek ağız ve diş sağlığı hizmetinin verilmesi ve gerekse çalışanların sorunlarının • 
giderilmesi açısından hizmeti ticarileştiren sağlıkta dönüşüm programı derhal 
durdurulmalıdır. Başta koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmeti olmak üzere nitelikli 
kamusal hizmetin kadrolu güvenceli çalışanlar eliyle verilmesi mümkündür; bu 
bağlamda; taşeron çalışma sistemine son verilmelidir.

Performansa dayalı ödeme sistemi yerine emekliliğe yansıyan en düşüğü yoksulluk • 
sınırı olan bir ücretlendirme sistemine geçilmelidir.

Ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki personel eksiği bilimsel normlar doğrultusunda • 
giderilmelidir.

Tüm sağlık alanında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek uygun veri • 
toplama ve buna yönelik koruyucu önlemler alınması sağlanmalıdır.
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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, mobing ve siyasi baskıların kaldırılması için • 
başta yöneticilerin ve siyasilerin üslubu olmak üzere sağlık çalışanlarının hedef 
gösterilmesine son verilmelidir.

Tüm çalışanlara grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmesi ve sendikal • 
mücadele önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Hastanın müşteri, sağlık çalışanlarının köleye dönüştüğü bu karanlık sağlık sistemine 
dur demek için hep birlikte mücadeleyi yükselterek devam edeceğiz. 22.11.2012

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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Ceo’larınıza “Hoşgeldiniz” Demiyoruz

İŞİMİZE, İŞ GÜVENCEMİZE, HASTANELERİMİZE SAHİP 
ÇIKIYORUZ

BÜTÜN HALKIMIZI DEVLET HASTANELERİNİN 
TİCARETHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARŞI 
MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

02 Kasım 2011 günkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık 
Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK)” ile Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkarılıp, düzenleyici ve denetleyici 
bakanlık haline getirilirken; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yasal alt yapısı da 
tamamlanmıştır. Şimdi sıra uygulamanın mevzuatının yapılmasına, istihdam edilecek 
kadroların atanmasına ve uygulamanın başlatılmasına gelmiştir ve hızla da gereken 
yerine getirilmektedir.

Hükümet, Sağlık Bakanlığı’nın yapısını tamamen değiştiren, devlet 
hastaneleriniticarethane haline getiren, ticarileştiren Kamu Hastane 
Birlikleridüzenlemesini de içeren bu KHK’yı, TBMM açık olmasına, KHK çıkarma 
yetkisinin nerede, nasıl ve ne zaman kullanılabileceği Anayasa’da açıkça belirtilmiş 
olmasına rağmen, yasama organını devre dışı bırakarak, bir gece yarısı operasyonu 
ile ve yangından mal kaçırırcasına çıkarmıştır.

Şimdi de, 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmış 
ve sürmekte iken, Hastane Birlikleri’nin illerdeki CEO’su anlamına gelen “Genel 
Sekreter” ve 10.300 sözleşmeli yönetici kadroların atamalarını yapıp uygulamayı 
başlatarak yargıyı devre dışı bırakmaya çalışmaktadır.

Yakın zamanda Danıştay, Başbakan’ın sıkça övündüğü “Sağlık Kampüsleri” 
anlamına gelen Kamu Özel Ortaklığı ihalelerinden üçünün (Ankara Etlik ve 
Bilkent, Elazığ) yürütmesini, “kamu yararına olmadığı” gerekçesiyle iptal etmiştir. 
Ancak demokrasi’nin “ileri”sini ağzından düşürmeyen Hükümet, bu yargı kararına 
rağmen Etlik Kampüsü için Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ni boşaltmış, 
çalışanlarını Ankara’nın çeşitli hastanelerine adeta çil yavrusu gibi dağıtmıştır.
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Yasama organını hiçe sayan, yargıyı devre dışına iten bu uygulamalar bir yana, 
Kamu Hastane Birlikleri uygulamasının başlatılması amacıyla atanan nitelikleri 
başlı başına tartışılır CEO’lar (Birlik Genel Sekreterleri) ve sözleşmeli yöneticiler 
incelendiğinde birçoğunun iktidar partisi ile adaylık, yöneticilik gibi siyasi bağlarının, 
neredeyse tümünün belli bir sendikanın üye ve yöneticileri olduğu görülmektedir.

Kamu yararına olmadığı, sağlık hizmeti için prim, her kademede katkı-katılım payı 
ve ilave ücret ödeme zorunluluğu getirdiği için sağlığı hak olmaktan çıkardığı, kamu 
sağlık kuruluşlarını ticarileştirdiği gün gibi açık olan Kamu Hastane Birlikleri 
uygulaması yalnız özelleştirme değil aynı zamanda partizanca kadrolaşma anlamına 
da gelmektedir.

Kamu Hastane Birlikleri uygulaması, hastanelerin tamamen “İşletme” olarak 
yönetileceği, çalışanların ise güvencelerine bakılmaksızın, çalıştıkları birliğin 
verimliliği-kârlılığı üzerinden birliğe bağlı hastaneler arasında dolaşması, gerektiğinde 
birliğin dışına çıkarılması, sürgünü anlamına gelmektedir. 

Kamu Hastane Birlikleri, A B C D E diye sınıflandırılmış hastanelerin, tıpkı özel 
hastanelerde olduğu gibi, katkı, katılım payı ve ilave ücretlerinin farkı nedeniyle, 
herkesin parasına uygun olan hastaneye başvurması demektir. 

Kamu Hastane Birlikleri, birlik içindeki hastanelerin, hatta içindeki birimlerin 
performansı üzerinden işletme hakkının devredilmesi, kiralanması ya da pervasızca 
taşeronlaştırılması demektir. Sözleşmeli yöneticinin “CEO”nun buna yetkili olması 
demektir. 

Artık;

Hastaneler İşletme,

Hastalar Müşteri,

Çalışanlar Sözleşmeli dönemi başlamıştır.

Anayasa Mahkemesi’ne, bu şekilde yargıyı saf dışı bırakan tarzda uygulamaya karşı, 
kamu yararına olmayan, herkesin parası kadar sağlık hizmeti anlamına gelen bu 
uygulamaya “DUR” demesi için çağrıda bulunuyoruz. 
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Bir Çağrımız da Meclis’teki vekillere. Yasama organı olarak sizleri devre dışı bırakan, 
yargı süreci devam etmesine rağmen uygulamanın bu şekilde başlatılmasına karşı 
bizlerle birlikte olmak ve halkın sağlık hakkını savunmak için yaptığımız bir çağrı 
bu. 

Bizler, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak;

Devlet hastanelerini ticarethaneye dönüştüren bu düzenleme Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilene dek Türkiye’nin bütünillerindeki, bütün ilçelerindeki 
bütün hastanelerinde, sokaklarında, meydanlarında mücadele etmeye kararlıyız. 

Bu mücadelede toplumun her kesimini bizlerle birlikte olmaya çağırıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ 
(SES)

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI  

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ  

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ  

TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ  

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ  

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ (SHUDER)  

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ 
(TÜMRAD-DER)  

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ (TMRT-DER)  

SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ  

SAĞLIK MEMURLARI DERNEĞİ  

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI (SÖZ-
SEN)  

EBELER DERNEĞİ 
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“HACAMAT” DÖNEMİNİ DE GÖRECEĞİMİZ 
VARMIŞ!… 

“Kupa Tedavisi Sempozyumu”nun ikincisi bugün İstanbul’da başlıyor. Başbakan 
ve Dış İşleri Bakanı eşlerinin desteklediği ve açılışını yapacağı sempozyum, AKP 
döneminde sağlığın nerelere geldiğini göstermeye yetiyor. “Kanıta Dayalı Geleneksel 
Tıp Sempozyumu” adıyla düzenlenen sempozyum, tarihte “HACAMAT” adıyla 
bilinen “Kupa Terapisi” bardakla vakum oluşturarak “sözde” kirli kanı temizleme 
yoluyla birçok hastalığın tedavisini sağladığı iddiasından yola çıkarak bu tedavi 
yönteminin Tıp gündemine girmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca bilimsel tıbba 
seçenek olarak sunulması da ayrı bir sorun.

AKP, bir yandan 4+4+4 adıyla bilinen Eğitim yasasıyla eğitimi gericileştirirken, bir 
yandan da toplumu, yaşam biçimiyle muhafazakarlaştırma sürecini de sürdürüyor. 
Ancak, uygulamalarıyla nasıl bir tezat içinde olduğu her adımda görülüyor, 
sırıtıyor.

Bir yandan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlığı ticarileştirip “ücretli” hale 
getirirken, bir yandan da “Gönüllü Sağlık Hizmeti”, “Kupa Terapisi” gibi tarikatların, 
cemaatlerin önünü açmakta, her alana egemen olmalarının önü açılmaktadır. Aynı 
durum eğitimde de görülmekte, ülke, sermayenin gelecekteki ihtiyaçları üzerinden 
yapılandırılırken, kendi ihtiyaçları üzerinden de gerici, muhafazakar, tevekkülcü 
bir kuşak yetiştirmeye yönelik programlar yapılıyor ama aynı zamanda eğitim 
piyasalaştırılıyor.

AKP toplumu ülkeyi yeniden yapılandırıyorsa, bizlere de bu oyunu bozmak, bu 
uygulamalara karşı mücadele etmek düşüyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Eğitim 
Yasasıyla Eğitim ve sağlığın piyasalaştırılmasına, gerici-muhafazakar bir Türkiye 
yaratma girişimlerine karşı mücadele etme kararlılığını göstermek, “Kupa” tedavisine 
karşı bilimsel Tıp’tan, gericileştirilmiş eğitime karşı da “Bilimsel, Laik, Anadilinde 
Eğitim” den vazgeçmeyeceğimizi her defasında tekrar etmek, bu mücadeleyi 
yükseltmek zorundayız.

Sendikamız SES ve konfederasyonumuz KESK bu mücadelenin öznesi olmayı sonuna 
kadar sürdürecektir. 28.09.2012

   MERKEZ YÖNETİM KURULU
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Sağlıkta Yıkım Devam Ediyor:
Binlerce Sağlık Çalışanının İsteği Dışında Yerleri Değişti…

663 sayılı KHK’nın 02 Kasım 2011 günü yürürlüğe girmesinden bu tarafa sağlık 
çalışanları açısından kesintisiz bir yıkım süreci yaşanmaya başladı. Bu sürecin son 
halkası birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarında 
binlercesinin apar topar kamu hastane birliklerine atanmasıyla devam ediyor.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan 
sağlık çalışanı ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Acil Sağlık Merkezlerinde görev 
yapan sağlık çalışanı kendi istekleri olmadan kanuna aykırı ve keyfice bulundukları 
ilin hastanelerine atandılar.

6663 sayılı KHK’ya göre Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılırken bütün kadro 
işlemlerini 2 Kasım 2012’ya kadar yapması gerekirdi. Bunu yaparken de tüm 
çalışanlara gerekli duyuruların yapılması, çalışmak istedikleri yerleri sorması 
gerekirken Bakanlık yayınlamış olduğu genelgelere uymamıştır. Dolayısıyla, KHK’ya 
aykırı olarak 2 Kasım’dan sonra binlerce insanı mağdur etme pahasına keyfi bir 
uygulama başlatmıştır. 

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bu keyfi işlemi sonucunda koruyucu sağlık 
hizmetlerini veren Toplum Sağlığı Merkezleri ve Acil Sağlık Merkezlerinde personel 
sorunu yaşanacaktır. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu sağlık hizmetlerine 
değer vermediğini de ortaya koymaktadır. 

Başbakan’ın son dönemlerde medyada yer alan şehir hastaneleri ile ilgili 
engellendiğine dair şikayeti tamamen yersizdir, sağlık alanında yaşanan alt üst 
oluşları ve özelleştirmeleri perdelemeye dönük bir açıklamadır. Başbakan, sağlık 
alanında yaşanan özelleştirme sürecini ve vatandaşın her geçen gün sağlık hizmeti 
için daha fazla para ödemesini gizlemeye çalışmaktadır. Kamu Hastane Birliklerine 
geçişle beraber, sağlıkta cepten harcamalar artmıştır, artmaya da devam edecektir. 
Sağlık hizmeti alanlar sınıflandırılan hastanelere daha fazla para ödemek zorunda 
kalacaktır. Buralara atanan sağlık çalışanları ise başlarındaki sözleşmeli CEO’ların 
iki dudağı arasında esnek ve kuralsız bir şekilde görev yapmak durumunda ve 
bırakılmıştır. 
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Sağlıktaki yıkım sürecine karşı yıllardır emek ve meslek örgütleri ile birlikte 
mücadele yürütmekteyiz. AKP’nin yandaşı olan sendika ise bu süreci izlemiş, adeta 
desteklemiştir. Yandaşların, sağlık çalışanlarının yeniden yapılandırma süreci ve 
devamı ile birlikte yaşayacağı sorunları çözme iradesi yoktur. Sağlık çalışanlarının 
bu sürece karşı mücadele etmekten başka bir seçeneklerinin olmadığı bir kez daha 
görülmüştür. 

Sendikamız, yaşanan bu hukuksuz ve keyfi toplu atamalara karşı her türlü yasal 
ve meşru tepkisini göstererek, anti demokratik uygulamalara karşı mücadelesini 
sürdürerek, çalışanlara sahip çıkacaktır. 22 Aralık 2012 

      MERKEZ YÖNETİM KURULU



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
884

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

“PERFORMANS -GÜVENCESİZ ÇALIŞMA” ÇÖPE,

EMEKLİLİĞE YANSIYACAK “SAĞLIK HİZMET 
TAZMİNATI” İSTİYORUZ….!”

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı’nın imzasıyla yayımlanan, 2. ve 3. 
Basamak Sağlık Kuruluşlarında “Performans” ödemelerinin yapılmayacağını 
açıklayan yazısının gündemi işgal ettiği günlerde, Sağlık Emekçileri’nin “ücret” 
güvencesinin olmadığı daha da iyi anlaşılmaktadır. 2 Kasım 2012 tarihinden 
itibaren uygulanmaya başlayan “Kamu Hastane Birlikleri” düzenlemesiyle 
işyeri güvencesinin de sözde kaldığı görülmektedir. Sağlık Emekçileri “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” ile birlikte, iş ve işyeri güvencesi, ücret güvencesi, gelecek 
güvencesi ve son dönemlerde artan şiddet nedeniyle de can güvencesinden yoksun 
çalışmak zorunda bırakılmıştır. Emekçiler, 7 gün 24 saat olacak biçimde esnek-
kuralsız çalışma ile karşı karşıyadır. Buna giderek artan “Taşeron” çalışma biçimi 
de eklenince bu sistemin çalışandan yana olmadığı, olmayacağı da açık biçimde 
görülmektedir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık hizmetine ulaşma konusunda da büyük engeller 
getirmiştir. Sağlık Hizmeti alma talebi kışkırtılmaktadır. Hizmete ulaşmak için her 
kademede katkı-katılım payı ödenmektedir. Ödenmek zorunda kalınan ilave 
ücretlerin oranı % 100’e dayanmış, bazı “özellikli tedavi ve müdahaleler” için 
üç katına çıkarılmıştır. Hayati önem taşıyan bazı ilaçlar ödeme kapsamı dışına 
çıkarılmakta, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla, yatarak tedavi 
olanların ilaçlarından katkı payı alınmaktadır. Şimdi de Kamu Hastane Birlikleri 
uygulamasıyla hastaneler tamamen “kar” amaçlı işletmeler haline getirilmekte, 
hastaneler sınıflara ayrılarak, herkesin “parasına göre” hastane seçmesi sürecine 
girilmektedir. Sistem sağlık hizmeti almak isteyenden yana da değildir.

Sağlığı “HAK” olmaktan çıkaran, nitelikli sağlık hizmeti için “para” koşulu getiren, 
ama hizmeti verenleri, Sağlık Emekçilerini de güvencesizliğe mahkum eden bu 
sistem, AKP’nin sağlığı “Küresel Sermaye”nin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
şekillendirmesinin sonucudur. 

İş ve İşyeri güvencesi, Geleceğe-Emekliliğe yansıyacak ücret güvencesi, Can 
güvencesi olmayan koşullarda, esnek-kuralsız çalışmayı kabul etmiyoruz. Bugüne 
kadar bunun için nasıl mücadele ettiysek, bu mücadeleyi sürdürmeye de kararlıyız. 
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Ücret güvencesinin olmadığı bugün daha da açık biçimde görülen ve emekliliğe 
yansımayan “Performans” ödemesi yerine “Emekliliğe Yansıyacak Sağlık Hizmet 
Tazminatı” istiyoruz. Bunun mümkün olduğu yakın tarihimizdeki uygulamalardan 
bilinmektedir. 

Sendikamız bu konu ile ilgili bir yasa değişikliği önerisi hazırlamış ve taleplerimiz 
içeren yasal değişikliği için Sağlık Emekçilerinden imza toplamıştır. İmzalar 
Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yapması ve Maliye Bakanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulması içindir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, bu haklarımız yasal güvenceye 
kavuşturuluncaya kadar mücadele etmeye ; Sağlığı HAK olmaktan çıkaran, sağlık 
hizmetini piyasaya terk edip ticarileştiren, çalışanları güvencesizliğe mahkum eden 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” yerine Kadrolu-Güvenceli İstihdam,” Eşit, Ücretsiz, 
Nitelikli, Anadilinde Sağlık Hizmeti” için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. 
Başta emekçiler ve örgütlü kesimler olmak üzere tüm halkı bu haklı mücadelemizde 
bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. 

İŞİMİZE, İŞ GÜVENCEMİZE, HASTANELERİMİZE SAHİP ÇIKIYOR,

“PERFORMANS” YERİNE EMEKLİLİĞE YANSIYACAK “SAĞLIK HİZMET 
TAZMİNATI” İSTİYORUZ…. 

07.02.2013

      MERKEZ YÖNETİM KURULU
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ÜREME SAĞLIĞI YASA TASARISI GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Kadın cinayetleri ve intiharlarına, tecavüzlerine her gün yenileri eklenirken, 
Türkiye’nin yüksek tirajlı gazetelerinde de hastanelerde dudak uçuklatan, kâbuslar 
yaşatan kürtaj uygulamalarına ilişkin trajik öyküler yayınlanmaktadır. Yasaklanmaya 
çalışılan kürtaj uygulaması, kadını horlayan, küçük gören, suçlu gösteren, tıbbi 
öykülerle köşe yazılarına taşınmaktadır. 

Kürtaj ile ilgili bu yazıların yasağa hizmet etme amacıyla hükümet yetkilileri 
tarafından kullanılması, peşinden “Üreme Sağlığı Yasa Tasarısı”nın gündemleşmesi 
düşündürücüdür. 

Başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere Hükümetin erkek kurmaylarının 
kürtaj, sezaryen ve doğuma ilişkin yaptığı değerlendirmelere baktığımızda bir yandan 
sermayenin ihtiyaçlarına ve siyasi amaçlarına uygun bir nüfus yaratma hedefleyen, 
öte yandan kadını tahakküm altına alan, eril bir dil ve zihniyetin hâkim olduğunu 
görürüz. Binlerce yıldır kadın üzerindeki iktidarcı erkek egemen zihniyet, bugün de 
“kürtaj” vesilesiyle önümüze çıkmaktadır. 

Bu olaylar, toplumdaki eril anlayışın, kürtajı yapan hekim kadın da olsa, kadınlara 
bile nasıl nüfuz ettiğinin de göstergesidir. İktidar kürtaj konusunda ‘tecavüze uğrayan 
kadın doğursun, devlet bakar’ açıklamasıyla da tecavüzün normalize edilmesine 
ilişkin bir toplumsal algı oluşturmaya çalışmıştır. 

Çok sayıda bağlayıcı uluslararası insan hakları sözleşmesinde güvence altına alınan 
kadın haklarına rağmen kürtaja erişim hakkına getirilen kısıtlamalar ile güvenli ve 
yasal kürtaj hizmetine erişimin engellenmesi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerin ihlali anlamına geleceğini bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak 
istiyoruz. 

Kadına yönelik sağlık hizmetinde asli öğe olan ebe ve hemşireleri “aile sağlığı elemanı” 
adı altında işlevsizleştiren, değersizleştiren, kimliksizleştiren polikliniğe hapseden 
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları ile daralmış zamanda ve mekanda, 
mekanikleşen, niteliksizleşen bir “işe” dönüşen kadına yönelik koruyucu sağlık 
hizmetlerinde büyük darbe vurulmuştur. Kadın sağlık emekçileri olan hemşireler ve 
ebeler hem mesleklerine hem kendilerine, hem de kadınlara yabancılaşmıştır. 
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Yıllardır bu anlayışı dayatan hükümetler sağlık emekçilerini ve örgütlerini görmezden 
gelmiş, kendi politikaları doğrultusunda hareket etmediği için hedef haline getirerek, 
her türlü şiddeti reva görmüştür. Ne yazık ki sermaye yanlısı politikalar, halkın sağlık 
algısında ve bilincinde de çarpıklıklara neden olmuştur. Algı ve bilinçte yaratılmak 
istenen bu çarpıtılma kadına daralmış üreme sağlığı tasarı ve uygulamaları daha da 
inceltilmiş ve rafine edilmiş şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kadın dostu görünen 
bu politikalar, gerçekte kadın bedeni ve kimliği üzerinde tahakküm ilişkilerin 
derinleştirilmesidir. 

Kürtajı yasaklamayı hedefleyen tartışmalara son verilmeli ve “Üreme Sağlığı Yasa 
Tasarısı” geri çekilmelidir. 

Bu konuda meslek örgütü olan TTB’ne de ciddi görev düşmektedir. Başta kadın 
bedeni üzerindeki söz hakkının kadının kendisi olduğunu gören bir yerde duyarlı 
davranmalı, adı geçen hekimler hakkında ilgili kurullarını işletmelidir.

Biz sağlık emekçileri olarak, sağlık hizmetine bir iş, insana performans puanı ve 
bedenine makine olarak bakan anlayışa teslim olmayacağız. İnsani, vicdani ve etik 
değerlere sahip çıkacağımızı, hem sağlık hem de kadın örgütleri olarak dün olduğu 
gibi bugünde, kadından, halktan ve sağlık emekçilerinden yana tutum almaya ve 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak kadınlardan yana, eril 
anlayışın egemenliğine karşı, mücadelemizi sürdüreceğimizi, duyarlı her türlü çabayı 
önemsediğimizi ve desteklediğimizi bilinciyle kamuoyunu sağlık hakkına sahip 
çıkması konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. 12.01.2013   
  

SES GENEL MERKEZİ
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“ŞU FAKİRİN DOKUZ YILLIK HAYALİ” İLK ÖNCE EK 
ÖDEMELERİ Mİ VURDU?

Kamu Hastane Birliklerinde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının performansa 
dayalı ek ödemeleri tehlikede!

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uz. Dr. Hasan ÇAĞIL imzası ile 31 
Ocak 2013 tarihinde 87 Kamu Hastaneleri Birliğine gönderilen yeni Ek Ödeme 
Yönetmeliği hakkındaki yazıda; 

“…12.5.2006 tarihli ve 26166 sayılı Ek Ödeme Yönetmeliğinin yürürlüğünün 
31.12.2012 tarihinde sona erdiği, bu çerçevede ‘sözleşmeli statüde istihdam 
edilen personel hariç olmak üzere’ kamu hastaneleri birliklerinde görev yapan 
personele yapılacak ek ödemenin usul ve esaslarının düzenlendiği yeni bir 
yönetmeliğin hazırlanmış olduğu ancak Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının 
görüşü alınmamış olduğu için henüz Resmi Gazete ’de yayınlanmadığı’ 
bildirilmekte;  ‘yayımlanacak olan yeni Ek Ödeme Yönetmeliğinin 01.01.2013 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği ancak yeni yönetmelik 
yürürlüğe girinceye kadar ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli 
personele yalnızca sabit ek ödemeler ile Döner Sermaye Sabit Ödemesi yapılacağı, 
bunun dışında performansa dayalı ek ödeme hesaplamalarına yönelik herhangi 
bir işlem yapılmayacağı’’ belirtilmiştir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu konu ile ilgili yönetmeliği yayımlayabildiği halde, 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) gereken düzenlemeyi zamanında 
yapamamış ve binlerce sağlık çalışanının mağdur olmasına yol açmıştır. Ancak 
Kamu Hastaneleri Birliklerinde başta genel sekreterler ( “CEO”lar) ve hastane 
yöneticileri olmak üzere, sözleşmeli statüde olan çalışanların, ek ödemeleri bu 
durumdan etkilenmemektedir. Halen sözleşmeli statüde çalışan yöneticilere döner 
sermayeden yapılacak olan ek ödemenin hastane geliri ve performanstan bağımsız 
olarak her ay maaşlarının belirli bir katı oranında yapılması garanti altına alınmıştır.  
“Şehir Efsanesi” ne Dönen Şehir Hastaneleri….! 

Sağlık çalışanları, şirketlerin kira bedellerinin ödenmesi için mi çalışacak?

Başbakanın önce“9 yıllık hayalim” daha sonra “bu fakirin 6 yıldır üzerinde ısrarla 
durduğu şehir hastaneleri” diye tanıttığı projelerden nasibini belli ki ilk önce sağlık 
çalışanları alacak. Tüm sağlık hizmetlerinin taşeronun taşeronuna devredileceği 
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yerde hangi ek ödemeden söz edilebilir ki? Kamuoyuna “5 yıldızlı otel hastaneler” 
olarak sundukları yasada ihaleyi alacak şirketlere, hazine arazileri bedava verilecek, 
yapım işleri kira karşılığında olacak ve kira bedeli 25 yıl boyunca döner sermayeden 
ödenecektir.

Acaba Ek Ödeme Yönetmeliğinin halen yayımlanmamış olması sadece TKHK (Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu) yöneticilerinin beceri eksikliği ve tembelliklerinden mi 
kaynaklanmaktadır? Şu anda TBMM’de görüşülmekte olan ve kısaca Kamu-Özel 
Ortaklığı (KÖO) olarak bilinen sağlık tesislerinin kiralama yöntemi ile yaptırılması 
hakkındaki kanun tasarısının henüz yasalaşmamış olması bunda bir etken midir? 
Yoksa, yaptırılacak olan sağlık tesislerinin 25 yıla yayılan ve her yıl ödenmesi 
gereken kira bedeli hastanelerin döner sermaye gelirlerinden mi karşılanacaktır? 
Yasa, sadece yeni yaptırılacak kampusları değil, genel sekreter yetkisi ile birlik içinde 
yaptırılacak olan sağlık tesislerinin de kiralanması ve buradaki sağlık hizmetinin 
taşeron eliyle gördürülmesini içermektedir. Bu kira ve hizmet bedellerinin döner 
sermayeden karşılanmasını düzenleyen Kanun’un yayımlanmasından sonra mı yeni 
yönetmelik açıklanacaktır? Yetkililer, bu sorulara yanıt vermek zorundadır.

Sağlık çalışanlarının geliri tehdit altında!

Performansa dayalı ek ödeme havuzu çeşitli musluklarla boşatılmaya devam ediliyor. 
Birlik sözleşmeli yöneticilerinin garanti edilen ek ödemelerinin yanına, şimdi de 
kurulacak sağlık tesislerinin yılda trilyonları, 25 yılda 50 katrilyonu bulan kira ve 
sağlık hizmet bedelleri eklenmek istenmektedir.  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak;

Sağlık çalışanlarının emekliliğe yansıyan ve genel bütçeden karşılanan maaşlarının 
düşük düzeyde tutulmasına ve çalışanların performansa dayalı ek ödemeye mahkum 
edilmelerine karşıyız:

1- Sağlık çalışanlarına iş ve ücret güvencesi sağlanmalı; performansa dayalı 
ücretlendirmeden vazgeçilmeli ve şu an itibariyle çalışanlara verildiği ifade edilen 
ücretler emekliliğe yansıyacak şekilde ve genel bütçeden karşılanmalıdır.

2- Performansa dayalı ücret güvencesizdir. Kamu Hastaneler Birliğinde bütçelemede 
gelir/gider dengesizliğinde gelir bütçesi esas alınmaktadır. Genel sekreterler, gider 
bütçesi fazla ise sağlık tesislerinin ihtiyaçlarını önceleyerek gider miktarını azaltma 
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yetkisine sahiptir. Yöneticilerin ek ödemeleri ve kira bedellerinin eklendiği gider 
bütçesinde ilk önce gözden çıkarılacak olanın çalışanların performansa dayalı ek 
ödemeler olacağı açıktır.

3-  Performansa dayalı ek ödeme; nitelikli sağlık hizmeti değerlerini zedelemekte, 
çalışanların iş barışını ve huzurunu bozmaktadır. Ayrıca sağlık hizmeti niteliğinin 
azalmasına neden olarak hasta güvenliğini tehdit etmekte; sağlık çalışanına 
yönelik şiddeti körüklemektedir.

4-  Halen TBMM’de görüşülmekte olan kısaca Kamu-Özel Ortaklığı olarak bilinen 
kanun tasarısı halkımızın sağlığını uluslararası sermaye gruplarının insafına terk 
etmektedir. Ayrıca bu tasarı ile sağlık çalışanlarının iş ve ücret güvencesi ortadan 
kalkmakta, taşeronlaşma her alanı kaplamaktadır. Bu kanun ile hali hazırda 
çıkartılması geciktirilen Ek Ödeme Yönetmeliğinin içine kira bedellerinin döner 
sermayeden karşılanması girecek ve bu durumda sağlık çalışanlarının geliri 
önemli ölçüde azalacaktır.

5-  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumumun özensiz ve art niyetli davranarak sona 
ereceği aylar öncesinden bilinmesine karşın yeni Ek Ödeme Yönetmeliğini 
zamanında yayımlamayarak ek ödemelerimizi geciktirmelerini kınıyoruz.

Bütün bu nedenlerle, Sağlıkta Dönüşüm Programının son parçası olan Kamu Özel 
Ortaklığı Yasası ile kamu sağlık kuruluşlarının tamamen özelleştirilmesine yol açacak 
olan bu kanun tasarısının TBMM’de kabul edilmemesi için tüm hekimleri ve sağlık 
çalışanlarını mücadeleye çağırıyoruz. 06.02.2013

      MERKEZ YÖNETİM KURULU
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DÜN SAĞLIĞI METALAŞTIRIRKEN HEKİMLERE 
HER TÜRLÜ HAKARETİ YAPAN HÜKÜMET BUGÜN 
İSE “SİZ DE KAZANIN KURUMDA KAZANSIN” 
DEMEKTEDİR. 

Sağlık Bakanından müjde(!) Pamuk eller cebe…

AKP hükümeti, kısaca “Tam Gün”  olarak bilinen kanunun içindeki düzenlemelerden 
vatandaşa olumlu olarak yansıyacak önemli hususlardan birinin üniversite 
hastanelerinde öğretim üyeleri adına alınan fark ücretini kaldırılmasıydı. 

Anayasa Mahkemesinin bu düzenlemeyi iptal etmesinden sonra yeni yasa çıkarılması 
için verdiği 6 aylık sürenin sona ereceği Haziran 2013’e yaklaşırken;  Başbakan, 
grup toplantısında yaptığı açıklamada hekimlere ve halkımıza yeniden üniversite 
hastanelerinde öğretim üyesi farkı alınacağı müjdesini (!) vermiştir. 

Başta öğretim üyeleri olmak üzere hekimlere ekonomik durumlarında düzelme 
sağlamak için mesai saatleri sonrası yapacakları muayene ve işlemlerde hastaların 
aynen özel hastanelerde olduğu gibi ceplerinden ayrıca fark ücreti ödeyeceklerini 
bildirmiştir. SUT fiyatlarının %100’ü kadar olan bu fark ücreti, artık kamu 
kurumlarında da vatandaşın cepten ödeme yapacağı anlamına gelmektedir. Başbakan 
ve sağlık bakanının müjdesi(!) vatandaşın cebinden alınacak ilave ücretlerdir.

AKP hükümeti, sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu olarak her fırsatta hekimleri 
ve tıp fakültesi öğretim üyelerini göstermiş ve onları hasta ve yakınlarının şiddetinin 
hedefi haline getirmiştir. 

Gerek Başbakan gerekse dönemin Sağlık Bakanı Akdağ’ın “Tam Gün” yasası 
görüşülürken sarf ettiği “doktor efendi mani peşinde”, “paracı doktorlar gürültü 
yapıyor”, “bunların gözü doymaz”,  “çalışmak istemiyoruz derseniz istediğiniz yere 
çeker gidersiniz”, “çalışmayan doktoru çalıştıracağız, bıçak parasını kaldıracağız, 
doktorun elini hastanın cebinden çıkaracağız”… vb sözleri belleklerimizde tazeliğini 
korumaktadır.

Peki, şimdi ne oldu? 

Anlayacağınız sağlıkta işler pek de iyi gitmiyor!. Hekimleri kötülemek, 
itibarsızlaştırmak için akla hayale gelmedik icraatlara imza atanlar belli ki şimdi de 
kötüledikleri ve hakaret ettikleri hekim öğretim üyeleri üzerinden üniversitelere 
kaynak yaratma telaşına düştüler.
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Başbakanın grup toplantısında “yapacağımız yasal düzenlemeyle üniversite hocaları 
mesai bitiminde makul bir bedelle vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaş sağlık 
uygulama tebliğindeki bedel kadar ücret ödeyecek. Üniversitede mesai ücreti 55 
lira, mesai sonrası tedavi olan 55 lira ödeyecek. Bu ücretin bir kısmı öğretim üyesine 
bir kısmı da kuruma verilecek’’açıklamasını yaptı. Oysa 29.09.2012 tarihinde SGK 
tarafından yayımlanan Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) ile madde1: 3.2.1’de ikinci 
ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularından… 5 TL ibaresinden sonra 
gelmek üzere ‘’vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu kapsamında olan üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya 
ve farklılaştırarak uygulamaya kurum yetkilidir.’’ cümlesi eklenmişti. Bu eklenen 
madde ile üniversite hastanelerindeki öğretim üyesi muayenelerinde katılım payını 
arttırma yetkisi SGK’na verilmiştir. Ancak Başbakan SGK’na verilen üniversitelerdeki 
öğretim üyesi muayenelerinde vatandaşın ödeyeceği katkı payını arttırmaya ve 
farklılaştırarak uygulamaya yetkisini, kurum yerine kendisi açıklamıştır.

5510 sayılı kanunun 68. maddesi zaten SGK’ un belirlediği muayene katılım payını 
on katına kadar artırmak ve sağlık hizmeti sunucuları için ödenecek fark ücretini 
belirlemek yetkisi vermiştir.

“Tam Gün” yasası görüşülürken propaganda malzemesi yaptıkları, her türlü 
hakareti pervasızca kullanarak kaldırdıkları üniversite hastanelerindeki öğretim 
üyesi muayene fark ücretini  mesai sonrasında 55 lira olarak yeniden getirmişlerdir.

Yanlışlar, Başka Yanlışlarla Düzeltilmeye Çalışılıyor!

Başbakan ve Sağlık Bakanı Sağlık çalışanlarının devasa sorunlarını, hocaların mesai 
sonrasında hasta bakmasından ve hastanın cebinden çıkacak paradan payına düşeni 
almasından ibaret sanıyor! Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en önemli sorunları 
iş, gelir ve gelecek güvencesi kaygısı ile sağlık hakkı, mesleki bağımsızlık ve nitelikli 
sağlık eğitimi sorunudur. 

Tıp fakülteleri başta olmak üzere kamu sağlık kurumları yalnızca hekimlerden ve 
öğretim üyelerinden ibaret değildir. Çalışanlar arasında dayanışma yerine rekabete 
yol açan, işimizi değersizleştiren ve hastaları puan ve katılım payına dönüştüren 
ücretlendirme modelinden bir an önce vazgeçilmeli;  iş ve ücret güvencesi olan,  
insanca yaşamaya ve mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak 
ücretlendirme sistemine geçilmelidir.

Biz sağlık ve sosyal hizmet çalışanları; metalaştırılmış bir sağlık hizmetinin ‘oyuncusu’ 
değil, topluma adanmış mesleğin onurlu üyeleri olarak görevimizi performans, ciro, 
SUT baskısı ve gelecek kaygısı duymadan yapmak istiyoruz. 25.03.2013
      MERKEZ YÖNETİM KURULU



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
893

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

BU GÜN 5 NİSAN “TÜRKİYE ASİSTAN HEKİM” 
GÜNÜ…..

Bu gün 5 Nisan “Türkiye Asistan Hekim” Günü:

Bu gün, 5 Nisan 2011 günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan • 
Hekimleri, hakları için, talepleri için yaptıkları beş günlük GREVin bitirildiği 
gündür. 

Grev’in bitirildiği, ama Üniversite Rektörü’nün talepleri kabul ettiğini açıkladığı • 
gündür. 

Bu gün, yalnızca Asistan Hekim’lerin değil; Taşeron şirketler aracılıyla • 
çalıştırılan Sağlık Emekçisinden Kadrolusuna, Öğretim Üyesinden-Hekimine, 
Hemşiresinden Ebesine, Sağlık Teknisyeninden Memuruna tüm çalışanların 
birlikte, yan-yana, omuz-omuza yürüdüğü, mücadele ettiği gündür.

Bu gün, birlikte verilen mücadelenin başarılabileceğini gösteren, bu mücadele • 
sonunda taleplerin kabul edildiğine dair belgenin imzalandığı gündür. 

Bu nedenle 5 Nisan Günü, “Asistan Hekim” günüdür. 

Bugün günlerden uykusuzluk, yorgunluk, 33 saat çalışma..• 

Bugün günlerden nöbet ertesi  mesaiye devam etme, tüm zorlu çalışma koşullarına • 
karşın eğitim talep etme..

Bugün günlerden tükenmişlik ,  yorgunluk ,  bıkkınlık..• 

Bugün günlerden   Melike Erdem,   Mustafa Bilgiç..• 

Bugün hastanelerde hastayı ilk karşılayan, günde 1000 hasta bakılan acillerde • 
şiddete   maruz kalan hekimlerin günü..

Bugün hastanenin joker elemanı, ucuz iş gücünün günü…• 
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BU GÜN  5 NİSAN TÜRKİYE ASİSTAN HEKİM GÜNÜ. ..

Geçtiğimiz yıllarda asistan hekim mücadeleleri ile takvime not ettirdiğimiz, 
günümüzde yaşadığımız Asistan Hekim mücadelelerine ilham veren gün, Dokuz 
Eylül Grevinin yıl dönümü…

Bugün Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde süresiz greve giden asistan 
hekimlerin günü…

Bu gün ülkenin bir çok ilinde onurlu ve bilimsel bir eğitim almak isteyen asistanların 
mücadele günü…

Bugün başta Asistan Hekimler olmak üzere, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve 
uygulamaları altında ezilen tüm sağlık çalışanlarının taleplerini haykırma günü…

Bu gün; Ağır bir iş yükü ve angarya altında çalışan Asistan Hekimler için:

NİTELİKLİ UZMANLIK EĞİTİMİ • 

ŞİDDETSİZ ÇALIŞMA ORTAMI • 

PERFORMANS’IN OLMADIĞI BİR ÇALIŞMA  SİSTEMİ • 

İNSANCA MESAİ SAATİ/ NÖBET ERTESİ İZİN HAKKI• 

İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK MAAŞ• 

İsteğinin yeniden haykırılacağı gündür.

Bu isteklerin de dillendirileceği, Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı mücadele 
kararlılığının gösterileceği 17 Nisan Grev’ine Asistan Hekimlerin de etkin katılımı 
için çağrıda bulunuyoruz.

5 NİSAN TÜRKİYE ASİSTAN HEKİMLER GÜNÜ KUTLU OLSUN. 
05.04.2013

  MERKEZ YÖNETİM KURULU
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ÜLKEMİZDE SOSYAL HİZMETLERİN GELECEĞİNİ

TOPLUMUN GELECEĞİNDEN AYRI 
DÜŞÜNMÜYORUZ…

Ekonomik alanda sömürü ve eşitsizliğin arttığı yerde, sosyal alanda da kamu yararını 
gözeten ve sosyal devleti güçlendiren politikalardan bahsetmek olası değildir. Bugün 
kişi hak ve özgürlüklerini temel alan sosyal ve ekonomik uygulamalardan eser 
kalmamıştır. Sosyal hizmetlerden yararlanan vatandaşlar ve sosyal hizmet emekçileri 
açısından çok ciddi hak kayıplarının yaşandığı siyasal bir süreç içerisindeyiz. 

Kitlelerin yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığı, sosyal devlet olmanın gereği; sosyal 
hizmetlerin hak temelli niteliğinden çıkarılarak piyasaya açılmasına, müracaatçıları 
müşteri konumuna getiren sadaka kültürünün yerleştiği bir toplum yaratılırken, 
çalışanlar açısından da adil çalışma koşulları, adil bir ücret hakkı, örgütlenme hakkı, 
mesleki saygınlığın korunması hakkı, güvenli ve saygın çalışma koşulları haklarının 
teker teker kaldırıldığı uygulamalarla karşı karşıyayız.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki bu uygulamalardan biri de 19 Şubat 2013 
tarihinde yayınlanan Sosyal Hizmet Merkezleri yönetmeliği olmuştur. Bu hukuk 
tanımaz düzenlemenin arkasından 17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan “ Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği” çıkartılmıştır.

Çalışanların ilişkilerinin ve uygulanan sosyal hizmet politikalarının, mesleki ilke 
ve değerlerine aykırı bu yönetmelikler sosyal hizmet emekçilerini değersizleştiren, 
görev karmaşası yaratan, iş barışını bozan maddeler içermektedir. 

Sosyal Hizmetler alanında büyük bir öz veriyle bilimsel ilkeler doğrultusunda çalışan 
meslek elemanlarının ilke ve değerlerine, meslek onurlarına saldırıyı içeren bu 
yönetmeliklerin bir diğer hedefi de bu alanda uygulanmaya çalışılan piyasacı ve 
bilimsellikten uzak politikaların hayata geçirilmesinde kendilerine engel olabileceğini 
düşündükleri unsurları etkisiz hale getirmesidir. 

Hak temelli bir yaklaşımla ihtiyacı olan herkese sosyal hizmetlerin ve yardımların 
eşit - ücretsiz sunulması temel gereklilik ve koşuldur. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca planlanan ve yürürlüğe konulan hizmetlerdeki 
değişim ve dönüşüm sosyal hizmetin temel değerlerini, etik ilkelerini, felsefesini ve 
mesleğin uygulayıcılarını bütün meslek gruplarını yok saymaktadır. Ayrıca bakanlığın 
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görev tanımı, iş ve paylaşım konusunda yaptığı uygulamalar, ekip çalışmasını da 
ortadan kaldırmaktadır.

Sosyal hizmetler alanında çalışan tüm meslek grupları (Sosyal hizmet uzmanı, 
psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist, öğretmen, sosyolog) değersizleştirilerek, sosyal 
hizmetler; alan dışındaki mesleklerin yürütebileceği bir iş haline getirilmektedir. 

Sosyal hizmet alanında çalışanların iş alanları / yerleri çeşitli nedenlerle değiştirilmesi 
hizmetlerin sürekliliği felsefesi ile taban tabana zıt bir durum oluşturmaktadır. 
Yapılan yasal düzenlemelerle esnek çalışma açık bir şekilde mevzuata yerleştirilerek 
piyasa koşullarına uygun bir sosyal hizmet yaratılmaya çalışılmaktadır. 

 Sosyal hizmet emekçilerinin çalışma alanlarının keyfi uygulamalar ile değiştirilmesine 
ve kuruluşlarda çalışan meslek elemanı sayısında kısıtlamalara gidilmesine karşı 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği adı 
altında sürgün yönetmeliği yayınlanmıştır. Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinde 
olduğu gibi bu yönetmeliğin hazırlanmasında da sendikaların, meslek örgütlerinin ve 
çalışanların görüş ve önerileri alınmadan hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin detaylarına 
ve arka planına bakıldığında çalışanların özne değil, nesne olarak görüldüğü 
anlaşılacaktır. 

Sosyal hizmetlerde büyüyen personel açığını yeni kadro ihdas ederek gidermek 
yerine mevcut personeli daha fazla çalıştırmayı ve istekleri dışında adeta sürgün 
ederek sosyal hizmet vermeyi dayatmaktadır. 

Yönetmeliğin 7. Maddesinde zorunlu çalışma süreleri 1. bölgede 7 yıldan başlayıp, 
4. bölgede 3 yıl olarak öngörülmüştür. 633 sayılı KHK ile 2828 sayılı kanunda ve 
657 sayılı kanunda bu şekilde uzun süreli, zorunlu çalışma öngörülmemiştir. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı bu kadar uzun çalışma süresi belirleyerek devlet hizmet 
yükümlülük sürelerini bile geride bırakmıştır. 

Yönetmeliğin 16. Maddesinde yapılan düzenleme ile muhalif sendikacı ve çalışanların 
sürgün edilmelerinin rutin haline getirilmesi sağlanmıştır. Gözaltına alınan, görevden 
uzaklaştırılan, tutuklanan kişilerin aynı görev yerlerinde kalmalarının önüne geçilmiş, 
bunların başka yerlere sürgün edilmesi yönetmelik maddesi haline getirilmiştir. 

Yönetmeliğin 21. Maddesinde kurum içi geçici görevlendirmede herhangi bir ay 
sınırının belirtilmemesi bir kamu görevlisinin yıl boyunca hizmetin gereği gerekçe 
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gösterilerek sürekli görevlendirilebileceği bir ortam yaratılmıştır. Böylece sürgün 
politikası geçici görevlendirme adı altında kalıcılaşmış olacaktır. 

Yönetmeliğin çalışanları rahatsız eden en önemli maddelerinden birisi de 22. ve 
geçici 2. Maddesi ile bulunduğu yerde 10 yılını dolduran personelin 2014 yılından 
itibaren zorunlu olarak atanmaya başlayacağına dair hükümleridir. Bu yönetmelikle 
kanunlarda olmayan bir yetki kullanılmış, kamuoyunda rotasyon olarak bilinen 
ama tepki üzerine geri adım atılan uygulama bu yönetmelikle kalıcı hale getirilmek 
istenmiştir. 

Sosyal hizmetlerde yaşanan durum, AKP hükümeti tarafından ülkemizde yıllardır 
sürdürülen kamunun tasfiye edilmesi ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilmesi 
politikalarının bir parçası olarak görülmesi gerekir. Böylece sosyal devlet yerine 
sadaka devleti ikame edilmekte ve kamu hak olmaktan çıkartılmaktadır. Kısacası 
sağlıkta yaşanan yıkım, milli eğitim ve diğer kamu alanlarındaki özelleştirme süreçleri 
aynı şekilde sosyal hizmetlerde de yürütülmektedir. 

 Sosyal hizmet müracaatçılarının çoğunluğu her türlü istismara ziyadesiyle açık 
olduğu gibi en temel haklarına sahip çıkma koşullarından da yoksun durumdadır. 
Dolayısıyla sosyal hizmetler sermayenin sosyal sorumluluğuna ve taşeronların 
kar hırsına, sömürenlerin ve talancıların hırsızlıklarını aklamalarına, hayırsever 
yaklaşımların istismarına, günah-sevap ikileminde boğuşanların vicdanına, 
cemaatlerin, tarikatların, sivil toplum kuruluşlarının insafına bırakılmamalıdır. 

Sosyal hizmetlerde dönemsel politikalar ve kurumsal olmayan yapılarla verilecek 
hizmet modelleri tanımlanarak dönemsel projelerle sürdürülebilir yoksulluk 
anlayışına hapsedilmiştir. 

Sokaktaki çocukları görüp ailelerine kızan, Mahsun Kırmızıgül filmi izleyip 
huzurevlerini kötüleyen, bakımevlerinde şiddet üreten koşulların sorumluluğunu 
çalışanlara yükleyen, işsizliğe ve yoksulluğa sürüklediklerini hayırsever sosyal 
devlet uygulamalarıyla dilencileştiren egemen sistem savunucularına karşı sosyal 
hizmetlerde çalışan kadrolu, sözleşmeli, taşeron sosyal hizmet emekçileri birlikte 
ortak mücadele verilmeden yol almak olası değildir.

İş ve işyeri güvencemizden, ücret ve gelecek güvencemizden, asla vazgeçmeyeceğiz. 
Sosyal hizmet sunumu bir ekip işidir. Çalışanların köleleştirilmesine, emeğimizin 
değersizleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Yapacakları her türlü baskıya karşı 
örgütlü gücümüzü ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak sonuna kadar 
mücadelede edeceğiz. 
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 Bu kapsamda; Sosyal hizmet alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri olarak Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yayınladığı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği 
ve Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geri çekilmesi için ortak eylem / 
etkinlikler kararı aldık. Bunlar; 

30 Mayıs 2013 Perşembe:•  İllerde il müdürlükleri ya da yerel örgütlerin uygun 
göreceği iş yerleri önünde ortak basın açıklamaları

3 Haziran 2013 Pazartesi:•  Gün boyu iş yavaşlatma eylemi,

4 Haziran 2013 Salı:•  Sabah 1 saat işe geç başlama ve açıklamalar yapma

5 Haziran 2013 Çarşamba:• 

1- İş, mekan, can ve gelecek güvencesi için,

2-  Performans yerine emeklilikte de insanca yaşamaya yetecek ücret için,

3-  Esnek kuralsız, angarya çalışmaya karşı durmak için,

4-  Ücretsiz, nitelikli sağlık ve sosyal hizmet hakkı için sağlık ve sosyal hizmet 
alanında örgütlü 11 kurum ve KESK’in almış olduğu GREV kararıyla da bu 
yönetmeliklerin geri çekilmesi taleplerimizi de birleştiren bir yerden uyarı GREV’i 
yapılmasını destekliyoruz.

Yapacağımız bu faaliyetler sonrası taleplerimizin karşılanmaması halinde tekrar 
bir araya gelerek yeni mücadele programımızı oluşturacağız. Taleplerimiz halkın 
ve işkolunda çalışan tüm emekçilerin talebidir. Bunun için halkımızı eylem ve 
etkinliklerimize destek olmaya, işkolumuz emekçilerini ise aktif olarak tutum almaya 
çağırıyoruz.28.05.2013

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ 

SOSYOLOJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
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İLACINI TEMİN EDEMEDİĞİNİ SÖYLEYEN KANSER 
HASTASINA VERİLEN CEVAP:

“İLACININ PARASINI AL VE SUS….!”

14 Nisan 2013 günü Edirne’de, ilacını temin edemeyen bir kanser hastası (Dilek 
ÖZÇELİK), ilde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan 
yardım etmesini istemiş, ilgili bakan gayrı ciddi bir biçimde hastaya “para” verip 
olayı geçiştirerek, bir hükümet üyesinin ciddiyeti ile bağdaşmayacak bir tavır 
göstermiştir. 

Olayın yaşanma gerekçesi bir yana, yaşananlar, hükümetin tüm sosyal olaylarda 
olduğu gibi oluşturduğu “Sadaka Kültürü” anlayışının bir başka tezahürüdür.

Sağlıkta yaşanan tüm olumsuzluklarda olduğu gibi, bu olayın da nedeni “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” ve uygulama sonuçlarıdır.

Bu olayın nedeni, sağlık hizmetini ticarileştirmek, karlılığı halkın sağlık hakkının 
önüne geçirmek, karlı olmayan hizmetlere yatırım yapılmamasıdır.

Yıllardır hayati önemi olan ilaçlarda bu sorun yaşanmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm 
Programı çerçevesi içinde uygulanan ilaç politikaları ile Türkiye’de yerli ilaç sektörü 
tasfiye edilmiş, % 80 oranında dışa bağımlı hale getirilmiştir. Bununla kalmayarak 
karlılık adına uygulanan bir fiyat politikası ile, hayati önemi olan ucuz ilaçların 
temini güçleşmiştir. İthalatın yapılmaması, ilaca normal yollardan ulaşamama, 
ilaca ulaşmak isteyenlerin korsan ithalatçılar ve karaborsacıların eline düşmesine 
neden olmuş, bu da hastaların fahiş fiyatlarla ilaç temini yoluna gitmesine neden 
olmuştur.

Yaşanan olay budur ve sağlığın piyasa mekanizmalarına teslim edilmesi, 
ticarileştirilmesinin sonucu olarak yaşanmıştır. Bu çarpık sistem içinde bu ve benzeri 
olayların yaşanmaması mümkün değildir.

Bir hükümet üyesine yakışmayacak bir davranışla olayı geçiştirmek isteyen Bakana 
burada düşen görev, olayın ciddiyetini kavramak, ilgilileri bu konuda hareket etmeleri 
için haberdar etmek ve birinci derecede sorumlusu olan hükümetin bu konuda 
önlem almasını sağlamak iken, bu şekilde “sadaka” anlayışı içinde hareket etmesi 
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bizi şaşırtmamıştır. Çözüm, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın tüm uygulamaları ve 
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıdır. 

Sendikamız SES başından beri sağlığı hak olmaktan çıkaran, hizmete ulaşmak için 
Genel Sağlık Sigortası primi dışında, her kademede katkı-katılım payı ve ilave 
ücretlerin ödenmesi koşulu getiren uygulamalara, yaşanan bu olay ve benzerlerine 
karşı mücadele etmektedir, bu mücadeleyi sürdürmeye de kararlıdır. Bu ve benzeri 
olay, AKP Hükümeti ve onun Dünya Bankası’ndan kopyaladığı Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın maskesini düşürmüş, kamuoyu nezdinde de teşhir etmiştir. Bu nedenle 
halkı da bu mücadelede bizimle birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. 15.Nisan.2013
      

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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Reyhanlı’da yaşanan patlama sonucu 46 insanımız hayatını kaybetmiş, onlarcası 
yaralanmıştır. Başta patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere tüm 
halkımıza başsağlığı ve yararlılara acil şifalar diliyoruz. 

Bugün ülkeyi harap eden ve kan gölüne çeviren gelişmeler, AKP’nin izlediği işbirlikçi 
politikanın bir sonucudur. ABD emperyalizminin Ortadoğu’da iç savaş güçleri 
üzerinden sürdürdüğü savaş, bölgede her gün yüzlerce insanın ölümüne neden 
olurken, bugün de ülkemizde onlarcasının yaşamını kaybetmesine, yüzlercesinin şu 
an yaralı bir şekilde yaşam mücadelesi vermesine neden olmuştur. 

Hatay’dan başlayarak iç savaşın ve silahlı gerici güçlerin askeri üssü haline getirilmekte 
olan ülkemiz, NATO üsleriyle ve ABD’nin kanlı savaşa hazırlık yaptığı askeri 
kamplarıyla kuşatılmıştır. Bizzat başbakan tarafından ülkemiz toprakları “NATO 
toprakları” olarak tescil edilmiş, ABD’nin yeni saldırı stratejileriyle şekillenen örtülü 
müdahalenin cephe ülkesi konumuna getirilmiştir. 

Gelinen noktada yaşanan felaket, başlangıçta bölgesel güç olma hevesiyle yanıp 
tutuşan AKP hükümetinin içine düştüğü krizi de gözler önüne sermiştir. AKP, 
ABD’nin Suriye’de rejim değişikliğine ilişkin ilerleme kaydedememesi ve iç savaş 
güçleri üzerindeki denetiminin zayıflamasına bağlı olarak giderek her adımında 
krizin içine sürüklenmektedir. Davutoğlu’nun ‘stratejik derinlik” dediği politikanın 
aslında ‘ABD’ye stratejik bağımlılık’ olduğu, atılan her adımda kamuoyu gözünde 
daha da netleştiği gibi, AKP’nin ülke sınırlarını bile koruyamadığı bir zafiyet gün 
geçtikçe büyümektedir. 

Şimdi AKP, bu krizden ağzından daha da kan damlatarak çıkmaya çalışmaktadır. 
Reyhanlı’da yaşanan felaketten önce günlerdir Başbakanın dilinden düşmeyen 
“ABD’nin daha fazla sorumluluk almasını ve daha ileri adımlar atmasını istiyoruz” 
ifadeleriyle donatılmış savaş çığlıklarının akan onca kandan sonra da dinmediği 
bugün de açıktır. 

Reyhanlı’nın faili AKP’dir!
Eşit, Bağımsız, Özgür, Barış İçinde 
Bir Türkiye için, Emperyalizmi ve 
İşbirlikçilerini Ülkemizden Kovalım!                                                                                        
13 MAYIS 2013



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
902

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

Daha açık olan ise, bugüne kadar Suriye halklarının yaşamlarının ve geleceğinin 
yok edilmesine, yaşadığımız toprakları ABD emperyalizminin kirli üssü haline 
getirilmesine karşı, başta Hatay’da olmak üzere  tüm Türkiye’de sürecin başından 
itibaren yükselen barış seslerine AKP’nin kulağının her zaman tıkalı olmasıdır. 

Bizler halkın, sokağın barış talebine kulak vermeyenlere inat bizler sesimizi daha 
da büyütmeye kararlıyız. 

Ülkemizin NATO üsleriyle ve ABD’nin kanlı savaşa hazırlık yaptığı askeri 
üsleriyle kuşatılmasına;

Emperyalizmin maşası haline gelerek komşularıyla savaşın eşiğine gelmesine;
Kanlı tarihe ortaklık edecek bir ülkeye dönüşmesine asla izin vermeyeceğiz. 

Şimdi, savaş çığlıkları atanlara karşı, eşit, özgür, bağımsız, barış içinde bir ülke 
mücadelesini hep birlikte büyütme zamanıdır! 

       YÜRÜTME KURULU 
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5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ VE 12-18 MAYIS 
HEMŞİRELER HAFTASI KUTLU OLSUN

Kamu hastane birlikleri uygulamasıyla hastaneler şantiyeye dönüşmüş, kar için 
poliklinik ve hasta odası elde etmek adına hemşirelerin giyinme odaları ellerinden 
alınmış. Tedavi odaları kullanılamayacak kadar daraltılmıştır.

Verimlilik ve kar adına birlik içinde personel hareketleri yoğun bir biçimde yaşanmaya 
başlamıştır. Bundan en çok hemşireler etkilenmiş, hastanelerde servisler arasında 
ve birlik içindeki hastaneler arasında görevlendirmelerle işyeri güvencesi ortadan 
kaldırılmıştır. 

Performansa göre çalışma ve ücretlendirmenin iflas ettiğini görmekteyiz. Hemşireler 
güvencesiz ve emekliliğe yansımayan ek ödemeleri alamaz duruma gelmiştir. Riskli 
birimlerde çalışan sağlık emekçilerine sabit ek ödeme dışında herhangi bir ödeme 
yapılmamaktadır.

Günlük 8 saat mesai 24 saatlik nöbet dönemi sona ermiş 7/24 saat esnek kuralsız 
çalışma dönemine geçilmiştir. Bu uygulamadan en çok etkilenen meslek gurubu 
ebe ve hemşireler olmuştur. Hemşirelerin haftalık ortalama çalışma süresi 56 saate 
çıkarılarak görev tanımından söz etmek artık mümkün değildir. Dolayısıyla, herkes 
her işi yapar anlayışı egemen hale getirilmektedir. 

Sağlıktaki ticarileşmeye bağlı olarak servisten ameliyathaneye, acilden polikliniklere, 
laboratuarlardan görüntüleme merkezlerine kadar her kademede yoğun bir hizmet 
talebi ile karşı karşıyayız. Bu yoğunluktan ebe ve hemşireler de payına düşeni almakta 
,ağır bir iş yükü altında giderek tükenmektedirler. 

Bu kadar ağır iş yükü performans baskısı iş yeri ve gelecek güvencesinin ortadan 
kalktığı bir ortamda sözlü taciz ve fiziksel şiddete bağlı can güvencesi de ortadan 
kalkmıştır. Bütün bunlar sağlıkta dönüşüm programı ve onun uygulaması olan KHK 
düzenlemesi ile sağlığın piyasalaştırılması ve ticarileştirilmesinin sonuçlarıdır. 

”Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek” diyen sendikamız SES, yıllardır emeğimizle 
kazandığımız iş güvencemizin önemini savunmaktadır. Bu sebeple Ebeler ve 
hemşirelerdeki bu parçalı istihdam modelinin hemen terk edilip, Vekil ebe-hemşire, 
4/C’li 4924’lü ve 4/B’li sözleşmeli taşeron olarak çalışmak zorunda bırakılan tüm 
çalışanların kadroya alınmasını savunmaktadır. Çünkü sağlık bir kamu hizmeti olup, 
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nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz ve anadilinde olmalıdır. Sağlıkta hiçbir ticari hesap 
yapılmamalıdır.

Sağlıklı toplum, koruyucu sağlık hizmetleriyle başlar. Eşit Ulaşılabilir Nitelikli 
Ücretsiz ve Anadilinde olursa insan hayatına verilen değerin anlamı olur. 

Sustukça, korktukça, yandaş ve etkisiz sendikalara üye oldukça geleceğimizin 
kararacağı açıktır. O sebeple iş yerlerimizde sağlığın bir ekip işi olduğu gerçeğiyle; 
tekrar ekip ruhunu canlandırarak, dayanışma ruhuyla başta iş güvencemiz ve 
ücret güvencemiz olmak üzere tüm haklarımız için mücadelemizi ısrarla büyütüp 
genişletmeliyiz. Sağlıktaki yıkım yasalarını örgütlü mücadelemizle ortadan 
kaldıracağımıza olan inancımızla tüm ebelerin 5 mayıs dünya ebeler gününü ve tüm 
hemşirelerin 12-18 mayıs hemşireler haftasını kutluyoruz.

Sesinizi SES’imize kattığınızda çoğalıp tüm engelleri aşacağımıza inanıyoruz.

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; 

Başta Sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmesini,• 

Performans yerine emekliliğe yansıyacak insanca yaşamaya yetecek bir temel • 
ücret için,

24 saat açık kreş ve çocuk bakım evlerinin açılması için,• 

Sağlığın ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınması için,• 

Fiili Hizmet zammı kapsamına dahil edilmesi için, • 

Erken emeklilik hakkı verilmesi için,• 

Şiddetsiz ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanması için,• 

Kadrolu-Güvenceli çalışma biçimi için,• 

4/b,4/c,taşeron, sözleşmeli çalışan tüm ebe ve hemşirelerin kadroya alınması • 
için,

Haftalık çalışma saatlerinin 35 saat olması için,• 

Görev tanımlarının belirlenmesi ve yasal güvenceye kavuşturulması için,• 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
905

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

Bizler alın teriyle çalışan, onurumuzla mesleğimizi yapmak isteyen emekçiler olarak; 
bizden önceki mücadele mirasına sahip çıkarak; iş ve iş yeri güvencemize, sağlık 
hakkımıza, gelecek güvencemize, meslek onurumuza ve mesleki bağımsızlığımıza 
sahip çıkmak ve çocuklarımıza onurlu bir dünya bırakmak için azim, cesaret ve 
inançla TAŞERON, SÖZLEŞMELİ, KADROLU, hep birlikte SES’te mücadeleyi 
yükselterek devam etmeliyiz.

Hiç birimiz hepimiz kadar güçlü değiliz…!

Tüm emekçiler gibi ebeler ve hemşireleri de gelecek güzel günlere olan inancımızla 
hep birlikte omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz. 

      MERKEZ YÖNETİM KURULU
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21-28 NİSAN EBELER HAFTASI 5 MAYIS DÜNYA 
EBELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Yaşadıkları sayısız sorun ve olumsuzluklara rağmen, ‘’İnsan hayatının kutsallığından 
ödün vermeksizin, sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini yerine getirmeye 
çalışan sağlık ekibinin onurlu üyeleri ebelerimizi tebrik ediyoruz. Ebeler haftasını ve 
5 Mayıs Dünya Ebeler Gününü kutluyoruz.

Sağlıkta dönüşüm programıyla gelinen son noktada sağlık alanında çalışan her 
meslek grubu gibi ebelik mesleğinde de dejenerasyon yaşattırılmaya devam ediyor.

Türkiye’de 51 bin 905 ebe bulunmaktadır. Bunların 47 bini Kamuda görev yapmaktadır.
Hükümetin amacı kamuda sözleşmeli ve taşeron sağlık çalışanı uygulamasını 
yaygınlaştırılmaktır. Türkiye’de sağlık alanında özelleştirme ve metalaştırma olunca 
istedikleri kanunu bir günde çıkaran AKP hükümeti, ebelerin çalışma yaşamına 
ilişkin yasa çıkarmak şöyle dursun bunun sözünü bile etmemektedir.

Türkiye’de ebeler kendi iş tanımları dışında başka işlerde de çalıştırılmaya 
zorlandıkları gibi, yasal düzenlemelerin hala yapılmamasından kaynaklı çalışma 
yaşamlarında, atamalarında karşılaştıkları sorunlar gittikçe artmaktadır. 
Sonuçta sağlıkta dönüşümün uygulamaları en çok da ebeler üzerinde mesleki 
rol kayıplarına neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ebelik profesyonel 
bir meslek olmaktan çıkmakta, sağlık çalışanı olarak görülmeyip yardımcı sağlık 
elemanına dönüştürülmektedir. Bunlar yetmezmiş gibi son günlerde artarak devam 
eden saldırı ve şiddet olayları, can güvencemizin olmadığını ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla ebelik mesleğinin “ağır ve tehlikeli işler” kapsamına alınarak fiili hizmet 
tazminatı verilmelidir. Yetkililer tarafından ebeler, yardımcı sağlık personeli olarak 
adlandırılmaktadır. Oysa ebeler sağlık personelidir bu hata derhal düzeltilmelidir.

Sağlık hizmetinin sunumunda bu kadar önemli yeri olmasına rağmen, kamu 
kurumlarında yeterince kadro açılmaması ebelerin istihdam sorunlarının başında 
gelmektedir. 

Kalkınmışlık göstergeleri arasında ilk sıralarda yer alan anne ölüm oranı, bebek 
ölüm oranı, 5 yaş altı ölüm oranı ve kızamık sıklığının azaltılmasında ebeler birinci 
derecede öneme sahiptir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tasfiyesinin ardından aile hekimliklerinde 
çalışan ebelerin yeni adları aile sağlığı elemanı olmuştur. Yapılan bu uygulama ile 
ebelik mesleği yok sayılmaktadır. Kendi mesleğini kapsamayan birçok angarya işi 
yapmak zorunda bırakılmıştır.
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Meslekleri dışında kurumlar da, başka görevlerde zorla çalıştırılmakta ve 
mesleklerini icra etmeleri engellenerek Cezaevlerinde üst araması bile yaptırılır hale 
getirilmişlerdir.

ASM ve TSM’lerde Güvencesizlik, (iş ve gelir güvencelerinin olmaması) işsiz 
kalma kaygısı, nöbet ve icaplar, düşük ücret ve zor çalışma koşulları, kendi iradeleri 
dışında doktorun kayıtlı nüfusuna göre değişik ücret ve sözleşmeli gibi statülerde 
çalıştırılmaktadırlar. Hastanelerde çalışan ebelerimiz de performans, kalite yönetimi 
ile emekliliğe yansımayan döner sermaye ek ödemeleri ile çalıştırılmaktadır. Sağlığın 
gelişmişlik göstergelerinin en önemlilerinden ikisi ‘anne ve bebek ölüm oranı’ iken bu 
göstergelerin iyileştirilmesinde lokomotif görevi olan ebeler, sağlık işçisi,vekil ebelik 
gibi uygulamalarla düşük ücret ve sosyal haklardan mahrum bir şekilde kamuda 
istihdam edilmektedirler.

Ebe yetiştiren üniversite bölümleri çoğalırken, kamuda istihdam azaltılmakta işsiz bir 
ebe ordusu yaratılarak Kamuda sözleşmeli ve taşeron sağlık çalışanı uygulamasının 
yaygınlaşması ile ebelerin sağlık alanında daha fazla emek sömürüsüyle karşı karşıya 
getirilmektedir.

Ebelik başlı başına meslek iken, hemşirelik hizmetini yapan ebelerin hemşireliğe 
geçirilmesi ile ebelik mesleğinin görev sınırları belirsizleştirilerek mesleki 
bağımsızlıkları yok edilmektedir.

Sağlıkta Dönüşüm sürecinde ortaya çıkan bu ağır tablo, bütün sağlık emekçilerinin 
özel, kamu, taşeron ve kadrolu diye ayırmadan örgütlenmemizi zorunlu kılmaktadır.  
Sağlık hizmeti bir ekiptir. Ebelerde bu ekibin ayrılmaz üyeleridir. Bu sürece dur 
demek için;

Ebelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınması,

Ebelik mesleğinin görev tanımının bir an önce yapılması,

Ebelik yasasının çıkarılması ,

Esnek kuralsız çalışmaya karşı; iş güvencemiz, can güvencemiz, güvenceli 
çalışma koşullarının sağlanması,

Performans yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret,

Haftalık çalışma saatlerinin 35 saat olması,

Her iş yerinde kreş açılması için,

TAŞERON SÖZLEŞMELİ KADROLU HEP BİRLİKTE MÜCADELEYİ 
YÜKSELTEREK DEVAM EDECEGİZ. 25.04.2013

              MERKEZ YÖNETİM KURULU
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11 yıldır ülkede hüküm süren AKP’nin zulüm ve baskı düzenine karşı birleşenlerin, 
tüm farklılıklarına rağmen birarada, Türkiye’nin dört bir yanına dalga dalga yayılan 
direnişini biber gazıyla, polis şiddetiyle, idari tehditlerle sindiremeyeceğini anlayan 
AKP iktidarı yeni tezgahlar kurmanın peşindedir.

Bugün sabah saatlerinde Taksim’de yaşanan provokasyon, Taksim Gezi Parkı 
direnişiyle eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde kenetlenen milyonları 
bölmenin adeta bir provası biçiminde yaşanmaya devam etmektedir.

Bir yandan Gezi Parkı‘nın yağmalanmasına karşı başlayan eylemler, diğer 
bir yandan bu eylemlerin yıkım ve talanla, baskı ve şiddetle bezenmiş 
AKP’nin tek adam diktasına doğru yönelen yeni rejimine karşı yaygınlaşan 
halk direnişi, ülkemizin her yerinde kararlılıkla sürdürülmektedir. 

AKP iktidarının yıllardır uyguladığı baskı ve sömürü dayatmalarına karşı halkın 
biriktirdiği öfke ve isyan, mahallelerde ve kentlerin meydanlarında demokratik hak 
ve talepler çerçevesinde giderek büyümeye devam eden bir direnişe dönüşmüştür.

Gezi parkına sahip çıkmak isteyenlere, sokaklarda demokratik haklarını kullanarak 
tamamen barışçıl eylemler gerçekleştirenlere karşı uygulanan devlet terörü ise, 
yıllardır haksızlık ve hukuksuzlukla kuşatılanlar için bardağı taşıran son damla 
olmuştur. Halkımızın kendi söz ve eylemine karşı gösterilen tahammülsüzlüğün 
boyutları, şu ana kadar 3 yurttaşımızın katledildiği, 48’i ağır olmak üzere 5 bine 
yakın yurttaşımız yaralandığı ve binlerce insanın gözaltına alındığı polis şiddetiyle 
kendini göstermektedir.

Sokaklarda kontrolsüzce halkın üzerine panzerlerle, zehirli gazlarla saldırılmasının; 
binlerce polisi ve savaş uçaklarına varan araçlarıyla kentlerde bir sıkıyönetim havası 
yaratmaya çalışılmasının tek bir neden vardır: KORKU!
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Korkuyorlar, çünkü halkın mücadelesi önünde hiçbir gücün kalamayacağını 
biliyorlar. Çünkü emeğe, yaşam hakkına, ifade özgürlüğüne, doğaya, sanata, kadına 
karşı yürütülen gerici ve piyasacı saldırılar karşısında halkın başka bir gelecek 
mücadelesi, eşitlik, özgürlük ve demokratik bir Türkiye ufkuyla büyümektedir. Ve 
bu ufukta zalimlere, kendi halkına zulmedenlere, baskı ve şiddetle sömürenlere yer 
yoktur.

Tüm ülkenin başbakanı olduğunu iddia eden Erdoğan’ın ise; sarf ettiği her kelimede 
kin, nefret saçmaya devam etmesi ibret vericidir. Otobüslerle, 4 saat uzatılan metro 
seferleriyle havaalanına taşınan bindirilmiş kıtaların “yol ver geçelim, Taksim’i 
ezelim” , “azınlık şaşırma sabrımızı taşırma’ gibi toplumun farklı kesimlerini karşı 
karşıya getirmeyi hedefleyen sloganlarını sonsuz hoşgörüyle karşılayan Erdoğan, 
‘ileri demokrasi’ demagojisinin iflas bayrağını çekmiştir.

Giderek sertleşen üslubuyla toplumu geren, kin ve düşmanlık duyguları üzerinden 
karşı karşıya getirmeye çalışan başbakan Erdoğan provokasyonlarına derhal son 
vermelidir.

Halkla inatlaşmaktan vazgeçmeli, halkı tehdit ettiği, aşağıladığı ifadeleri için halktan 
özür dilemelidir.

Direnişin 15. gününde (bugün) halkın demokratik taleplerini karşılamak yerine 
binlerce çevik polisi ve onlarca TOMA’sıyla halka saldırmak için Taksim meydanına 
girmeyi seçen Başbakanın iflah olmaz diktatör tutumunda yeni bir aşamaya geçmeyi 
seçtiği görülmektedir. Sabah saatlerinde Taksim’e yapılan operasyon ve ardından 
Başbakan’ın halka yönelik “haddini bildiririz” ifadelerinin yer aldığı konuşması, aynı 
diktatör tutumun devam ettiğini göstermektedir.

Ve yine aynı konuşmada Başbakanın “devletin karşısında boyun eğmelidir” dediği 
halka yönelik aşağılama ve karalama çabaları da sürmektedir.

Kendisini uyarıyoruz; boynunu eğmesi gereken halk değil, bu halkın taleplerini 
uygulamakla görevli olan devletin kendisidir.

Bu halk, direnişini talepleri karşılanana kadar sürdürmeye kararlıdır. KESK 
olarak, bu zorbalığa karşı örgütlü gücümüzle eşit, özgür ve demokratik bir 
Türkiye mücadelesinin içinde olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade 
ediyoruz.
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Taleplerin bir an önce karşılanması için diyaloglar derhal başlatılmalıdır. Bu 
diyalogların, hükümetin bugün öne sürdüğü gibi “yukarıdan oluşturulmuş bir heyetle” 
sürdürülmesi mümkün değildir. Halkı temsil etmekten uzak, direnişin içinde yer 
almamış sadece iktidara yakınlığı ile bilinen isimlerle kurulan diyalog meşru değildir, 
çözüme dönük bir niyet taşımamaktadır.

Hükümeti samimi olmaya ve gerçek bir adım atmaya çağırıyoruz:

Halkın üzerine şiddet saçan polislerinizi, TOMA’larınızı artık geri çekin!

Halkın onurlu mücadelesini küçümseyen ve aşağılayıcı nitelikte olan ifadelerinizi 
için halktan özürdileyin!

Demokratik taleplerimizin karşılanması için diyalog çağrımıza kulak verin ve Gezi 
Parkı’na sahip çıkılmasında başından beri insiyatif alan, örgütlerimizin de yer aldığı 
Taksim Dayanışması ile görüşmeleri bir an önce başlatın!

Başbakana ve tüm demokrasi düşmanlarına bir kez daha hatırlatıyoruz!

HALKIN MÜCADELESİ ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ AYAKTA KALAMAZ!

       YÜRÜTME KURULU
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EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR ÜLKE,

İŞ GÜVENCESİ VE İNSANCA YAŞAM İÇİN 
GREVDEYİZ…!

Türkiye’de son bir haftadır yaşananlar, çok uzun süredir gecenin karanlığının 
hakim olduğu bir ülkede eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye hasret bırakılan tüm 
kesimlerin umutlarını yeniden filizlendiriyor. Silmeye, unutturmaya çalışanlara inat, 
topraklarımızda süren toplumsal mücadeleler tarihine yeni sayfaların eklenişine 
tanıklık ediyoruz. 

Taksim Gezi Parkı’na AVM yapılmasını dayatan talana ve ranta karşı başlatılan 
protestoları zor kullanarak bastırabileceğini zanneden AKP iktidarı tüm dikta 
rejimlerinin baş belası olan en sağlam kayaya, halka toslamış bulunuyor. Gezi 
parkındaki doğa katliamına karşı demokratik haklarını kullanarak tamamen barışçıl 
eylemler gerçekleştirenlerin canına kast eden boyutlara ulaşan devlet terörü ile 
karşılaşması yıllardır haksızlık ve hukuksuzlukla kuşatılanlar için bardağı taşıran son 
damla olmuştur. Baskı ve zulüm düzenine karşı ülkenin dört bir tarafında milyonların 
sahiplendiği, omuz verdiği Gezi Parkı direnişi bir halk hareketine dönüşmüştür. 
Bizler, sendikamız SES ve konfederasyonumuz KESK olarak; tüm baskıların, devlet 
terörünün üzerine direniş kararlılığıyla yürüyerek ülkesine ve geleceğine sahip çıkan 
başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızı selamlıyoruz. Türkiye`nin aydınlık 
geleceği için yürütülen bu onurlu mücadelede hayatını kaybedenlerin ailelerine, 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

Gezi parkı direnişi halkı kul olarak gören, marjinal, çapulcu olarak nitelendirecek 
kadar pervasızlaşanların gaz bombalarının dumanı, sisi ile perdelemeye çalıştığı emek 
ve demokrasi düşmanlığını tüm çıplaklığıyla ortaya sermiştir. Sokak sokak, mahalle 
mahalle tüm ülkeye yayılan direniş sadece Gezi Parkı’nı değil, bütün bir ülkeyi 
sermayenin talanına açan, yıllardır emek ve demokrasi düşmanlığının bayraktarlığını 
yapanlara karşı halkın yükselen tepkisinin ifadesidir. Tüm acılara, kayıplara rağmen; 
zulme karşı kenetlenen milyonların mücadelesini hala anlamak istemeyen AKP 
iktidarı ve iflah olmaz yandaşları, on yılı aşkın bir süredir katmerleşerek artan yağma 
ve sömürü düzeninin ülkemizde yarattığı tahribatı, halkta, emekçilerde biriktirdiği 
öfkeyi görmezden gelmektedir. 
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12 Eylül faşist askeri darbesinin ürünü anayasaya sırtını dayayan, darbe ürünü 
kurumları kendi iktidarlarının baskı aracı haline getirenler, halkın hala ileri demokrasi 
demagojilerine inanmasını beklemektedir. Türkiye’yi emperyalist politikaların 
bölgedeki taşeronu haline getirenlere göre yeni Osmanlıcılık hevesiyle soyundukları 
küresel güç olmalarını engellemek isteyen marjinaller “3-5 ağacın sökülmesine” 
karşı bir bardak suda fırtına koparmak istemektedir. Ne yiyip içeceğinden nerede 
ne giyeceğine, kaç çocuk yapacağından hangi durumlarda kürtaj yaptırabileceğine, 
çocuklarını kaç yaşında okula başlatacağından hangi dersleri tercih edeceğine, hangi 
dinin, mezhebin inancına göre yaşayacağından hangi diziyi, filmi seyredeceğine kadar 
kendinde halkın tüm yaşam alanlarına müdahale etme hakkını gören, kendi çizdiği 
makul vatandaş kalıplarına uymayanlara hakarette, küfürde sınır tanımayanlara göre 
tüm baskılara, devlet terörüne rağmen alanlara çıkmaya devam edenler, ülkenin 
huzurunu bozmaya çalışan bir avuç çapulcudan ibarettir. En küçük bir eleştiri 
karşısında bile hezeyana kapılanlara göre ileri demokrasiyi içine sindirmeyenler dış 
mihrakların oyununa gelmektedir. 

Onlara göre ülkenin hapishanelerindeki sendikacılar, gazeteciler, avukatlar, 
öğrenciler teröristtir. Bunun için yargılanmalarına, mahkemeye çıkarılmalarına 
gerek de yoktur. Onlara göre her istediklerinde boy gösterdikleri yandaş medya, 
sordukları çanak soruları cevaplamalarında bile yardımını esirgemeyenler varsa 
basın özgürlüğü sağlanmıştır. El etek öpen, iktidarlarında himmet bekleyen yandaş 
sendikaların hormonlu büyümesi sürdükçe sendikal hak ve özgürlükler garanti 
altına alınmıştır. İktidarlarının hedef gösterdiği her insan ve kurum hakkında dava 
açabilen savcılar, muhalif tüm seslere ceza yağdıran özel yetkili mahkemeler oldukça 
yargı bağımsızdır. 

Oysa bugün ülkemizin her geçen gün daha fazla içine çekildiği emperyalist savaşa, 
halkın üzerine yağan bombalara, inançlara ve kimliklere yönelik ötekileştirmeye, 
emeğin haklarını yok etmeye yönelik saldırılara, üniversiteleri sermayenin 
hükümranlığına açan uygulamalara, yaşamlarına neoliberalizmin dini tevekkülcüğüyle 
yön verecek daraltmalara, kısacası baskı ve zulüm düzenine karşı artık sabrı tükenen 
halk ayaktadır.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yapması gereken tek şey, günlerdir polis şiddetiyle 
engelleyemediği bu halk iradesi önünde boyun eğmek ve bunun gereklerini yerine 
getirmektir. İstanbul’u gaza boğan, halka saldırı emri veren İçişleri Bakanı, İstanbul 
Valisi ve Emniyet Müdürü görevden alınmalıdır. Tüm gözaltı ve tutuklamalar 
derhal serbest bırakılmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası ve AVM yapılması 
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planı iptal edilmelidir. Başta Taksim olmak üzere şehirlerin meydanlarına konulan 
toplanma yasakları kaldırılmalı, biber gazı kullanımı yasaklanmalıdır. 

Yoksulluğun, adaletsizliğin, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü, emeğin hakkının 
yok sayıldığı bir ülkede yaşayan tüm kesimler gibi biz kamu emekçileri de geleceğe 
güvenle bakamıyoruz. Çünkü bir insanın geleceğine güvenle bakabilmesi ancak 
kişinin gelirinin, sosyal güvenliğinin, sendikal hak ve özgürlüklerinin garanti altına 
alınmasıyla mümkündür. Tüm çalışanlar gibi kamu emekçileri de geleceğe ilişkin 
beklentilerini koruyabildikleri ölçüde kendisini ve ailesini güvende hissedebilir. 
Oysa kamu emekçileri istikrarsızlıkla kol kola giren güvencesizliği her geçen gün 
biraz daha fazla hissetmektedir. Yıllardır hayata geçirilen yasalarla, kanun hükmünde 
kararnamelerle, fiili uygulamalarla kamu emekçilerinin iş güvencesi alabildiğine 
sınırlanmıştır. 

Özellikle son on yılda esnek, performansa dayalı, kuralsız, güvencesiz istihdam 
katlanarak artmıştır. Kamunun toptan tasfiyesinin hızlandırıldığı, özelleştirme ve 
taşeronlaştırma ile kamu yararının rafa kaldırılmak istendiği koşullar yetmiyormuş 
gibi her gün hayata geçirilen yeni düzenlemelerle iş ve ücret güvencemiz adım 
adım yok edilmek istenmektedir. Hangi ad altında istihdam edilirse edilsin tüm 
kamu çalışanları günümüzün çağdaş köleliği dediğimiz 4/C’li istihdama doğru hızla 
sürüklenmektedir. 

Son olarak 15 Mayıs’ta AKP iktidarı tarafından TBMM’ye sevk edilen “hükümet 
memurluğu” torba yasa tasarısı kamuda kariyer ve liyakat ilkelerini tamamen 
ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Ehliyetsiz, vasıfsız ama sadece yandaş olduğu 
için özel sektörden kamuya üst düzey yöneticiliğe atanmanın önünü açan düzenleme 
ile AKP’nin devletleşme sürecinin önündeki son engeller de ortadan kaldırılmak 
istenmektedir. Yandaş-Tüccar-CEO takımının açıktan atamayla müdür, genel 
müdür, müsteşar makamlarına taşındığı bir kamu yapılanması yaratarak doğrudan 
kamu emekçilerinin iş güvencesini hedef alınmaktadır. 

Her türlü baskıya rağmen sesini yükselten, kamu emekçilerinin vicdanın sesi 
olma kararlılığından ödün vermeyen KESK olarak iş güvencesinden asla taviz 
vermeyeceğimizi, sendikal hak ve özgürlüklerimizin daha da daraltılmasına izin 
vermeyeceğimizi defalarca ifade ettik. 21 Mayıs 2013 tarihinde yaptığımız basın 
toplantısıyla kamu emekçilerinin iş ve ücret güvencesini adım adım ortadan 
kaldırmayı hedefleyen saldırılara güçlü bir cevap vermek için 5 Haziran’da bir günlük 
bir uyarı grevi gerçekleştireceğimizi tüm kamuoyuna ilan ettik. 
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Ancak Gezi Parkı direnişiyle ülkenin dört bir tarafına yayılan eşitlik, özgürlük ve 
demokrasi talebine kulaklarını tıkayanların, halkın canına kast edecek kadar gözünü 
karartanların ortaya çıkardığı vahşet tablosu yeni bir değerlendirme yapmamız 
gerektiğini göstermiştir. Bugün ülkenin bütün şehirlerine yayılan halk öfkesi ve 
direnişi, yıllardır mahkum edildiğimiz neoliberal yağma ve talan düzenine karşı 
açılmış bir mücadele bayrağıdır. Yaşamını ve geleceğini savunan tüm halk kesimleri 
gibi, kamu emekçileri de işine, geleceğine ve yaşam alanlarına sahip çıkmaya 
kararlıdır. 

Sömürü ve yağmaya karşı emeğin hakkını, savaşa karşı barışı, emperyalizme 
karşı bağımsızlığı, ırkçılığa ve şovenizme karşı hakların kardeşliğini kararlılıkla 
savunan KESK’liler olarak, bu değerlerin hedef tahtasına konduğu koşullarda ne 
iş güvencesinden ne de sendikal hak ve özgürlüklerden de söz etmenin mümkün 
olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle grevimizi bugünden itibaren tüm yurtta 
başlatıyoruz. 

Kamu emekçileri iş güvencesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarına nasıl sahip 
çıkıyorsa, halkımızla birlikte yaşam alanlarımıza da aynı kararlılıkla sahip çıkmayı 
sürdürecektir. Siyasi iktidarı kamu emekçilerinin ve halkın geniş kesimlerinin 
taleplerine kulak vermeye çağırıyoruz. Sağlık ve sosyal hizmeti hak olmaktan 
çıkaran, sağlık hizmetine ulaşmanın önüne neredeyse her kademede katkı-katılım 
payı ve ilave ücretler koyan; özellikle Kamu Hastane Birlikleri uygulamasıyla sağlık 
ve sosyal hizmet emekçilerinin iş, işyeri, ücret, gelecek güvencesini, can güvencesini 
ortadan kaldıran Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarına derhal son verilmeli; 
657 sayılı DMK’yı değiştirerek kadrolaşmayı artırmayı öngören hükümleri derhal geri 
çekilmelidir. Bu GREV taleplerimizin görülmesi, sesimizin duyulması için bir uyarı 
grevi niteliğindedir. Sesimizin duyulmaması, görmezden gelinmesi ve taleplerimiz 
konusunda adım atılmaması halinde daha da artan bir kararlılıkla mücadelemizi 
sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. 04.06.2013

      MERKEZ YÖNETİM KURULU 
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SAĞLIK BAKANINA İNAT; HERKES GİBİ, SAĞLIK 
ÇALIŞANLARI DA TAKSİM’İ SAVUNANLARIN 
YANINDADIR, YANINDA OLACAKTIR….!

AKP, “ileri demokrasi” söylemi arkasına gizlediği gerici-baskıcı-faşist yüzünü 
Taksim’de gösteriyor. Her yer Taksim diyerek suyuna, yeşiline, meydanına.. 
ülkesine sahip çıkan herkese saldırıyor. Taksim’i Sermaye’nin ihtiyaçlarına göre 
rant alanına çeviren uygulamaya karşı direnenlere acımasızca saldırıyor. Bilanço; 
binlerce yaralı, yüzlerce gözaltı. 

Bizler ; Sağlık Emek ve Meslek örgütleri olarak adına “ileri demokrasi” dedikleri, 
halkın karşısında olan bu yönetim tarzını şiddetle kınıyoruz.

Defalarca Biber Gazı’nın insan sağlığına zararlarını kamuoyuyla paylaştık; 

Yalova’da biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren Çayan BİRBEN’in ölümünün • 
üzerinden henüz bir yıl geçti, 

Dün, 31 Mayıs 2011 günü aynı nedenle yaşamını yitiren Metin LOKUMCU’nun • 
ölüm yıldönümüydü, 

12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra seçim zaferi kutlamalarına müdahale eden • 
güvenlik güçlerinin Şırnak’ta gaz kullanması sonucu yitirilen Hatice İDİN de 
akıllardadır, 

Keyfi, orantısız, halkın yoğun kalabalıklarla bulunduğu yerler, kapalı yerler bir • 
yana, hastanelere bile biber gazıyla saldırıldığı günlerin üzerinden de fazla zaman 
geçmedi.

1 Mayıs günü başlayan ve Taksim’i emekçilere yasaklamayı hedefleyen uygulamanın 
bir parçası beş gündür yaşanıyor. Taksim Gezi Parkı’nı AVM Rantı haline getirecek 
keyfi ve pervasız karara karşı verilen mücadele pervasızca saldırılarla durdurulmaya 
çalışılıyor.

Belediye Başkanının ayrı, Valinin ayrı, Bakanın ayrı ve çelişkili konuştuğu, haber 
kaynaklarının engellendiği bir iletişimsiz dönem yaşıyoruz. Sağlık sistemini, sahibi 
olduğu özel hastane gibi tüccar zihniyetiyle yönetmek üzere görev verilen Sağlık 
Bakanı da pervasızca “hem devlete karşı gelip, hem ambulans istiyorlar” açıklaması 
yapıyor. 
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Sözde “özgür medya” inandırıcılığını yitirdiği gibi, üç maymunu oynuyor. Bu basın 
körlüğü halkın olayları yabancı televizyonlardan izlemesine kadar vardırıyor.

Yeri geldiğinde halk kelimesini ağzından düşürmeyenler, bugün onlara acımasızca 
saldırıyor. Binlerce masum insan bundan payına düşeni alıyor. Bunlar üç beş kişinin 
provakasyonu’dur söylemlerine de halk artık inanmıyor, yaşıyor, görüyor.

Sağlık Bakanı’na inat, sağlık çalışanları Taksim’i keyfi kararlarla ranta açan 
anlayışa karşı Taksim’i savunanların yanındadır ve Hekimi, Hemşiresi-Ebesi, 
hatta sağlık öğrencileriyle yaralıların yanında olmak için koşmaktadır.

Bizler; Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri olarak, dün olduğu gibi bugün de, demokrasi 
isteyen halkın yanındayız. Dün olduğu gibi bugün de halkın yaralarını sarmaya 
derman olmaya devam edeceğiz. Taksim’i savunmayı daha da büyük bir kararlılıkla 
sürdüreceğiz.

Bu böyle bilinmeli ve halka yönelik bu hunharca saldırıdan vazgeçilmelidir. Bu 
saldırının sürdürülmesi halinde sonuçlarına katlanacak olanların, buna neden 
olanlar olacağını, AKP Hükümeti olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

TTB (Türk Tabipleri Birliği)

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği)

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)

Türk Ebeler Derneği

TÜMRAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği)

SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği)

Türk Psikologlar Derneği

TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği)

SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNU 
GERÇEKLERİ AÇIKLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ…!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK), “Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi”nde yer 
alan (11.1.11) maddesinin Vakıf ve Özel hastaneler için kaldırılma gerekçesini 
açıklamaya davet ediyoruz. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, yayımladığı zeyilname ile cezai şartlar içerisinde yer alan 
(11.1.11) maddesini özel sağlık hizmeti sunucuları ile yaptığı sağlık hizmeti alım 
sözleşmesinden çıkardı. Bu madde, “tek kullanımlık tıbbi malzemenin birden fazla 
hastaya kullanılması halinde, kullanan hizmet sunucusuna 10.000 TL para cezası” 
verilmesini öngörmekteydi. Bu maddenin sözleşmeden çıkarılmasıyla “tek kullanımlık 
tıbbi malzeme”nin birden fazla hastada kullanılmasının önü açılmaktadır. Bu şekilde 
hizmete ödenen paradan tasarruf edilmesi amaçlanıyor. 

Sendikamız adına daha önce yapılan açıklamada; Sosyal Güvenlik Kurumunun 
bu tasarruf önlemlerinin sağlığımızı tehdit ettiğini ifade ettik. 

Yapılan açıklamada özetle; Vakıf ve Özel sağlık hizmet sunucuları ile yapılan sağlık 
hizmeti satın alım sözleşmesinde gerçekleştirilen bir değişiklikle özel hastaneler ile 
vakıf üniversite hastanelerinde ‘tekrar kullanılmaması gereken tıbbi malzemelerin’ 
yeniden kullanımının saptanması halinde verilecek olan cezanın kaldırıldığını; 
böylece bu malzemelerin sağlığı tehdit edecek şekilde çok defa kullanılmasının 
yolunun resmen açılmış olduğunu kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

Açıklamamızın basında ve internet ortamında yer almasından sonra SGK konuya 
ilişkin basına bir açıklama göndermiştir. Yapılan açıklamada özetle; ‘’Kurumumuz 
ile sağlık hizmet sunucuları arasında yapılan sözleşmenin (11.1.11) maddesindeki 
‘tekrar kullanım’ cezai şartının kaldırılması hükmü ile aynı sözleşmenin (11.1.13) 
ve (11.1.14) maddesindeki cezai şartların uygulamada karşılaşılan sorunları 
gidermeye yönelik bir düzenleme olduğu ve sözleşme metnindeki cezai yaptırım tutarı 
düşük olan hükmün çıkarıldığı, daha ağır yaptırım içeren maddelerin geçerliliğinin 
devam ettiği, ayrıca bu cezai şartlar dışında tek kullanımlık malzemelerin iki veya 
daha fazla kullanıldığının tespit edilmesi halinde malzeme bedellerinin ödenmediği’’ 
bildirilmektedir.

SGK’nun açıklaması gerçekle bağdaşmamaktadır. Zeyilname 2 ile değiştirilen 
sözleşmede yer alan madde ile daha ağır ceza yaptırımı olup geçerli olan maddeler:
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Madde 11.1.11; • Sağlık Bakanlığı veya Kurum mevzuatıyla ‘tekrar kullanılmaması 
gereken tıbbi malzeme’ olarak belirlenmiş olan malzemelerin, tekrar kullanımı 
halinde bedelleri ödenmez ve her bir kullanım için 10.000 TL ceza ödenir. 

Madde 11.1.13;•  Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin 
verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç ve tıbbi 
malzeme için 30.000 TL; ceza ödenir. 

Madde 11.1.14; • Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya tıbbi 
malzemelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç, 
kan ve kan bileşeni ve/veya tıbbi malzeme için 30.000 TL; ceza ödenir.

SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan zeyilname 2’de konu ile ilişkili olarak; 
Sözleşmenin (11.1.11) numaralı maddesi metinden çıkarılmıştır. Sözleşmenin 
(11.1.13) ve (11.1.14) numaralı maddelerinde yer alan ‘her bir’ ifadesi metinden 
çıkarılmış ‘…tespit edilmesi halinde’’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘aynı zamanda 
tespit edilen bir veya birden fazla ‘ ibaresi eklenmiştir.”

Hizmet satın alım sözleşmesindeki maddeler ve zeyilname 2 hükümleri ortada iken, 
Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı değişikle neyin üzerini örtmeye çalışmaktadır?

SGK’nun yayımladığı SUT’ ta ve tıbbi literatürde tıbbi malzeme kullanımında • 
‘tek kullanımlık tıbbi malzeme’ Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi 
malzemeler ile zamanı geçmiş ilaç ve kan bileşenleri sınıfına girmemektedir.

Bu nedenle yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Madde (11.1.11) in 
sözleşmeden çıkarılması,‘cezai şartların uygulamasında karşılaşılan sorunları 
gidermeye yönelik’ değildir. Özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinde 
‘tekrar kullanılmaması gereken tıbbi malzemelerin yeniden kullanımının saptanması 
halinde verilecek cezanın kaldırılması, böylece bu malzemelerin sağlığı tehdit edecek 
şekilde çok defa kullanılmasının yolunu açmıştır.

1- SGK’nun ‘cezai yaptırımlarda daha ağır yaptırım içeren maddelerin geçerliliği 
‘ açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Tersine zeyilnamede yapılan değişiklikle 
“her bir” sözü çıkarılarak diğer maddelerin uygulanmasında verilecek ceza 
hafifletilmiştir. Madde (11.1.13) ile madde (11.1.14) de Sağlık Bakanlığınca 
yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin her biri ile zamanı geçmiş ilaç ve kan 
ürünlerinin her biri için 30.000 TL ceza hükmü değiştirilmiştir. Zeyilname ile 
ilgili maddelerde ‘her bir’ ifadesi metinden çıkarılmış ‘bir veya birden fazla 
‘ ibaresi eklenmiştir. Yani uygun olmayan ilaç ve tıbbi malzemelerin her biri 
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için 30.000 TL ceza verilirken şimdi birden fazla olması halinde 30.000 TL ceza 
verilmektedir.

2- SGK Başkanlığı tarafından yayımlanan zeyilname 2 ile getirilen değişiklikle vakıf 
üniversite hastanelerinde ve özel sağlık hizmeti sunucuları ile yapılan sağlık 
hizmeti alım sözleşmesi, SGK’nun açıkladığı gibi ağır yaptırım içermemekte 
aksine birçok maddede cezai şartlarda miktar olarak indirim yapılmaktadır.

3- SGK, her işlem için tek kullanımlık malzemelerin bedellerini ödemektedir. Ancak 
tespit edilmesi halinde tek kullanımlık malzemelerin birden fazla kullanım için 
bedelleri ödenmeyecektir.

SGK 11.1.11 madde hükmüne uymayanlar için şimdiye kadar hangi işlemleri 
yapmıştır?

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden kaç kuruma ve kaç kişiye işlem • 
yapılmıştır?

Bu madde hükmüne uymadığı gerekçesiyle kurumlara toplam kaç TL ceza • 
kesilmiştir ve bu maddenin kaldırılması ile affa girecek miktar ne kadardır?

Bu madde kapsamında en yüksek ceza hangi merkezlere kesilmiştir? Bu ve buna • 
benzer soruların yanıtlanmasına ihtiyaç vardır ve SGK bu konuya ivedi açıklık 
getirmelidir.

Sonuç olarak; 

Bu uygulamalar, halkın sağlık hizmetlerine kolay erişimi ve kaliteli sağlık hizmetini 
almasını sağlamak için yapılmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sağlık 
kuruluşlarından aldığı sağlık hizmetinin bedelini ve paket fiyatını artırmamak için 
bu uygulamaları getirmekte ve suça teşvik etmekte, bunun üzerini örtmek için de 
gerçekleri gizlemektedir. SGK, halkın sağlığı ile oynarken, özel sağlık kuruluşlarının 
“kar”ının artmasına da hizmet etmektedir. 

Sendikamız SES, halkın sağlığını tehlikeye atan, sağlık hizmeti üzerinden kar 
arttırmaya yönelik bu uygulamaya, sağlık hizmetini hak olmaktan çıkaran “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı”nın bir parçası olan bu uygulamaya karşı kararlı bir mücadele 
yürütecek ve bunu sürdürecektir. Sağlıkta Dönüşüm Programı iflas ettiği bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yol yakınken bu uygulamadan vazgeçilmelidir. 
25.07.2013

MERKEZ YÖNETİM KURULU



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
920

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

HÜKÜMETİ SURİYE HALKINA AYIRIMSIZ SAĞLIK 
HİZMETİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ...!

2 yılı aşkın bir süreden beri Suriye’de devam eden iç savaşta yüz binden fazla 
insan yaşamını yitirmiş, birkaç milyon insan zorunlu olarak Suriye’yi terk etmiştir. 
Bu kapsamda Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yaklaşık beşyüzbin 
civarındaki insanın ikiyüzbini sığınmacı kamplarında geri kalanı ise kendi imkanları 
ile geçici ikamet belgesi alarak kiraladıkları evlerde yada barakalarda yaşamak 
zorunda kalmıştır. Suriye’deki iç savaşta, Suriye’yi terk etmeyip bulundukları 
kentlerde yaşama tutunmaya çalışan Kürtler ile diğer bazı etnik gruplar kendi 
özyönetimlerini oluşturmaya çabalamaktadırlar. Bu durum Suriye’deki muhalefetin 
bir kısmını ve özellikle radikal dinci örgütleri rahatsız etmiş ve bu bölgelere silahlı 
saldırı yapılmaya başlanmıştır. Hükümet en uzun sınırımızda olup biten bu gelişmeler 
karşısında doğru bir politika izleyememiş, çetelerin saldırı politikalarını destekleyen 
bir duruma düşmüştür. Sendikamız Hükümetin Suriye politikasını eleştirmekte ve 
bir an önce değiştirilmesini talep etmektedir. 

Son günlerde, Türkiye-Suriye sınır boyunda Suriye muhalifleri içinde yer alan çetelerin 
saldırısı sonunda Ş.Urfa Ceylanpınar’da iki yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu 
çeteler büyük ölçüde sınır köylerindeki Kürt’leri hedef alan saldırılar düzenlemekte 
ve sınırdaki köy ve kasabaların güvenliğini tehdit etmektedir. Maalesef ülkemizde 
cumhuriyetle yaşıt olan Kürt sorunundaki inkar ve çözümsüzlük yaklaşımı Suriye 
Kürtlerine yönelik olarak ta; sınır kapılarının kapatılması, ambargo ve Suriye 
Kürtlerinin kazanımlarının kabul edilmemesi olarak devam etmektedir. 

Başladığından beri savaştan dolayı meydana gelen sağlık sorunlarının çözümüne 
yönelik ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım için çaba harcayan sendikamız, bölgedeki 
koruyucu sağlık hizmeti, aşılama, salgınlar ve yaralanmalara müdahale açısından 
duyarlılık göstermektedir. Bu amaçla, hem sözü edilen illerdeki sağlık kuruluşları 
ve çalışanları; hem de Suriye’deki sınır yerleşim bölgelerinde incelemeler yapmış, 
inceleme sonuçlarını raporlaştırmıştır. Bu raporlar hem yerel yöneticiler, hem de 
merkezi yetkililerle paylaşılmıştır.

Günümüzde, özellikle Ceylanpınar ve Akçakale sınır bölgesinde yaşayan Kürt’lere 
yoğun saldırı mevcut olup, orada yaşayan halkın can güvenliği tehdit altındadır. 
Hükümet, bu konuda çözüm olmak yerine, saldırıyı düzenleyenlerin Türkiye’de 
tedavi olmasını sağlamakta, sınır ötesindeki yaralılar ise sınır kapılarının kapalı 
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olması nedeniyle çaresizliğe terk edilmektedir. Suriye Merkezi Hükümeti’nin de 
buraya Koruyucu Sağlık Hizmeti ve Aşılama gibi hizmetleri getirememesi nedeniyle 
salgınlar, salgınlardan ölümler kapıdadır, bu da Türkiye’de, sınır boylarında yaşayan 
yurttaşlarımızın sağlığını da tehdit etmektedir.

Bütün bu nedenlerden dolayı; 

Öncelikle Hükümeti bu savaşta taraf olmaktan vazgeçmeye, barıştan yana tutum • 
almaya,

Suriye ile sınır oluşturan iller, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin • 
illerindeki Sağlık Kuruluşlarında gerekli önlemleri almaya ve sağlık çalışanlarının 
bu ağır yük altında çalıştırmaya son vermeye, bölgeye geçici sağlık çalışanı 
görevlendirmek yerine, eksik kadroları tamamlamaya,

Bölge Halkının sağlık hizmetine ulaşmasına engel olan koşulları kaldırmaya, • 
“savaş yaralılarına hizmet” için ayrı bir düzenleme yapmaya,

Suriye topraklarında kalan ve son günlerde büyük bir saldırı ile karşı karşıya olan • 
çoğunluğu Kürt olan Suriye halkına ekteki raporumuz doğrultusunda öncelikle 
ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım malzemesi; daha sonra da Koruyucu Sağlık 
Hizmeti bağlamında aşı, serum vb. sevki için sınır kapılarını (Gaziantep-İslahiye, 
Mardin-Nusaybin ve Şanlıurfarfa-Akçakale-Suruç) açmaya ÇAĞIRIYORUZ.

Sendikamız SES, savaş koşullarında da olsa, hangi etnik yapı, inanç ve mezhepten 
olursa olsun; herkese ayırımsız sağlık hizmeti verilmesinin tarafı ve izleyicisidir. 
27.07.2013 

 MERKEZ YÖNETİM KURULU

EK: Suriye Kürt Bölgesi Sağlık Raporu
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SURİYE KÜRT BÖLGESİNİN SAĞLIK SORUNLARI İLE 
İLGİLİ RAPORUMUZ:

SES Genel Merkezinin içinde yer aldığı bir heyet, sağlık alanında gözlem ve 
incelemeler yapmak üzere 26-29 Mayıs 2013 tarihlerinde Suriye’de Kürtlerin 
yoğunlukta yaşadığı Özerk Bölgeye gidilmiş ve incelemeler yapılmıştır. Buna göre;

AFRİN BÖLGESİ:

Savaştan önce köyler dâhil olmak üzere Afrin ilçesinin nüfusu 700 bin iken, şu an 2 
milyon nüfusa ulaşmış durumdadır. 

Sağlık sistemindeki finansının nasıl olduğu hakkında tam bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
Devlet memurları dışında sigorta primine dayalı sağlık hizmeti alınması konusunda 
herhangi bir bilgi alınamamıştır. Sadece geçmişte devlet memurları olan çalışanların 
sigortalı oldukları bunun dışındaki halkın tüm kesimleri cepten para ödeme yaparak 
sağlık hizmeti aldıkları tespiti yapılmıştır.

Birinci Basamak Sağlık Hizmeti

Savaş öncesi 1. Basamak sağlık sistemi, sağlık merkezi ve aile hekimliği sistemi 
üzerinden yürümekte iken, savaştan sonra 1. Basamak sağlık sistemi hiçbir şekilde 
çalışmamaktadır. Toplamda kasaba, köy ve merkezde 24 tane sağlık merkezi 
bulunmakta iken, şu anda Afrin merkezinde sadece 2 tane sağlık merkezi pasif 
hizmet vermektedir. Aşılar savaş öncesinde düzenli olarak yapıldığından, bulaşıcı 
hastalıklar en asgari düzeyde iken, şu anda aşı yapılamayarak bulaşıcı hastalıklar 
artmaya başlamıştır. Bunların başında şark çıbanı, tifo, brucella, kolera, kızamık ve 
hepatit gelmektedir. 

Savaştan sonra oluşturulan sağlık meclisi, koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 
için mahalle ve köyler de başta hijyen kuralları olmak üzere sağlık hizmetleri eğitimi 
verilmiş ve belli bazı çalışmalar yürütülmeye çalışılmıştır. Ancak son dönemlerde 
artan çatışmalar nedeniyle sağlık meclisleri çalışmalarını askıya almak zorunda 
kalmışlardır.

İkinci Basamak Sağlık Hizmeti

Afrin’in nüfusu 700 bin olduğu halde devlet tam teşekküllü hastaneyi Afrin’e yapmak 
yerine, Afrin’e 35 km uzaklıktaki Azaz ilçesine kurmuştur. Ancak şu anda hastane, 
Suriye muhalifleri tarafından siper olarak kullanıldığı için tam teşekküllü hastane 
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hizmet vermeyecek durumdadır. Savaş öncesi 3 özel hastane bulunmakta iken şu an 
ek olarak, 30 yataklı ve içinde eczanesi olan bir halk hastanesi açılarak, zor koşullar 
altında 4 hastane hizmet vermeye devam etmektedir. Mevcut 4 hastanede de araç-
gereç ve sağlık personeli başta olmak üzere kısıtlı koşullarda hizmet vermektedir. 
Savaştan önce Afrin’de 50 si hekim olmak üzere 300 sağlık çalışanı birinci basamakta 
hizmet verirken şu an da çalışanlar merkezi hükümetin maaşlarını kesme tehditti 
nedeniyle çalışmamaktalar. Bunun dışında halk hastanesinde çalışanların bir kısmı 
ise Halep şehrinden gelerek hizmet vermeye devam etmektedirler. 

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti

Afrin’e en yakın üniversite hastanesi Halep’te bulunmaktadır. Ancak şu anda 
Halep’teki üniversite hastanesi üçte bir oranında hizmet vermektedir. Halep’te 
artan çatışmalar nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı şehri terk etmiş 
durumdadır. 

Çevre Sağlığı

Afrin Belediyesi şu anda yüzde 10 oranında hizmet vermektedir. Çöp toplama, suların 
klorlanması işlemleri halk tarafından yapılmaktadır. Ancak klorlama sadece şehir 
şebekesine yapılabilmektedir. Oysa Apartmanlara ait çok sayıda kuyu bulunmaktadır. 
Fakat bu kuyulara klorlama yapılamamaktadır. Şehrin kanalizasyonu şehrin içinden 
geçmekte olan Afrin çayına atık sularda caddelere akmaktadır. Dolayısıyla bulaşıcı 
hastalıklar kaynağı olarak görülmektedir. Çöpler çoğu zaman toplanamamakla 
beraber zaman zaman kısıtlı araç ve gereçlerle toplanılarak şehir dışına çıkarılıp 
yakma yöntemiyle yok edilmeye çalışılmaktadır. Şehirde sık sık elektrik kesintisi 
olması nedeniyle çok sayıda jeneratör çalıştırılmaktadır. Bu durum da kullanılan 
mazotun ağırlıklı ham madde olması nedeniyle karbon monoksit yaymaktadır. 
Dolayısıyla insan sağlığı üzerinde ciddi bir risk teşkil etmektedir. Yine koruyucu 
sağlık hizmetlerinin alması gereken önlemlerde haşerelerle mücadele (ilaçlama) 
araç-gereç ve ilaç eksikliği nedeniyle yapılamamaktadır. 

KAMIŞLI İLİ(CİZRE BÖLGESİ)

Suriye’de yaşanan savaş sürecinden sonra Nusaybin sınır kapısından Suriye’ye 
geçiş yapma işlemleri ayni yardım dışında kapatılmıştır. Ancak heyetimiz Türkiye-
Suriye (Kamışlı) tampon bölgesinde Kamışlı’daki sağlık çalışanları temsilcileriyle bir 
görüşme yapmıştır. 

Kamışlı’nın nüfusu savaştan önce 500 bin iken şuan 1 milyonu aşmış durumdadır. 
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Birinci Basamak Sağlık Hizmeti

Eksiklikleriyle birlikte 1. Basamak sağlık hizmeti devam etmektedir. Hala birinci 
basamak merkezi hükümet politikaları tarafından yürütülmektedir. Bazı yerlerde 
önceden çalışan sağlık çalışanlarının artık çalışmadığı tespit edilmiştir. Yapılan 
tespitlerde koruyucu sağlık hizmetlerinin aksadığı gözlemlenmiştir. Bunun 
sonucunda; şark çıbanı, hepatit b, şeker hastalığı, sıtma, ishal, suçiçeği, polio (çocuk 
felci), kuduz, kızamık ve Akdeniz anemisi vakalarında artış olduğu görülmüştür. 

1963-1965 yıllarından buyana sıtma ve şark çıbanı hastalıkları hiç görülmezken, 
savaşla birlikte bu vakalarda hızlı bir artış olduğu tarafımıza aktarılmıştır. Bunların 
dışında 130 diyaliz hastası, 145 lösemi hastası ve kronik bir çok hastalığın olduğu 
tarafımıza aktarılmıştır. 

İkinci Basamak Sağlık Hizmeti 

İkisi devlet 4’ü özel olmak üzere toplamda 6 tane hastane mevcuttur. Elektriklerin 
sık sık kesilmesi nedeniyle hastanelerde ameliyatlar, görüntüleme merkezleri, 
laboratuvar kitleri vb. hizmetler aksamaktadır. İkinci basamakta yaşanan sıkıntılar 
Afrin bölgesinde yaşanan sıkıntıların benzeridir.

Çevre Sağlığı

Kamışlı ve bağlı yerel beldelerde toplamda 6 belediye mevcuttur. Belediyelerin bir 
kısmı merkezi hükümete bağlı, bir kısmı da halk tarafından yönetilmektedir. Köy 
ve beldelerden tedavi amaçlı merkeze gelebilecek hastaların yollardaki güvenlik 
sorunu nedeni ile gelemedikleri tespit edilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetinde 
bahsedildiği çerçevede çok sayıda hastalıklar mevcut olup, hızla artmaktadır. Yıllarca 
kapalı olan petrol kuyularının açılması sonucunda kalitesi düşük mazot üretimi 
yapılmaktadır. Bu da aşırı karbon monoksit yayılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla 
insan sağlığı üzerinde olumsuz yönde ciddi bir etki oluşturduğu tespit edilmiştir. Çöp 
toplama araçlarının oldukça yetersiz olduğu, belediye çalışanlarının savaştan dolayı 
başka yerlere göç ettiği veya çalışmadığından dolayı çöplerin toplanması ve imha 
edilmesi çalışmaları eksik yapılmaktadır. Bu durum Kamışlı halkının sağlığını ciddi 
anlamda tehdit etmektedir. Savaştan sonra belli yerlerde halk komiteleri tarafından 
yürütülen çalışmalarda başta koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere birçok alanda 
benzer eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 
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Kamışlı’ya bağlı Kobani ilçesi, sağlık alanında Halep iline bağlı olarak ihtiyaçların 
karşılandığı heyetimize aktarılmıştır. Savaş süresi içerisinde gerek Kamışlı ile 
Kobani, Kobani ile Halep ve Kobani ile Serekani arasında sağlık hizmetleri 
kanalları kesilmiştir. Kobani’de birinci basamak sağlık hizmetleri ve ikinci basamak 
sağlık hizmetlerinin ihtiyacı Kamışlı üzerinden yürütülmektedir. Serekani-Haseki 
bölgesinde Suriye muhalifleri tarafından sağlık binasını mevzi olarak kullandığı 
tespit edilmiştir. Bu durumun aynı zamanda savaş hukukuna da aykırı olduğu, 
sağlık hizmetinin alınmasında ciddi anlamda sorunlar yaşattığı gözlemlenmiştir. 
Serekani’de bir özel hastane mevcuttur ve halk sağlık hizmetini bu özel hastane 
üzerinden gidermeye çalışmaktadır. 

Çevre Sağlığı

Belediyenin eksik ve yetersiz çalışması sonucunda sularda klorlamanın eksik 
yapıldığı, çöplerin uygun toplanmadığı ve imha edilmediği anlaşılmıştır. Dışarıdan 
yapılan aşı, ilaç vb. yardımların yetersiz olmasından dolayı sağlık hizmetinin 
sunumunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Savaş sürecinden önce merkezi hükümet 
tarafından gönderilen ilaç ve aşılar savaş süresi içerisinde gönderilmediği ve ilaç 
fabrikalarının büyük bir kısmının kapatılmasından dolayı ciddi sorunlar yaşandığı 
tespit edilmiştir. 

İlaç ve Tıbbi Malzeme durumu

Savaştan önce devlete ait 2, şahıslara ait 6 olmak üzere 8 tane ilaç fabrikası varken, 
şu anda özel şirketler tarafından kısıtlı ilaç temini gerçekleşmektedir. 

Akrep, yılan ısırmalarına karşı panzehir bulunmamakla beraber bütün bölgede ilaç ve 
tıbbi malzeme eksikliği hat safhada olduğu belirtilmiştir. Her türlü ilaç, laboratuvar, 
ilk yardım malzemesi, mayiler ve kan transfüzyon setleri, hemodiyaliz cihazları, 
tomografi başta olmak üzere görüntüleme cihazları, ortopedi malzemeleri, yeni doğan 
ünitelerine ve akla gelebilecek her türlü malzemeye acil ihtiyaç bulunmaktadır.

Heyva Sor Kurd

Heyva Sor Kurd, Sağlık Çalışmaları, Çocuklar ve Gençlere Yönelik Çalışmalar, 
Yaralıların Bakım ve Takiplerinin Yapılması konusunda çalışmalar tapmaktadır.

Kritik hastaların ameliyatlarının başka bir şehirde veya ülkede yapılması için gerekli 
girişimlerde bulunmakta ve kısıtlı imkânlarla parasal yardım yapmaktadır. Tedavi 
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masraflarını karşılamayacak durumda olan hastaların tedavi giderlerinin yarısını 
karşılamaktadır. Şehirde yaşayanların kan gruplarının tespiti yapılarak, kan verilmesi 
için hastanelere yönlendirme yapılmaktadır. Şu anda kan torbalarının ve saklama 
yerlerinin olmamasından dolayı kan stoku yapılamamaktadır.

Sonuç olarak, 2 milyon nüfuslu Afrin ilçesinin Halep, Azaz, Kobani, Kilis ve İslâhiye 
ile iletişimleri kesilmiş adeta halk tecrit edilerek, ambargo altında tutulmaktadır. 
Yaptığımız çalışma sonucunda tespitimiz; halkın ağırlıklı olarak bundan 20 yıl önce 
açık olan İslâhiye sınır kapısının açılmasının aciliyet arz ettiği yönündedir. 

Afrin, Kamışlı, Kobani, Serékani, Tıltemer ve Heseki yerleşim yerlerinde hastaneler 
sağlık hizmetlerini yürütebilecek sayıda olduğu halde sağlık çalışanı, ilaç, malzeme ve 
araç gereç konusunda eksikliklerin olmasından dolayı sağlık hizmetinin sunumunda 
ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye tarafından sınırlı açılan Nusaybin kapısının 
tamamen açılması gerekmektedir. Aksi halde bölgede başlayan bulaşıcı hastalıkların 
hızla yayılacağı, insanların yaşamını tehdit edeceği ve Türkiye’ye de yayılabilecek 
sürece gidebileceği vurgulanmıştır. Kapanan ilaç depoları ve fabrikalar nedeniyle ilaç 
yetersizliğinin giderilmesi için Türkiye tarafından ilaç yardımı yapması gerekmektedir. 
Aşı ve serumun yetersiz olması nedeniyle tedavilerin ve koruyucu sağlık hizmetinin 
yapılmadığı tespit edilmiştir. Başta bölge belediyeleri olmak üzere Türkiye genelinde 
savaş süreçlerinde yapılan yardımların (ilaç, gıda, giyecek) bir an önce özerk bölgeye 
yapılması ve sorunların aşılması için de siyasi anlamda bazı kararların alınması ile 
kapalı olan sınır kapılarının (Gaziantep-İslahiye, Mardin-Nusaybin ve Şanlı Urfa-
Akçakale-Suruç) açılması gerektiği kanaatindeyiz.

       SES GENEL MERKEZİ
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1 Ağustos 2013; SENDİKAMIZIN 17. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ TÜRKİYE EMEK, DEMOKRASİ VE BARIŞ 
GÜÇLERİNE KUTLU OLSUN..!

Kamu emekçileri; 1960’lı yıllardaki örgütlenmesinden sonraki büyük çıkışını 1990’lı 
yıllarda yaparak, geleceklerinde söz ve karar sahibi olmanın, işine ve ekmeğine sahip 
çıkmanın yolunun örgütlenmekten geçtiğinin bilinci ile sendikal örgütlenmeye 
başladılar.

 Bu örgütlenme mücadelesinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri de yerlerini aldı, 
1990 yılından itibaren arka arkaya Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve 
Sosyal Hizmet Sen sendikalarını kurdular. Süreç içinde haksızlığa karşı mücadelenin 
en güçlü aracının birlikte örgütlenme olmasından hareketle ve emekçilerin birleşme 
konusundaki ısrarlı tutumuyla adı geçen dört sendika birleşti 

1 Ağustos 1996 yılında sendikamız SES kuruldu.

SES’in iskeletini oluşturan sendikaların kuruluşu da tıpkı KESK’e bağlı diğer 
sendikalar gibi sancılı olmuş, fiili mücadele sonucu Sağlık Ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri mücadelesine katılmışlardır. Kuruluş yıllarının, Türkiye’nin faili meçhul 
(-belli-) cinayetlerinin yoğun olduğu döneme denk gelmesi, SES yönetici ve üyelerinin 
de büyük ölçüde Demokrasi ve İnsan Hakları mücadelesi içinde olması nedeniyle 
yitirdiklerimiz oldu. Onur üyelerimiz olan Necati AYDIN, Ayşenur ŞİMŞEK ve 
Behçet AYSAN başta olmak üzere bu mücadelede yitirdiğimiz: 

Şehmus AKINCI• 

Hasan KAYA• 

M.Emin AYHAN• 

Zeki TANRIKULU• 

İdris ÇELİK• 

Oktay TÜRKMEN• 

Veysi SIZLANAN• 

Hamit PAMUK• 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
928

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

Recai AYDIN• 

Semra BAYRAM• 

Namık ERDOĞAN• 

Yasemin DEMİR• 

Eduard TANRIVERDİ• 

Eyyüp GÖKOĞLU• 

Ferman ALTUN• 

İkram DAMLAYICI• 

arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Yitirdiğimiz bu arkadaşlarımız halen mücadelemize 
ışık tutuyor. Sendikamız başta olmak üzere; emek ve demokrasi güçleri bu yitirilen 
canlara çok şey borçludur. 12 Eylül karanlığı ile yaratılan korku imparatorluğuna 
bu yoldaşlarımız canları ile ışık oldular. Bu ışık; Türkiye emek ve demokrasi 
mücadelesinin yolunu aydınlattı. Her birini ayrı ayrı saygıyla anıyor, mücadelelerinin 
bize rehberlik edeceğini bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. 

Geçen 23 yıllık süreç içinde kamu emekçileri hareketine ve SES’e baskılar devam 
etti, ediyor. Son yıllarda da gerek KESK, KESK’e bağlı sendikalar ve sendikamıza 
yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. 

Bu süre içinde;

Kuruluş yıllarımızdan bugüne en önemli talebimiz olan • “Grev ve TİS” içeren 
yasa çıkmadı ama kamu emekçileri grev de yaptı, belediyelerde olduğu gibi TİS’ 
de imzaladı. “Memurun sendikası olmaz” diyen iktidarları sahte sendika yasası 
çıkarmak zorunda bıraktı. 2010 anayasa referandumu ile TİS hakkı verildi. Şimdi 
sırada GREV ve özgür toplu pazarlık hakkını elde etme mücadelesinde.

Anayasa’ya 90. maddeyi yazdırdı. Uluslar Arası sözleşmeler bu maddeye eklenen • 
bir fıkra ile iç hukuk kuralı haline getirildi, yapılan toplu sözleşmelerden dolayı 
dönemin hükümetleri mahkum edildi. Örgütlenmek, hak aramak ve almak için 
icazet beklenmemesi gerektiği mücadelemizle bir kez daha kanıtlandı.

“Hak Verilmez Alınır” şiarı bir kez daha hayat buldu.• 
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“Memur, kapıkulu”•  zihniyeti yıkılarak bilinçlere “EMEKÇİ” kavramı kazındı

Kamu emekçileri örgütlenmenin sadece kendi çıkarları için değil, toplumun • 
çıkar ve talepleri içinde bir güç olduğunu kamu hizmetlerinin ücretsiz sunulması 
için verdikleri mücadele ile gösterdiler. Özellikle işkolumuzda sağlık, sosyal 
güvenlik ve sosyal hizmet hakkına sahip çıkarak, özelleştirmelerin her türlüsüne 
karşı duruşumuz bunun en açık örneği oldu.

Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için ülkemizde ve dünyada savaşa karşı • 
barışı, faşizme karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, baskıya karşı 
özgürlüğü, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların eşitliğini, özgürlüğünü ve 
kardeşliğini savunarak örgütlenmek temel düsturumuz oldu ve bu amaç etrafında 
40 bin emekçiyi bir araya getirdik.

Artık bir utanç kaynağı olan cins ayrımcılığına, engellilere yapılan haksızlığa • 
karşı mücadele ettik.

İşkolumuzdaki haksızlıklara, hukuksuzluklara, baskılara karşı fiili mücadelemizi • 
sürdürürken, hukuksal alanda da ciddi kazanımlar elde ettik.

Sağlığın, Sosyal Hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı örgütümüzün yürüttüğü • 
mücadele, siyasal iktidarların istedikleri hızda ve istedikleri biçimde hareket 
etmelerini engellediğinden, sendikamız her dönem siyasal iktidarların hedefinde 
oldu.

Mücadele sürecimizde öldürülen, sürgüne gönderilen, tutuklanan, çeşitli • 
düzeylerde baskılara uğrayan üyelerimiz, yöneticilerimiz oldu, ancak bunlar 
örgütlenmemizi de, emekçilerin hak ve çıkarları için mücadelemizi de 
engelleyemedi.

BUGÜN HAYATA MÜDAHALEYE, DÜNDEN DAHA FAZLA 
İHTİYACIMIZ VAR

Çünkü adil paylaşım isteyen emekçiler, kadın mücadelesi yürütenler, doğasına ve 
deresine sahip çıkanlar, öğrenciler, aydınlar, inanç özgürlüğü, kimlik özgürlüğü 
isteyenler kısacası daha yaşanılır bir ülke ve dünya isteyen tüm kesimler ve örgütleri 
illegal kabul edilip yürütme (özellikle güvenlik) ve yargı kıskacına alınıyor. Baskı, 
soruşturma, devlet terörü, gözaltı ve tutuklamalarla biat eden, sorgulamayan, 
köleleştirilmiş bir toplum yaratılmak isteniyor. 

Arkada bıraktığımız 17 (23) yıl içinde siyasal iktidarlar da dünyadaki yeni liberal 
politikaların ülkemizdeki uygulayıcıları oldular. Bu konuda uluslararası sermayenin 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
930

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

direktif ve desteklerinin yanında, 12 Eylül darbesinin baskıcı yasalarından aldıkları 
güçte etkili oldu. Kamu alanındaki özelleştirme, taşeronlaştırma, piyasalaştırma 
politikalarını istedikleri hızda ve düzeyde olmasa da hayata geçirdiler ve halen bu 
alandaki tasfiye çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte işkolumuzdaki özelleştirme- 
piyasalaştırmaya karşı kitlesel mücadeleler örgütleyen sendikamız oldu. Bugüne 
geldiğimizde burjuvazi ve onun siyasi iktidarları, özellikle de son 11 yıldır AKP 
hükümeti pervasız saldırılarına arttırarak devam etmektedir. 

Saldırılar sadece hakları, özgürlükleri kısıtlama, çalışma düzenini çalışanlar için 
zorlaştırmaya yönelik yasal düzenlemeler olarak kalmamakta siyasi kadrolaşma 
olarak da sürmektedir. Kadrolaşma ise en çok sendikamızın üyelerine, aktivistlerine, 
yöneticilerine yönelmektedir. Çünkü siyasi iktidarlardan bağımsız hareket etmeyi 
temel alan sendikal anlayışımız siyasi iktidarları rahatsız etmekte, onlar da “yandaş 
yapamadığını” bertaraf etmeye çalışmaktadır ama boşuna…

Çünkü bu ülkede SES var KESK var. Bu ülke insanı tüm farklılıklarını bir kenara 
bırakarak ortak doğruları, özgürlük talepleri ile birleşmeyi başarmış ve GEZİ ruhunu 
ortaya çıkarmayı başarmıştır.

Bugün sağlık ve sosyal hizmet alanında;

Geliştirilmesi, güçlendirilmesi gereken 1. basamak yok edilmiş, Aile hekimliği • 
adı altında binlerce hekime esnaf olması dayatılmış, en temel insan hakkı olan 
sağlık hakkı artık bir pazar nesnesi haline getirilmiştir. Şimdi de Koruyucu Sağlık 
Hizmeti görevi olan 1. Basamak Sağlık Hizmeti görevi unutularak, TSM ve 
ASM çalışanlarına 2. Basamak Sağlık Kurumlarında Nöbet, Acil 112 Ambulans 
Hizmetlerinde ek görev verilmeye çalışılmaktadır. 

Sağlık ve sosyal güvenlik hakkı, SSGSS yasası ile hak olmaktan çıkarılmıştır. • 
Emekliliği hayal haline getiren bu yasa, sağlıkta her gün artan katkı ve katılım 
payı, ama giderek daraltılan hizmet paketi dayatmaktadır. 1 Ocak 2012 tarihinde 
prim ödeme zorunluluğu ile azımsanmayacak bir nüfus sağlık hizmeti kapsamı 
dışında kalmıştır.

Döner sermaye uygulaması ile sağlık kurumları işletme haline getirilirken, • 
çalışanlara performansa dayalı döner sermaye uygulaması ile emekliliğe yansıyan 
temel ücretler sürekli düşük tutulmuştur.

Taşeronlaştırma ve güvencesiz çalıştırmanın geldiği boyutlar işkolumuz • 
çalışanlarının yarısına ulaşmıştır.
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Sosyal Hizmetler adım adım tasfiye edilmeye, Sosyal Hi• zmet sadaka anlayışı 
içinde “Sosyal Yardım”a dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Bakıma muhtaç yaşlı, 
çocuk ve kadınlar her türden istismara karşı devletin korumasından alınıp 
vakıf ve cemaatlerin kucağına atılmak istenmektedir. 633 Sayılı Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı kurulması ve Teşkilatlanması ile ilgili KHK ile de SHÇEK 
İl Özel İdarelerine bağlanmış, son Yerel Yönetimler Yasası ile de Büyükşehir 
statüsüne alınan illerde İl Özel İdareleri lağvedilerek bu kurumların yerel 
yönetimlere devrinin önü açılmıştır. Bu şekilde Sosyal Hizmet siyasi iradenin 
eline teslim edilerek onun keyfine terk edilmektedir.

2 Kasım 2011 tarihinde, bir gece yarısı operasyonu ile çıkarılan 663 Sayılı Kanun • 
Hükmünde Kararname ile; Hastaneleri işletme haline getiren Kamu Hastane 
Birlikleri uygulaması, sermayeye kamudan kaynak aktarmanın pervasız bir 
yöntemi olan Kamu-Özel Ortaklığı yoluyla “Sağlık Kampüsleri” oluşturulması, 
her türlü denetimden uzak Serbest Sağlık Bölgeleri kurulması, Sağlık Turizmi 
olanaklarını veren düzenleme, yabancı uyruklu Hekim ve Hemşire” çalıştırma 
yolunun açılması dolayısıyla iş gücü maliyetini ucuzlatma gibi düzenlemeleri ile 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yasal ve hukuki yapılanması tamamlanmıştır. 

Bugün dünden daha fazla birliğe ve birlikte mücadeleye ihtiyacımız var

Bugün iş kolumuzda on beşten fazla sendika vardır, meslek ve işyeri sendikacılığı 
yeniden hortlatılmaya çalışılmaktadır. Anayasa değiştirilerek ‘örgütlenme özgürlüğü’ 
yalanıyla birden fazla sendikaya üyelik getirilerek, örgütlülük zayıflatılmaya 
çalışılmakta, her türden haklarımızı kullanmak için iktidarın gösterdiği örgütlere 
gitmemiz istenmektedir.

Yukarıda ifade ettiğimiz işkolumuzdaki olumsuzluklara karşı durmanın, işkolumuzdaki 
piyasalaştırmanın ve ticarileştirmenin son bulmasının, işyerimizdeki en küçük 
hakkımızdan, en büyük talebimizin gerçekleşmesine kadar tümü için örgütlü ve 
birleşik mücadele bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Bizim bunu yapmamız 
halinde, yapıyormuş gibi görünenler ve bizleri oyalayanlar boş durmayacaktır. Israrla 
birliği savunmalı, birliği beraberliği yozlaştıran, anlamsızlaştıran, bugünkü birliğimizi 
bile dağıtmayı planlayan düzenlemelere karşı olmalıyız.

Bugün dünden daha uyanık ve daha mücadeleci olmak zorundayız

Bugün her zamankinden daha dikkatli ve mücadeleci olmalıyız. Çünkü dünyada 
ve ülkemizde liberalizm herkesi etkisi altına almaya, bölmeye, parçalamaya, 
örgütlü mücadeleyi zayıflatmaktadır. Liberalizm; aynı işi yapanları, farklı kimlikleri, 
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farklı inançları, farklı cinsiyetleri ve cinsel yönelim farklılıklarını, hatta farklı 
kentleri birbirine düşman, birbiriyle rekabet eden bir yapıya dönüştürmekte, 
mücadeleyi boğmaktadır. Bu nedenle hiçbir zaman emekçileri, emekçi ve yoksul 
halkı buluşturmaktan, emekçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini savunmaktan 
vazgeçmemeliyiz.

Her türden farklılığın, bencilliğin ve bireyselliğin kışkırtılarak temel değer yapılmaya 
çalışıldığı, insani duyguların ırkçı bir saldırganlığa dönüştürüldüğü, en temel insan 
hakkının pazara çıkarıldığı bir zamanda, sahibinin sesi medyaların beyin yıkama 
çabalarına rağmen ; emekçiden ve halktan yana, herkesin kendini ifade ettiği, 
her düşüncenin çoğunluk olma hakkının olduğu, devletten ve siyasal partilerden 
bağımsız, emekçilerin hak ve çıkarlarını esas alan, toplumsal yararı bireysel 
çıkardan önemli sayan BİR EMEK ÖRGÜTÜYÜZ.

Şube ve temsilciliklerimizden en ücra köşedeki üyelerimize kadar büyük bir özveri ile 
çalışarak sendikal sorumluluklarımızı yürütüyoruz. Sendikamızda 23 yılda kazandığı 
örgütlenme, eğitim ve mücadele deneyimiyle emekten ve halktan yana kendine 
özgü bir kültür oluşmuştur. Bu nedenle kurucularımızdan başlayarak, gelmiş geçmiş 
tüm şube ve merkez yöneticilerimiz ve üyelerimiz haklı bir onurun sahibidir. 1 
Ağustos 1996 yılında dört sendikanın birleşmesiyle kurduğumuz SES bugün 40 bin 
üyesiyle aritmetik toplamın çok ötesinde anlamlar ifade etmektedir. Bunca baskıya 
rağmen küçültülememiştir, aksine emekçiler ve halk nezdinde itibarını arttırmayı 
başarmıştır. 

17.(23) yılımızı kutlarken, bugüne kadar edindiğimiz deneyimlerin ışığında; hak 
ve özgürlerimizi geliştirmek, bize giydirilmek istenen deli gömleğini yırtıp atmak, 
işkolumuzdaki tüm hizmetlerin ücretsiz ve nitelikli olmasını sağlamak, güvenceli iş, 
güvenceli gelecek, barış içinde yaşanan eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke için; daha fazla 
birlik, daha fazla çalışma, daha fazla örgütlenme, daha çok mücadele bizi bekliyor.

Kuruluş yıldönümümüz TİS görüşmelerinin başladığı bir döneme de denk 
gelmektedir. TİS dönemine dair çıkardığımız mücadele programımız ile masada, 
sokakta ve işyerlerinde fiili ve meşru mücadele geleneğimize denk bir çalışma ile 
emek ve demokrasi mücadelemizi yükselteceğiz.

Hepimizin yolu açık olsun… 01.08.2013

MERKEZ YÖNETİM KURULU 



SES - 2011 - 2014 ÇALIŞMA RAPORU
933

BASIN AÇIKLAMALARINDAN ÖRNEKLER

Kuruluşumuz Türkiye Emek ve Demokrasi Mücadelesine 
Kutlu Olsun….!

YAŞASIN SES - YAŞASIN KESK

 BİR EFSANE, BİR RÜYA;

TOPLUMUN HER KESİMİNE AYIRIMSIZ BEŞ YILDIZLI 
SAĞLIK HİZMETİ:

 “ŞEHİR HASTANELERİ !…”

11 Eylül 2013 günü İstanbul’da 15 “Şehir Hastanesi” yapımı ile ilgili sözleşme, 
Başbakan’ın da katıldığı bir törenle imzalandı.

Küresel Sermayeye büyük bir rant sağlanması anlamına gelen Kamu Özel Ortaklığı 
yoluyla yapılacak “Entegre Sağlık Kampüsleri” ile ilgili imza töreni, İstanbul’daki 
Sağlık Çalışanları başta olmak üzere, çevre illerden zorunlu taşınan kamu 
görevlilerinin ya da bindirilmiş kıtaların katılımı ile gerçekleşti, bu yolla “büyük 
ilgi” gördü.

Törende Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “…..toplumun her kesimine, ayırım 
gözetmeden BEŞ YILDIZLI Sağlık Hizmetlerini sunacağız” şeklinde açıklamada 
bulundu.

Sözü edilen Şehir Hastaneleri, 25-49 yıllığına tahsis edilen (genellikle 25 yıl 
olarak uygulanıyor) hazine arazilerine değişik branşta ve yatak sayısında Kampüs 
Hastaneler inşa edilmesi, sağlık hizmeti dışındaki hizmetlerin yüklenici tarafından 
verilmesi, bu hizmetler için doluluk taahhüdünün verildiği, uluslar arası yargının söz 
sahibi olduğu, vergi muafiyetlerinin sınırsız uygulandığı, sağlık hizmeti için de 25 
yıllık süre için yükleniciye “yüklü” bir kira verilmesi şeklinde açıklanabilir. Bugüne 
kadar yapılan ihale bedellerinde yer alan kira miktarlarına bakıldığında, kamu 
bütçesinden ödenecek 3 yıllık kiralarla bu hastanelerin maliyetiniı karşılanacağı, 
25 yılda ödenecek kira toplamı ile de aynı çapta birkaç hastanenin yapılabileceği 
saptanmıştır.

Bu modeli ilk uygulayan ülkelerden İngiltere, “yalnızca ihaleyi alan firmaların 
yararına olduğu, kamu zararı ve çalışanların işsiz kalmasına neden olduğu” 
gerekçeleriyle vazgeçmek zorunda kalmış ve tasfiye yoluna gitme kararı almıştır.
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Türkiye’de de DANIŞTAY, “Etlik”, “Bilkent” ve “Elazığ” ihalelerinde, aynı 
gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Sonrasında açılan ihalelere bu 
mahkeme kararları nedeniyle teklif veren olmadığı için hükümet, Mart 2013 de yeni 
bir yasal düzenleme yapmıştır.

Ticarileştirilmiş bir sağlık sisteminde herkese ayırımsız sağlık hizmeti sunmak mümkün 
değildir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bugüne kadar getirilmiş uygulamalar bunun 
olanaksız olduğunu göstermektedir. Her kademede alınan katkı-katılım payları 
bir yana, hizmetin birçok kademesinde “ilave ücretler” ödeme zorunluluğu da 
mevcuttur:

Ayaktan tetkik ve tedavilerde, hastanelerin sınıfına (A,B,C,D,E) göre yapılacak • 
işlemin SGK maliyeti üzerinden üç katına varan “ilave ücret” alınması ile ilgili 
düzenleme mevcuttur.

Yatarak tedavilerde başta yatak ücreti olmak üzere, yapılan müdahaleler ve • 
“istisnai” diye tanımlanmış, ama aslında şu anda tıbbın her alanında uygulanan 
tedavi ve ameliyatlardan üç katına kadar ücret alınması uygulaması mevcut 
olup, bu uygulamada kamu-özel ayırımı da yoktur.

Son düzenleme ile de Üniversite Hastaneleri’nde Öğretim Üyeleri tarafından • 
yapılacak muayeneler için 45-68 TL, girişimler için de bir defada Asgari Ücretin 
iki katını geçmemek üzere neredeyse sınırsız “ilave ücret” ödeme zorunlu hale 
gelmiştir.

Bu şekilde ticarileştirilmiş bir sağlık sisteminde, belirttiğimiz katkı-katılım payı ve 
ücretler varken, asgari ücretli bir işçi ile bir iş adamının ayırımsız aynı hizmeti alması 
mümkün müdür? Açılacak Şehir Hastaneleri’nde verilecek hizmet; Sağlık Hizmeti 
üzerinden “kar” etme, kamudan sermayeye kaynak aktarma şeklinde özetlenebilecek 
“Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın temel anlayışından bağımsız olabilir mi?

Başta Başbakan olmak üzere Sağlık Bakanı ve tüm yetkililer gerçekleri saklayarak 
halkı yanıltmaktadır. Kurulacak şehir hastaneleri daha fazla kar, daha fazla katkı-
katılım payı, daha fazla ilave ücret, daha fazla rant, daha fazla kaynak aktarmak 
anlamına gelmektedir, bu nedenle kabul edilmemelidir. 

Bu hastaneler, fiziksel anlamda da hizmete ulaşmanın engelidir. Birçok ilde hastaneler 
şehir merkezlerine uzak yerlere yapılmaktadır, merkezde mevcut olan hastane ve 
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sağlık kuruluşları, bu hastanelerin açılmasıyla kapatılmaktadır. Bu nedenle hem 
hizmet alanlar, hem de veren sağlık emekçilerini de zor günler beklemektedir. 
Dünyada uygulanan benzer sistemlerde görüldüğü gibi, daha fazla “kar” için sağlık 
emekçilerinin sayısında azaltmaya gidiş, dolayısıyla işsiz kalma tehlikesi ile de karşı 
karşıyayız.

Halkın eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli hizmet almasına hizmet etmeyen, katkı-
katılım payı ve ilave ücretlerin daha da artmasına neden olan, küresel sermayeye 
rant ve kaynak aktarmaktan başka bir anlama gelmeyen, sonunda sağlık emekçilerini 
işsizliğe mahkum edecek bu sistemden vazgeçilmelidir. 

Sendikamız SES; sağlık alanındaki örgütler başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerini, 
emekçileri ve hizmete ulaşmaları önünde yeni bir engel çıkarılan halkı buna karşı 
mücadeleye çağırmaktadır. AKP eliyle özelleştirmeye doğru götürülen bu sağlık 
düzenine karşı toplumcu bir sağlık sistemi için mücadele etmeye her zamandan daha 
fazla kararlıyız, mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz. 13.09.2013

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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SOSYAL HİZMETLERDEKİ OYUNU BOZACAĞIZ

Temel insan haklarının gerçekleşmesinde dezavantajlı olan grupların, devlet 
eliyle desteklenerek toplumsal yaşama etkin katılımını sağlamayı amaçlayan 
sosyal hizmetler, bugün AKP’nin siyasi emellerini gerçekleştirmek için her türlü 
hukuksuzluğu gerçekleştirdiği bir alan olmuştur. 

AKP’nin “yeniden yapılandırma” adına son 10 yıldır eski adıyla SHÇEK kurumuna 
çektirmediği eziyet kalmamıştır. Hem sosyal hizmet emekçileri, hem de hizmet 
alan vatandaşların çok ciddi hak ihlallerine uğradığı, artık daha görünür olmaya 
başlamıştır. 633 sayılı KHK’nın çıkarılmasıyla birlikte başlayan süreç, SHÇEK’in lağv 
edilmesi, kuruluşların birer birer kapatılması (toplum merkezleri, gençlik merkezleri, 
rehabilitasyon merkezleri, kreşler vb) hizmet alan korunmaya muhtaç kadın genç, 
yaşlı ve engellilerin oradan oraya sürgün edilmesi, bu alandaki talanı göstermektedir. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşların asıl görevleri koruyucu, 
önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet vermek olması gerekirken, bu kurumları 
AKP’nin seçim yatırımları için nakdi yardım dağıtan kurumlara dönüştürmüştür. 

Bu hükümet kadrolaşmak için çocukları, kadınları, gençleri ve engellileri kullandığı 
gibi kurum ve çalışanları da itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Hizmet alanların 
yüksek yararı değil, AKP’nin siyasi kadrolarının ve politik çıkarlarının “yüksek” yararı 
gözetilerek çalışanlara yönelik baskılar ve yıldırma politikaları uygulamaktadır. AKP; 
demokrasi, şeffaflık, katılımcılık dedikçe, sosyal hizmet çalışanları da işten atılmakta, 
sürgün edilmekte, istifaya zorlanmaktadır. Hizmet alan kadınlar korunamamakta, 
her gün sokak ortasında öldürülmekte, sokakta yaşayan ve suça itilme riski olan 
çocuk sayısı artmakta, madde bağımlılığı olan çocuk sayısı ve çocuk istismarı da 
artmaktadır. 

Son günlerde basın yayın kuruluşlarında çokça gündeme getirilen Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına bağlı İstanbul İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda sosyal 
hizmet çalışanlarına yönelik saldırıların arkasında az önce bir kısmını ifade etmeye 
çalıştığımız hasta ruhlu bir politika bulunmaktadır. Yargısız infazlarla, komplolarla 
çamur at izi kalsın gibi kirli uygulamalarla muhalif olan, kendilerine itaat etmeyen, 
bilimsel düşünen onurlu, aydın insanlar hedef alınmaktadır. 

Bir çok alanda olduğu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında meydana gelen bazı 
olaylar AKP’ye yakın basın tarafından yalan haber olarak kamuoyuna sunulmakta, 
soruşturma açılmakta, çalışanlar açığa alınmakta, hız kesmeyen iftiralar bakan 
düzeyinde de yargısız infazlara dönüştürülmektedir. Sendikamızın üyesi olan 
arkadaşlarımızın uğradıkları iftiralar hız kesmemiştir. Özel ve çalışma yaşamında 
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onurlu duruşları, mesleki çalışmadaki ilkeli yaklaşımları ile örnek olan üyelerimize 
yönelik siyasi iktidarın kadrolarının komploları her geçen gün artmaktadır. 

AKP ülkemizdeki kamu kurumları üzerindeki siyasi baskısını artırmaktadır. Amaç 
diğer kurumlarda olduğu gibi sosyal hizmetlerde de cemaate teslim edilen “kurtarılmış 
alanlar” yaratmaktır. 

Taksim Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri yöneticileri olan üyelerimizle 
ilgili olarak basın yayın organlarında tek elden servis edildiği bilinen haberlerin 
gerçeği yansıtmadığı açığa çıkacaktır. Güvenirliği ve gerçekliği ile ilgili ciddi kaygılar 
taşıdığımız bu haberlerin bir an önce doğruları ile birlikte açıklanması gerekmektedir. 
Kamuoyuna yansıyan haberlerin detaylarında çelişkiler bulunmaktadır. Emniyetin, 
çocukları para karşılığı pazarladığını iddia eden kişilerin bir yıldır teknik ve fiziki 
takibe alındığı belirtilmektedir. Yani bu habere göre emniyet bir yıldır “çocuk 
istismarına” müdahale etmemiştir. 

Basında gözaltına alındığı bildirilen sosyal hizmet çalışanı ve yöneticisi arkadaşlarımız 
emniyette yürütülen bu soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulmuş, ifadeler 
alındıktan sonra aynı gün serbest bırakılmışlardır. Kuruluş yöneticisi olan üyemiz; 
kuruluşun fiziksel koşulları ve bulunduğu konumun hizmet alan cinsel istismar 
mağduru, fuhuşa sürüklenmiş kız çocuklarının bakım ve rehabilitasyonuna uygun 
olmadığına dair raporları bakanlığın ilgili birimlerine defalarca bildirerek gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını talep etmiştir. Bakanlık bu raporlarla ilgili neler yaptığını 
açıklamalıdır. 

Olumsuz koşullara ve idari baskılara karşı özverili ve ilkeli bir şekilde görevini yapan 
sosyal hizmet emekçilerini gerçek dışı suçlamalara maruz bırakılmalarını kabul 
etmiyoruz. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı da süren bir soruşturmada kamuoyunu yanıltarak 
“yargısız infaz” yapmış, kendisinin de Başbakanın izinden gittiğini göstermiştir. Bakanın 
sorumsuzluğu yalnızca soruşturma geçiren arkadaşlarımıza yönelik olmamıştır. Aynı 
zamanda kurumlardan hizmet alan ve bu kurumda kalmış olan kızlarımıza yönelik 
de karalamayı içermektedir. Kamuoyu nezdinde bu kuruluşlarda kalanların “fuhuşa 
karıştığı” izlenimi yaratan açıklamalar yapan bakan da suç işlemektedir. Sendikamız 
üyelerine yönelik kirli oyunun açığa çıkarılması konusunda çaba sarf etmenin 
yanında, AKP’nin son 10 yılda sosyal hizmet alanındaki yıkım politikalarına karşı da 
mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. 11.10.2013 

      MERKEZ YÖNETİM KURULU
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ENGELLİLERİ YILDA BİR KEZ HATIRLAMAK DEĞİL;

SOSYAL, SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE 
TOPLUMSAL YAŞAMDAKİ TÜM ENGELLER 
KALDIRILSIN!

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Birleşmiş Milletler, 1992 yılında sayıları her geçen gün artan engelli insanların 
sorunlarına dikkat çekmek için 3 Aralık gününü “uluslar arası Engelliler Günü” 
olarak ilan etmiştir. 

Bu karar “engellilerin” topluma kazandırılması ve insan haklarının tüm ve eşit ölçüde 
sağlanması amacıyla üye ülkelerce benimsenmiştir. 

Birçok özel günde olduğu gibi 3 Aralık’ta da konuya dikkat çekmek, engellilerin 
yaşam kalitesinin artırılması için açıklamalar, etkinlikler yapılarak “yılda bir gün” 
hatırlanmaktadırlar. 

Her geçen gün sayıları artan engellilerin sorunlarının da arttığı bir gerçektir. 
Engellilerin sağlık, eğitim, istihdam, bakım, rehabilitasyon, ulaşılabilirlik ve birçok 
sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlarına çözüm bulunması devletin asli görevleri 
arasındadır. 

Ancak ülkemizde engelli bireyin yaşam kalitesinin artması için bu sorunlarının 
çözümlenmesi yerine, yalnızca özel günlerde hatırlanmaktan öteye gidilememiştir. 

Hükümet bu 3 Aralık için birçok şey yaptığını propaganda edecek. Ancak bir 
önceki yıldan farklı olmadığını engellilerin ve ailelerinin yaşamlarında görmek 
mümkündür. 

Türkiye nüfusunun %12,29’u engellilerden oluşmaktadır. Bu sayı, engelli bireylerin 
ailelerini de katarak düşündüğümüzde, bu durumda etkilenenler %20’lere vardığı 
görülmektedir. 

Hükümet 2011 yılında 633 sayılı KHK ile Özürlüler İdaresi Başkanlığını kaldırmış, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde genel müdürlük düzeyine indirmiştir. 
Son süreçte, sorunun tarafları olan sendikalar, engelli dernekler ve federasyonların 
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görüşleri alınmadan bir gecede yasal düzenleme yapılmıştır. Sendikamız, engellilerin 
sorunlarının çözümüne ilişkin görüş ve önerilerini birçok platformlarda defalarca 
iletmiş Özürlüler İdaresi Başkanlığının kapatılmasıyla ilgili kaygılarını da somut 
örneklerle idarecilere sunmuştur. Ancak hükümet, birçok konuda olduğu gibi bu 
konuda da antidemokratik bir şekilde davranmaya devam etmiştir. 

Engelli bireyi yok saymak, toplumun dışına iterek, acıma duygusu ile bakmanın hiç 
kimseye bir yararı olmadığı için gerçek politikalara ihtiyaç vardır. 

Engellilerin toplumsal yaşama ve iş hayatına katılması, hem sosyalleşmesini 
sağlamakta, hem de ülke ekonomisine katkı sunacağı bilinmelidir. 

Engelli insanların toplumla bütünleşmesini sağlayacak politikaların, düzenlemesi 
gerekmektedir. Engellilerin aileleriyle birlikte ele alındığı eşit haklar ve fırsatların 
olduğu düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Özellikle yerel yönetimlerin üst geçitler ve alt geçitler ile engellilerin yaşamlarını 
zorlaştıran uygulamalara son verilmesi gerekmektedir. 

Tekerlekli sandalyede oturup koşmayı denemek, gözlerimizi bağlayıp annemizi 
görmek, konuşamayıp şarkı söylemek, duymadan kuşların sesini duymak ne kadar 
zor ise engelliler için yaşam o kadar zordur. 

Taleplerimiz; 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı tekrar açılmalıdır,• 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi İhtiyari Protokolü • 
imzalanmalıdır,

Anayasa’da yasalarda ve uluslar arası sözleşmelerde yer alan engelli haklarının • 
hayata geçirilmesi ve uygulanması için denetimler yapılmalıdır,

Engellilere yönelik sosyal hizmet ve sosyal yardımlar için eylem planları • 
oluşturulmalıdır, 

1998 tarihli Kadın Konukevleri Yönetmeliğine göre kendi işini göremeyecek bir • 
engele sahip, ruh sağlığı bozuk, bulaşıcı ya da sürekli tedaviyi gerektiren ağır 
hastalığı olan, engeli yüzünden sürekli bakıma ihtiyaç duyan kadınlar, şiddete 
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maruz bile kalsalar kadın sığınma evlerine kabul edilmemektedir. Bir an önce 
bu uygulamaya son verilerek, bu engelli gruba yönelik kadın konukevleri 
açılmalıdır,

Engelli istihdamında kota-ceza destekli istihdam ve korumalı istihdam yöntemleri • 
uygulanmalıdır,

Özürlü kotasını doldurmadığı için işverenden kesilen para cezalarının toplandığı • 
Fon engellilerin istihdamı, eğitimi ve sosyal refahları için kullanılmalıdır,

Kamu ve özel kuruluşların fiziki koşulları engelli çalışanlarda gözetilerek yeniden • 
düzenlenmelidir, 

Kamu ve özel kuruluşlarda hizmet veren çalışanlara, engelliler ile iletişimlerini • 
kolaylaştırıcı eğitim programları uygulanmalıdır, 

Yerel yönetimlerin, engellilere uygun çevre düzenlemesi yapmalıdır, • 

Engellilerin istihdamına yönelik, genel istihdamdan %4 kotanın uygulanması • 
gerekmektedir. 

Herkes için engellerin kaldırıldığı bir ülkede yaşamak dileği ile. 03.12.2013

      MERKEZ YÖNETİM KURULU
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SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE

Sağlık alanı sürekli değiştirilen düzenlemeler ve getirilen torba yasalarla alt üst 
ediliyor.

Her yeni düzenleme bir öncekiyle yarışırcasına hekimlik başta olmak üzere sağlık 
mesleklerinin özüne zarar veriyor, yurttaşların ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti 
almasını olanaksız hale getiriyor.

Şimdi bir torbayı daha evirip çevirip önümüze koyup, hekimliği doğduğu topraklara 
gömmeye çalışıyorlar. İstanköy’lü Hipokrat’ı, Bergamalı Galenos’u bu topraklardan 
kazıma gayreti içindeler. Hekim dışı sağlık emekçilerini ise daha fazla köleleştirip 
esnek, kuralsız ve tanımsız çalıştırma çabalarını derinleştiriyorlar.

“Tam Gün” Özele Hoca Pazarlama Noktasına Gelmiştir

Yıllardır sağlık çalışanlarını ve örgütlerini dikkate almadan yapılan “tam gün” 
düzenlemelerinin gerçek amacı açıklıkla ortaya çıkmıştır. Niyet tam gün değildir. 
Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin tek bir işte çalışarak insanca yaşayacakları bir 
düzen kurmak değildir. Muayenehane dışında her şey serbesttir, yeter ki emek 
sömürüsü işlesin, katmerlensin. Yurttaşları “muayenehane çilesinden kurtaracağız” 
diyenler sağlığı büsbütün paralı hale getirmekte, üstelik hem üniversitelerde 
hem de özel hastanelerde hastaların ödediği paranın yarısına el koyup kar etmeyi 
istemektedirler.

Devlet bırakın sağlığı yurttaşlara hak olarak ücretsiz sunmayı, yurttaşların cepten 
ödemek zorunda bırakıldığı sağlık hizmetinden kar eden, hocaları özel sektöre 
pazarlayan bir tüccara dönüşmektedir. Artık yurttaşlarımız için hocalara muayene 
olup tedavi olabilmenin yolu ya üniversitelerde ya da özel hastanelerde cepten 
daha çok para ödemektir. Üstelik özele pazarlanacak hekimlere Sağlık Bakanlığı 
hastanelerindeki hocalar da dahil edilmektedir.

 İnsanlık Yararına Sağlık Hizmeti Suç Olabilir mi?

“Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma” adı altında bir suç tanımlanıp mesleğini hiçbir 
çıkar gözetmeden uygulamaya çalışan hekimler ve sağlık çalışanları, 3 yıla kadar 
hapse atılmakla tehdit edilmektedir. Öylesine bir kindir ki 20 bin güne kadar da adli 
para cezası tanımlanmakta, günlük yüz TL’den hesaplanırsa 2 milyon TL’yi bulan 
cezalar verilebileceği hesaplanmaktadır. ????
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Sağlık çalışanı olmayan kişilerin hekim gibi sağlık hizmeti vermesi zaten suçtur, 
cezası kanunla düzenlenmiştir. Onun için bu ceza hiçbir özel hastane patronuna, 
uluslararası sermaye zincirine, baskıcı hastane yöneticilerine bağlı olmadan, mesleğini 
özgürce, yalnızca insanın yararını merkeze alarak, gezi eylemlerinde olduğu gibi 
halkın yararına icra etmek isteyen, hastasının mahrem bilgilerini saklayan sağlık 
emekçileridir 

Böylesi bir ceza hekimliğin de evrensel ilkelerine aykırıdır, bu nedenledir ki 
uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmektedir.

Dayak Yemeğe Devam Düzenlemesi

Türkiye resmi olarak günde 30 sağlık çalışanının şiddete uğradığı bir ülkedir. Şiddeti 
önlemeye katkısı olacak, caydırıcılığı olan bir yasa çıkarılması acil ihtiyaçtır. Bu 
ihtiyaç TBMM’de kurulan Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma 
Komisyonunun raporunda da tanımlanmıştır. Gelin görün ki bu torba yasa içerisinde 
mevcut duruma katkı sunmayan, sağlıkta şiddeti sağlık ortamının sorunu değil de 
sağlık personelinin bireysel sorunu gibi gören; ağır yaralanma ve ölüm durumlarında 
zaten mümkün olan tutuklama tedbirinin uygulanacağını tekrar eden bir düzenleme 
teklif edilerek adeta göz boyanmaktadır.

Sağlık Bakanı’nı samimiyete davet ediyor ve sesleniyoruz: Bu ülkenin dört bir 
yanında dayak yiyen sağlık çalışanları sizden şiddeti önleyecek gerçek bir düzenleme 
beklemektedirler. Sağlık örgütleri olarak size bunu sağlayabilecek bir teklif sunduk, 
acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Sülük Tedavisine Sertifika Tanımlayanlar İşçi Sağlığından Sertifikayı 
Kaldırıyorlar

Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı tıp adı altında yönetmelik hazırlayanlar, sülük 
tedavisini, hacamat etmeyi sertifikaya bağlayanlar işçi sağlığı söz konusu olduğu 
zaman bunun ayrı bir disiplin olduğunu unutmakta, işyeri hekimliği sertifikasını pek 
çok işçi sağlığı hizmetlerinden kaldırmaktadırlar.

İş kazalarında, meslek hastalıklarında sicili bozuk bir ülkenin işçi sağlığına böyle 
yaklaşması önümüzdeki dönem yaşayacağımız daha karanlık tabloların habercisidir.
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Hacamata Muayenehane Serbest Bilimsel Tıbba Yasak!

Sağlık Bakanlığı, üç yıldır, sağlık tacirleri karşısında kendi diplomalarıyla bağımsız 
çalışmak isteyen hekimlere ruhsat vermemekte, bin bir hukuksuz engel çıkarmaktadır. 
Yargı kararlarını uygulamamakta, mesleğini bilimsel olarak yapmaya çalışan 
hekimlere taşeron şirketlerde, özel hastanelerde emek sömürüsü altında çalışmayı 
dayatmaktadır. Şimdi de hukuksuz olarak ruhsat vermediği hekimleri hapse atmakla 
tehdit etmektedir. Öte yandan Bakanlık başka düzenlemelerle hacamat gibi tedaviler 
için açılacak yerleri ruhsatlandırmaya çalışmaktadır. Mesleğini bilimsel tıbbın içinde 
bağımsız olarak uygulamak yasaktır, “alternatif” işler serbesttir. Sülük yapıştırmak 
serbesttir, hacamat etmek serbesttir, cerrahın, çocuk hekiminin, dahiliye uzmanının 
mesleğini serbest icra etmesi yasaktır!

Bürokrasi Profesörlerine Özel Yasa

Kamuoyunun tepkisini çeken üniversiteye uğramadan “jet profesör” olma uygulaması 
yasallaşmaktadır. Profesör olmak için üniversitede fiilen çalışma zorunluluğu 
kaldırılmakta, Sağlık Bakanlığı’nda CEO olarak çalışırken, hastane yöneticiliği, 
başhekimlik yaparken profesör olunabilmesi yasallaştırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı 
Bürokrasi Üniversitesi kurulmuş bulunmaktadır. Bu Üniversitede akademisyen 
olmak için öğrenci, asistan yetiştirmeye gerek yoktur, siyasi yandaşlık yeterlidir! Zaten 
bu profesörler tüm Bakanlığı sarmış durumda olup şimdi gereği yapılmaktadır.

Acil Servisler İçinden Çıkılmaz Hal Almıştır

Sağlık Bakanlığı acil servislerde ne yapacağını bilemez duruma gelmiştir. Bir yandan 
alanın dışındaki uzman hekimlerle durumu idare etmeye çalışırken şimdi de aile 
hekimlerini ve aile sağlığında elemana dönüştürülen sağlık emekçilerine ayda en 
az iki kez acil ve başka birimlerde nöbet tutmaya zorlamaktadır. Aile hekimliği ile 
uzaktan yakından ilgisi olmayan uygulama bir de “aile hekimlerinin mesleklerini 
unutmamaları için gerekli” ilan edilmektedir!

“Çalıştığın Yerden Bir Yere Ayrılma” Yasası

Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ikamet mecburiyeti düzenlemesi 
başka adla yeniden getirilmektedir. Orta çağda kralların serflere, kölelere dayattığı 
düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarına dayatılmaktadır.
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Zorunlu Hizmet Sadece Bu Ülkede Okuyup Yurttaşa Hizmet Edene Var!

Tıp fakültesini yurt dışında okuyan ya da bir biçimde yurt dışında çalışmış olanlara 
mecburi hizmet muafiyeti getirilmektedir. Adeta çok çalışıp tıp fakültesini 
Türkiye’de kazanarak okuyanlar, bir yere ayrılmayıp bu ülkenin insanlarına hizmet 
edenler cezalandırılmaktadır. Kimleri kayırmak için çıkarıldığını bilemediğimiz bu 
düzenlemenin iktidar partisinin baştan söz verdiği biçimde yapılmasını, mecburi 
hizmetin tümden kaldırılmasını talep ediyoruz. Çalışmak mecburi değil, gerekli 
özendirici düzenlemelerle gönüllü hale getirilmelidir!

Bazı Sağlık Mesleklerinin Zaten Karışık Olan Durumu Daha da Karıştırılıyor!

Sağlık Meslek Liselerinde teknisyen düzeyde hemşire dahil, ebelik, çevre sağlığı, 
röntgen, laboratuvar v.b diğer sağlık teknisyenlerinin yetiştirilmemesi kararı olumlu 
bir karardır. Çünkü, sağlık gibi önemli bir alana erişkin bir yaşta ve lise eğitimi üzerine 
temellenmiş bir eğitimle başlamak gerekir. Ancak, sağlık meslek liseleri bu olumlu 
karara rağmen kapatılmamış, varlığını koruyabilmesi için, buralardan çıkarları olan 
geniş kesimlerin talepleri ile sistemin ucuz emek gücü talebi doğrultusunda bu sefer, 
iki mesleğin yardımcısı ve bir de herkese yardımcı bir sağlık teknisyenliği bölümünün 
açılmasına karar verilmiştir. Kısacası birilerinin çıkarları, durup dururken bu ihtiyacı 
doğurmuştur. Bu yaklaşım, durumu özellikle çok karışık olan hemşirelik mesleğine 
büyük bir darbe olmakla kalmayıp, çocuk yaşta ki sağlık emekçilerine de büyük 
darbedir. Bu nedenle, Sağlık Meslek Liseleri Sağlık Lisesi haline dönüştürülmelidir.

Aile Sağlığı Hekimliğinde Hemşirenin Emeği Sağlığı Korumak İçin 
Tüketilmiyor

Aile Sağlığı Hekimliğinde Aile Sağlığı Elemanı statüsünde çalışan 6.600 hemşire 
koruyucu sağlık hizmeti yapmamaktadır. Çünkü Aile Hekimliği koruyucu hizmeti 
önceleyen bir yönetmeliğe sahip değildir. Bu nedenle buralarda ya hemşire 
çalıştırılmamalı, ya da yönetmelik, onların halkın sağlığını korumaları yönünde 
hizmet vermelerine imkan verecek şekilde değiştirilmelidir. 

Eğitimli İnsan Gücünün Emeği Çarçur Ediliyor, İnsanlar Küstürülüyor:

Hemşirelik Kanunu’nun Uzman Hemşirelikle ilgili hükmü, Sağlık Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı tarafından işletilmemektedir. Bu insan gücü yönetmelik gereği 
atanması gereken pozisyonlara atanmamakta, alt yapısı uygun olmayan, ancak, 
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eş-dosttan yana gücü yetenler istedikleri iş ve konumu elde edebilmektedirler. 
Hemşirelik Kanununun bu konuda ki hükmünü her iki bakanlık ta görmeli ve 
gereğini yapmalıdır.

Öğrencisini, Çalışanını, Halkının Sağlığını Koruyup Gözetemeyen Bir Sistemin 
İçinde Var Olmaya Çalışıyor Hemşirelik.

Türkiye Sağlık Ortamının Derinleşen Yaralarına Bir Merhem Yok

Yeterli öğretim kadroları sağlamadan açılan fakültelerimizde “yerlerde 
sürünen” eğitim sonucu bilgiden yoksun mezunların yaşadığı sıkıntılara bir 
çare  aranmazken; üstüne bu “Torba”da  da ne tıp ne de  diş hekimliği eğitimindeki 
bozulmadan asistanlarının sorunlarına, kurum hekimlerinden emekli hekimlere 
kadar yaşanan ücret adaletsizliğine,  performans sisteminin yarattığı tahribattan, 
hekim dışı personelin yaşadığı sorunlara, taşeronlaşmaya kadar sağlık alanında 
derinleşmiş yaralara merhem olacak bir düzenleme bulunmamaktadır.

Türkiye’nin dört bir yanından sağlık çalışanları olarak Sağlık Bakanlığı’na 
sesleniyoruz:

Mesleğimize, işimize, iş güvencemize, halkın sağlık hakkına sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. Sağlık emekçilerinin ve mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına, kölece 
çalışma düzenini kabul etmeyeceğiz. Bu topraklarda yazılan hekimlik andının yine 
bu topraklarda gömülmesine izin vermeyeceğiz.5 Aralık 2013 Perşembe

TTB (Türk Tabipleri Birliği) 

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği)

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) 

THD (Türk Hemşireler Derneği)

Dev Sağlık İş (DİSK, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
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ÖZEL HASTANELERDEKİ “BİYOMETRİK KİMLİK 
DOĞRULAMA SİSTEMİ” 
SAĞLIK HAKKINA VE ÖZEL YAŞAMA MÜDAHALEDİR!

1 Aralık 2013 gününden itibaren özel hastanelere muayene amaçlı başvuranlardan 
13 Kasım 2013 te SGK’ca yayınlanan“biyometrik kimlik doğrulama sistemi” 
uygulaması nedeniyle “avuiçi damar izi” ve ya “parmak izi” alınıyor.

Bu uygulamaya gerekçe olarak hak etmeyenlerin başkalarının TC numarasını 
kullanarak muayene ve tedavilerin yapıldığı ifade ediliyor. 

Sağlıkta dönüşüm adı altında milyonlarca insanı sosyal güvenlik dışına çıkarırsanız 
insanların tedavi olmak için her yola başvurmaları mübah sayılır. Bu güne kadar 
savunduğumuz ve mücadelesini verdiğimiz ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık 
hizmet sunumunun ne kadar hayati olduğu bu uygulama ile bir kez daha ortaya 
çıkıyor. Bu uygulama insanların sağlık hizmetine ulaşımını engellediği gibi özel 
yaşamına da bir müdahale anlamına gelmektedir.

Parmak izi, avuç içi, göz retina taraması vb uygulamalar cezaevleri, MİT vb. gibi 
yüksek güvenlikli yerlere gidişte ve ülke güvenliği için tehlike oluşturabilecek yerler 
için uygulanmakta olan bir yöntemdir. Hastanelerde yapılan ve kişisel verileri bu 
şekilde depolayan bir sistem kişi hürriyeti ve mahremiyeti açısından da tehlike arz 
etmektedir.

Sağlık Bakanlığına bağlı işyerlerinde zaman zaman mesai takip sistemi için 
uygulanan bu tür yöntemlerin tamamı sendikamızın açmış olduğu davalarla 
uygulamadan kaldırılmıştır. Bu tür uygulamalara karşı Yine Sağlık Bakanlığı Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından 
İl Valiliklerine gönderilen konu ile ilgili 02.10.2012 tarih ve 438835 sayılı yazıda 
“Kullanıcısı fiziksel ve davranış özelliklerinden tanıyarak kimlik tespiti yapmak 
üzere geliştirilmiş olan bilgisayar kontrollü otomatik sistemlerin her insanda farklı 
ve kendine has koda sahip biyolojik özelliklere ait bilgilerin elde edilmesi ve veri 
bankalarına kaydedilmesi suretiyle hizmet verdiği nazara alındığında kişisel veriler 
kapsamında olduğu hususunda tereddüt bulunmayan ve şahsa mahsus özellikleri 
yansıdan parmak izi, göz retinası, iris, yüz şekli, ses, imza, avuç içi vs. gibi 
karakteristiklerin ölçülerek, bu bilgilerin bilgisayar sistemleri ve veri bankalarına 
kaydedilmesi suretiyle kimlik doğrulaması yapabilen cihazların kişilerin açık rızaları 
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olmaksızın mesai takibi maksadıyla kullanılmasının hukuken uygun olmadığı” 
belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığının da mesai takip sistemi ile ilgili olarak ifade ettiği gibi kişilerin 
rızası alınmadan yapılan bu uygulama tümüyle hukuka aykırıdır. Hal böyleyken Sağlık 
Bakanlığı tarafından denetlenen özel hastanelerde Anayasanın 20. Maddesine göre 
korunan özel yaşama saygı yükümlülüğü ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. 
Maddesine, TCK’nın 133 ve 134. maddelerine aykırı olarak hukuksuzca yapılan bu 
uygulamaya derhal son verilmesi gerekmektedir.

Tüm yurttaşlara sesleniyoruz: Kişisel verilerinizin güvence altında olmadığı böyle bir 
uygulamayı kabul etmeyin. Sendikamız da bu konuyla ilgili olarak hukuksal süreci 
başlatacaktır.

Sağlık hizmetinden yararlanmak için ödediğimiz vergiler yeter diyoruz. İkinci bir 
vergilendirme olan sosyal güvenlik primine, katkı-katılım paylarına ve her türlü 
ilave ücrete hayır diyoruz. 06.12.2013

      MERKEZ YÖNETİM KURULU
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POLİS DESTAN YAZMAYA, HALKIN ÜZERİNE 
KURŞUN, HASTANELERE GAZ BOMBASI 
YAĞDIRMAYA DEVAM EDİYOR!

Çatışmasızlığın olduğu ve demokratikleşmeden bahsedilen bu günlerde halkın 
demokratik tepkileri yoğun polis şiddeti ile bastırılmakta ve polisin gösterilerde 
silah kullanması sonucu her gün yeni ölüm haberleri almaktayız. Dün de bu şekilde 
yaşanan ölümlere Yüksekova da polis kurşunuyla yenileri eklendi. Polis kurşunuyla 
yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Polisin toplumsal 
olaylarda bu şekilde müdahalesini ve insanların yaşamına mal olan yaklaşımını 
kınıyoruz. 

Son dönemlerde Polis devleti zihniyeti ile Medeni Yıldırım’dan- Ethem Sarısülük’e, 
Metin Lokumcu’dan Şerzan Kurt’a kadar birçok yurttaşımız ya polis kurşunuyla ya 
da polisin gazı ile yaşamını yitirdi.

Polisin aşırı şiddeti, yanında kullandığı kimyasal gazlarda can almaya ve halk sağlığına 
zarar vermeye devam ediyor. Aşırı şiddet ve gaz kullanımında pervasızlık o kadar 
artmış ki; Uluslararası Cenevre Sözleşmesine göre savaş halinde bile hastaneler 
dokunulmayacak yerler arasındadır. Bu kurumlara saldırı düzenleyenler savaş suçu 
işlemiş sayılırlar. AKP hükümeti ve polisi taleplerini haykırmak için demokratik 
haklarını kullanmak isteyen halka Yüksekova’da resmen savaş açmıştır. Ülkeler 
arası savaşta bile görülmeyecek şekilde kendi vatandaşlarına ve hastanelerine gaz 
bombası atmıştır. 

Daha öncede sağlık kurumlarına yönelik bu tür uygulamalar yaşanmış (Hakkâri 
Devlet, Şişli Etfal, Şırnak Devlet Hastanesi vb.) ve buna karşı Sağlık Bakanlığı 
önünde dahi tepkilerimizi dile getirmiştik. Şimdi yetkililere tekrar soruyoruz.

Savaşta bile dokunulmazlıkları olan sağlık kurumlarına yönelik gaz bombalı saldırılara 
karşı ne zaman harekete geçeceksiniz? Tamamıyla sivil ve hasta insanların yattığı 
hastanelere yönelik fütursuzca gaz bombası atan kişi ve kurumlar hakkında gerekli 
soruşturmaları açacak mısınız? 

Bu polis devleti anlayışınızdan ve ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu öldürme olayları 
Hükümetin ve yerel temsilcilerinin isteği doğrultusunda yapılmıyor ise sorumluları 
yargılayacak mısınız?
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YÜKSEKOVADAKİ GÖSTERİDE POLİSİN CAN ALAN MÜDAHELESİ 
VE HASTANEYE GAZ ATMASI KABUL EDİLEMEZ!

Umut ederiz ki toplumsal taleplerin şiddetle bastırılma yöntemleri ve dün yaşanan 
olaylar son olur. Hükümet ve yetkililer de düşüncelerin özgürce ifade edildiği 
demokratik bir Türkiye yaratılması için çaba içinde olurlar. Bu nedenle Emniyet 
Müdürü, Kaymakam ve Vali başta olmak üzere sorumlular görevden alınır ve yargı 
önüne çıkarılır.

Bu vesileyle Demokratik taleplerde şiddetin kullanılmadığı, barış içinde insanların 
özgürce yaşadığı, kalıcı barışın inşa edildiği bir ülke yaratma mücadelemizi 
sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. 07.12.2013

   MERKEZ YÖNETİM KURULU
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KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ BİZİM DE 
TALEPLERİMİZDİR,

19 ARALIK KESK GREVİ’İNİ DESTEKLİYORUZ!

30 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan, son 11 yılda, AKP Hükümeti döneminde 
daha da hızlandırılan Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı birlikte bir mücadele 
yürüttük ve bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Yıllardır sağlık ve sosyal hizmeti hak 
olmaktan çıkaran, ticarileştirerek parayla alınıp-satılan, üzerinden “kar” elde edilen 
bir hizmete dönüştüren, çalışanların iş-işyeri güvencesini kaldıran, performansa göre 
çalıştırarak parçalayan, ağır bir iş yükü altına sokan, her türlü şiddetle karşı karşıya 
getiren bu programa karşı ortak bir mücadele yürüttük. Bu konudaki taleplerimizi 
diğer emek ve meslek örgütleri ile örgütlü halk kesimleriyle paylaştık.

İş Ve İşyeri Güvencemiz İçin,• 

Performans Yerine Emekliliğe Yansıyan Temel Ücret İçin,• 

Ücretlerimizin Vergi Diliminden Etkilenmemesi İçin,• 

Kadrolu Ve Güvenceli Çalışma İçin,• 

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı,• 

Ücretsiz Sağlık Ve Sosyal Hizmet İçin•  ortak bir mücadele yürütmeye çalıştık.

2013 yılı Ağustos ayında, yandaş sendika Memur-Sen’in marifetiyle bir gece yarısı 
imzalanan, iki yılı kapsayan toplu sözleşme ile hükümetin teklifinin altında zam 
aldık. İtiraz eden sendikaların istekleri görmezden gelindi. Bu sözleşmeye karşı KESK 
bütünlüğünde emekçiler Ankara’ya 4 koldan yürüyüş yaptı ve bu sözleşmeye kamu 
emekçileri ve emeklilerin tepkilerini dile getirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet emekçileri 
de o dönemde çeşitli eylem etkinliklerle bu alandaki taleplerini dile getirdi, birlikte 
dile getirdik.

Şimdi TBMM’de 2014 yılı bütçesi görüşülüyor ve hem kamu hizmetlerine ayrılacak 
kaynaklar, hem de kamu emekçilerine bütçeden düşen pay belirlenecek.

AKP’nin sınıfsal ve siyasal tercihlerini yansıttığı tüm bütçeler gibi 2014 bütçesi de 
emeğin sömürüsü, toplumun yoksullaşması ve doğanın yok edilmesi pahasına bir 
avuç sermayedarı ihya etme bütçesidir.
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Bu Bütçede; Sağlık, Sosyal Hizmet, Eğitim, Sosyal güvenlik gibi halkı doğrudan 
ilgilendiren “Kamu Hizmetleri”ne ve çalışanlara yeterli pay ayrılmamakta, bu 
konuda taraf olan sendikalar, meslek örgütleri ve siyasetlerin görüşleri görmezden 
gelinmektedir. 

Bizler, “ İnsanca Bir Yaşam İçin, Emekten Yana Demokratik Bütçe” İstiyoruz!

Şu sıralarda, sağlık alanında yapılan uygulamalara, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı 
tamamlayıcı birçok düzenlemenin yer aldığı bir “Torba Yasa”nın TBMM gündemine 
getirilmesi eklenmiştir.

Görüşülmesi bir süre ertelenmişse de bu yasa ile Sağlık Emekçileri büyük bir 
adaletsizlikle karşı karşıyadır. Bu torba yasa; 

Öğretim üyelerinin “Tam Gün” düzenlemesi ile özele pazarlanmasından, zorunlu • 
hizmette ayrıcalığa; 

Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma adı altında bir suç tanımlayarak hizmeti hapis • 
ve para cezası tehdidi ile yasaklamaktan, sülük-kupa tedavisi gibi bilim dışı 
alternatif hizmetlerin ruhsatlandırılmasına;

 Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık emekçilerine hastanelerin acil • 
servislerinde nöbet tutma zorunluluğundan, tüm sağlık emekçilerine ikamet 
sınırlaması getirmeye; 

Sağlık Meslek Liseleri mezunlarına yeni bir statü getirilerek toplumun ihtiyacı • 
olmayan çocuk yaşta yeni insan gücü yaratmaya... 

kadar bir dizi düzenlemeyi içeren bu yasaya karşı mücadele kararlılığımızı da bir kez 
daha açıklamak istiyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak;

2014 yılı Bütçe Yasası’nın TBMM’de görüşüldüğü bu günlerde, meşru ve haklı 
taleplerle, hem ücretsiz-nitelikli kamu hizmeti, hem de çalışanların;

Danışıklı Toplu Sözleşme’den doğan Kayıpları İçin maaşlarına en az 300 TL • 
Zam Yapılması,

Herkese İş ve Ücret Güvencesi Sağlanması,• 
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Ek Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılması,• 

Ücretlerin Vergi Dilimi Artışından Etkilenmemesi,• 

Kadın Emekçilere pozitif Ayrımcılık Yapılması,• 

Baskı, Tutuklama ve Sürgünlere Son Verilmesi • 

talepleriyle ilgili olarak; KESK’in aldığı 19 Aralık 2013 günü Kamu Emekçilerinin 
Hizmet Üretiminden Gelen Gücünü kullanması ve o gün tüm ülkede hizmet 
vermeme kararını destekliyoruz. 

Yurttaşlarımızı bu eyleme destek olmaya, iktidarı da halkın ve çalışanların yararına 
bütçe yapmaya çağırıyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER)

Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

Sosyoloji Mezunları Derneği
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ROBOSKİ KATLİAMINI UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ!

Roboski’de 35 Kürt yurttaşımızın savaş uçakları ile katledilişi üzerinden tam 2 yıl 
geçti. 

2 yıldır ne yaşananların katliam olduğu gerçeği kabul edildi, ne sorumluları ve failleri 
yargı önüne çıkarıldı, ne de vicdanları rahatlatacak bir özür dilendi. 

Tüm bunlar bir yana, başta öldürülen gençlerin aileleri olmak üzere, bugüne kadar 
Roboski’ye gitmek isteyen, sorumluların ortaya çıkmasını talep eden demokratik 
kurum ve kuruluşlar baskı ve zor yolu ile engellenmeye çalışıldı. 

2 yıldır katliamın üzeri örtülüyor. 

“Ahmet midir, Mehmet midir?” diyerek isimleri bile yok sayılan çoğu 15-20 yaşları 
arasında 35 yurttaşımızın katledilmesi, başta AKP ve Genelkurmay Başkanlığı’nca 
“savaş zayiatı” olarak değerlendirilerek geçiştirilmeye çalışıldı. Yıllardır acı ve 
ölümlerle dağlanmış topraklarda, katledilen çocuklarının hesabını sormak isteyen 
analara “kazadır” yanıtı verildi. Dahası bu yanıtı veren Başbakan, ailelere “her trafik 
kazasını bilemem” diyerek sorumlulukta üzerine düşen payı hiç gözünü kırpmadan 
geçiştirdi. 

Bugün iktidar içi çatışma, rejimin tüm yolsuzluk, rüşvet pisliklerini ortaya saçarken, 
tek gecede emniyet teşkilatını değiştirenler, 2 senedir 35 canın hesabını vermiyor. 

Banka kasalarından, ayakkabı kutularından milyon dolarların çıktığı Bakan 
çocuklarının gözaltına alınmasına kamera önlerinde gözyaşları dökenler, 2 yıldır 
gökten yağan bombalarla katledilen çocuklarının mezarı başındaki anaların 
gözyaşlarını görmezden geliyor. 

Roboski katliamı, AKP hükümetinin Kürt sorununda izlediği askeri çizginin 
sonuçlarından birisidir. AKP, bugün her ne kadar diyalog ve barıştan söz etse 
de, özünde geçmiş politikalarının izinden gittiği ortadadır. Ölümü, katliamı 
sıradanlaştıran, teknikleştiren hatta ‘yasa dışı bir iş yapıyorlardı’ diyerek de 
haklılaştırmaya çalışan bu zihniyet, dünden bugüne devam etmektedir. 

AKP, ölüm ve nefretle kuşanmış politikalarına artık bir son vermek ve dillerdeki 
barışa yanıt vermek istiyorsa, Kürt sorununun demokratik, barışçıl temelde ve diyalog 
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yoluyla çözüm sürecinde toplumsal barışın tesis edilmesinde atmadığı adımları bir an 
önce atmalıdır. 

Katliam, bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçu faili meçhul kalamaz. 2 yıl, olayın 
ardındaki tüm sorumluların ortaya çıkarılması için uzun bir zaman, ikinci bir 
insanlık suçudur. AKP derhal görevini yerine getirmeli, bu suçu peş peşe işlemekten 
vazgeçmelidir. 

Bizler, daha eşit, özgür ve demokratik bir ülkede, bir arada yaşam umudunu koruyan 
ve bu uğurda mücadele eden emek ve meslek örgütleri olarak, devleti yaşananların 
bir katliam olduğunu kabul etmeye, sorumlu ve faillerinin yargı önüne çıkarılması 
için üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz. 28 Aralık 2013

KESK - DİSK - TMMOB -TTB
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NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN ANADİLİNDE 
EĞİTİM VE HİZMET SUNUMU OLMALIDIR..!

Çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı olan Anadolu coğrafyasında yaşayan halklara 
ne yazık ki uzun bir süreden beri red, inkar, baskı ve asimilasyon politikaları 
uygulanmıştır/uygulanmaktadır. Bunun sonucu olarak şairin dediği gibi Anadolu 
halklarının Anadili dilsizlik olmuştur. Kürt yurttaşların yaşadığı coğrafya da bu 
durum katmerleşmiştir. Kürt yurttaşlardan her 4 kişiden biri(çoğunluğu kadın) 
Kürtçe dışında başka bir dil bilmemektedir (Yaklaşık 2 milyon yurttaş). Yine 
ülkemizde Lazca, Çerkezce gibi bir çok dil ya yok olmayla karşı karşıyadır ya da artık 
kullanılamaz hale gelmiştir. Bireylerin kamusal alanda anadillerini kullanabilmeleri, 
kamusal hizmetleri alabilmeleri de hep göz ardı edilmiştir.

Tıp ve Sağlık eğitiminde tanı-tedavi sürecinde en önemli aşamanın hasta 
öyküsünü alma (Anamnez) olduğu anlatılagelmiştir. Anamnezi iyi alınmamış bir 
hastanın tanısını koymanın ve dolayısıyla tedavi etmenin mümkün olmadığı ifade 
edilmektedir. Şu ana kadar hiç bir radyolojik görüntüleme yöntemi(tetkik), hiçbir 
laboratuar yöntemi(tahlil) hastadan alınan öykünün yerini dolduramamıştır. Eğer 
hasta ve sağlık çalışanı aynı dili konuşmaz ve uygun aracılar/araçlar kullanılmazsa 
bu öyküyü almak çok zor hatta imkansızdır. 

Şimdiye kadar yapılan birçok araştırmanın sonucu Anadilinde verilmeyen bir 
sağlık hizmetinin, hasta-sağlıkçı arasında etkili bir iletişimden yoksun kalacağı bu 
gerçeklikten hareketle hastanın bilgilendirilmesi ve tedavi hakkının engellenmesi 
sonucunu doğurduğunu ortaya koymuştur. Denilebilir ki başta Kürtlerin yaşadığı 
coğrafyada “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” yazılı olan hastanelere gitmek 
başlı başına bir travmanın öyküsüdür. Bu durum başta sağlık göstergeleri olmak 
üzere her şeye yansımış bölgeler arası eşitsizlikleri derinleştirmiştir. 

Çünkü başka dilde hizmet sunan sağlık kurumlarında hastanın dilini bilmeyenlerin 
onu anlaması, tanı koyması ve tedavi etmesi, derdine derman olması mümkün değildir. 
Günlük pratiğimiz bunun binlerce örneği ile doludur. Yetkililer ‘hastanelerde böyle 
bir sorun yok dil bilmeyen birkaç yaşlı olsa da hemen orada tercüman bulunuyor 
sorun çözülüyor’ deseler de aslında hastanelerde tercüman kullanmanın bu sorunu 
çözmediğini de pratiğimiz göstermiş/göstermektedir. Mahremiyetin ön plana çıktığı, 
Psikiyatri ve somatizasyon bozukluklarında ve tercüman bulmanın dahi mümkün 
ol(a)madığı kimi acil vakalarda tercüman kullanmak mümkün ol(a)mamaktadır. 
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Tercüman kullanmanın kimi trajikomik durumlara yol açtığı da bilinmektedir. 

Sağlıkçıların iyi niyetli çabası, son yıllarda aynı dili konuşan sağlıkçı sayısının ve 
erişimin artması nedeniyle kısmi rahatlama olsa da ve sayı olarak azalma gösterse 
de aslında yazılmayan nice acı ve vaka sağlık hizmetlerinin sunumunda anadilin 
önemini, bunun anadilinde yapılması gerekliliğini çarpıcı bir şekilde göstermektedir. 
Gecikilen her gün insanlarımızın acılarına, hayatlarına mal olmaktadır.

SES olarak; eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz ve anadilinde sağlık hakkını savunuyor 
ve mücadelesini veriyoruz. 21 Şubat dünya anadil günü dolayısıyla yapılan 
uygulamalarla Türkçe dışındaki anadilleri olan halkların sağlığa ulaşım hakkını 
engelleyen anadillerin önündeki tüm engellerin kaldırılarak evrensel hak olan sağlık 
hizmetine ulaşımın önünün açılmasını talep ediyoruz. 

Bu kapsamda taleplerimiz;

Ülkenin çok kimlikli, çok kültürlü ve çok dilli yapısına uygun olarak eğitim sistemi • 
yeniden düzenlenmeli ve anadilinde eğitim olanakları anaokulundan üniversiteye 
kadar tüm yurttaşlar için ücretsiz ve eşit olarak sağlanmalıdır. Bu kapsamda sağlık 
alanında eğitim veren okullar da çok dilli bir yapıya kavuşturularak, yabancı 
dillerden önce Türkiye de yaşayan yurttaşların kullandığı farklı dil ve Lehçelerde 
dil eğitimi alması özendirilmeli.

Eğitim sisteminde bu temel değişiklikler yapılıncaya kadar; Türkçeden farklı • 
dil ve lehçelerin kullanıldığı bölgelerdeki sağlık emekçilerine kullanılan dilin 
öğretilmesi için ücretsiz kurslar açılmalıdır.

Farklı dil bilen sağlık emekçilerinin bildikleri dilin kullanıldığı bölgelere gönüllü • 
tayin olması için özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı ve özendirici tedbirler 
alınmalıdır.

Yukarıda yazılı maddeler gerçekleşinceye kadar, geçici bir aşama olarak • 
sertifikalı ve dili iyi bilen kişilerden sağlık kurumlarında yeterli sayıda tercüman 
bulundurulmalıdır.

Anadil günü dolayısıyla; emeğin özgürleştiği, halklarımızın kimlikleri, dilleri, 
inançları ve kültürleriyle bir arada özgürce yaşanacak bir ülke yaratacağımıza olan 
inancımızla dünya anadil gününü kutluyoruz. 21 Şubat 2014

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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TÜRKİYE (BÜYÜK) SAĞLIKÇILAR MECLİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MORFOLOJİ BİNASI | Saat: 10:005 OCAK CUMARTESİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI | DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ | TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ | TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ | TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ | SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI | EBELER DERNEĞİ

İŞİMİZE 

İŞ GÜVENCEMİZE

HASTANELERİMİZE 

SAHİP ÇIKIYORUZ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ’NE

KARŞI MÜCADELE PROGRAMINI

HEP BİRLİKTE

OLUŞTURUYORUZ!

“DEMOKRASİ VAR” 

DENİLEN YERDE BÖYLE OYUNBOZANLIK OLMAZ!

21 Aralık 2011 Çarşamba günü

YÖG EVDE İZR
Sağlık Hakkı 

Meclisleri'ni Kuruyoruz

663 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname'yi 

Oyluyoruz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası | Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Devrimci Sağlık İş Sendikası | Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği | Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği 

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği | Türk Dişhekimleri Birliği 

Türk Hemşireler Derneği | Türk Tabipleri Birliği | Türkiye Diyetisyenler Derneği

  

İş, mekan, can ve

gelecek güvencesi
İş, mekan, can ve

gelecek güvencesi

Performans yerine
emeklilikte de

insanca yaşamaya
yetecek temel ücret

Performans yerine
emeklilikte de

insanca yaşamaya
yetecek temel ücret

Eşit, nitelikli,
ulaşılabilir, ücretsiz

sağlık hizmeti

Eşit, nitelikli,
ulaşılabilir, ücretsiz

sağlık hizmeti

TTB (Türk Tabipleri Birliği | TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) | SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası) | THD (Türk Hemşireler Derneği) | Türk Ebeler Derneği

TÜMRAD DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği) | SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) | Türk Psikologlar Derneği

TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği) | SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası)

İÇİN

KARŞI

bir imza da

sen ver!
Esnek, kuralsız,

angarya çalışmayaEsnek, kuralsız,

angarya çalışmaya
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30 Eylül 2012

Yol-İş
Sendikası

SES
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI  
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AKP hükümetinin yıllardır süreklilik arz edecek 

şekilde uyguladığı neoliberal politikalar, Devletin 

kamusal görevlerini bir ’’yük’’ olarak görme mantı-

ğına dayanarak bu ‘’yük’’ ten kurtulmak için başta 

Eğitim ve Sağlık olmak üzere tüm kamu hizmetle-

rini piyasanın hizmetine sunmaktadır. 

4+4+4≈Çocuk İşçiliği ≈ Ucuz İşgücü

4+4+4≈Rant Alanı ≈ özel okullar teşvik edilerek 

sermayeye yeni karlı alan açılması

4+4+4≈Çocuk İstismarı ≈ toplumsal cinsiyet eşit-

sizliği ve ayrımcılığı (çocuk gelin)

DEMEKTİR.

Yaptıklarının yanlış olduğunu kendileri de anla-

dılar. Fişleme yolu ile kısmi düzeltme getirmek zo-

runda kaldılar.

4+4+4 tipi fişlen(me)… Nedir?

Yayınlanan yeni yönetmelik “okula uyum sağla-

mayan 66 ay ve üzeri çocuklar kasım ayı sonuna 

kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya 

zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul 

öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl 

ertelenebilir’’ şeklindedir. Yani sadece tanı konan, 

fişlenmiş çocukların eğitimi, olması gereken za-

mana, 72 aya ötelenebilecektir. Diğer tüm çocuk-

lar için, olması gerekenden erken başladıkları okul 

hayatlarında, başarısızlık kaderleri olacaktır. 

Eğitim sisteminde yapılan yanlışın bedelini 

çocuklarımıza ödetemezsiniz…

Çocukların gelecekleri ile ilgili sorumlulukları 

hekimlere/sağlık çalışanlarına yükleyerek sorum-

luluktan kaçamazsınız. Kendi çaresizliğinizle he-

kimlerden medet ummayınız. 4+4+4 siste-

mindeki sorunların çözüm yeri hastaneler 

değildir. Eğitim fakültelerinin, meslek 

örgütlerinin, eğitimcilerin, psikiyat-

rist, psikolog ve pedagogların hiçbir 

önerisini dikkate almayan Milli Eğitim 

Bakanlığı; yeni okul döneminin baş-

lamasıyla çocuklarımızı bir kaos 

ortamına sürükleyecektir. 

Endişemiz, bu kaostan 

çocuklarımızın onarı-

lamayacak zarar-

lar görmesidir.

Çoğunlukla okul eğitimine 

katılabilmek için gerekli sosyal, 

duygusal, bilişsel, dil ve motor 

becerilerinin gelişimi altı yaştan 

(72 ay) önce tamamlanmadığından, 

çocuklar beş yaşında (60–71 aylar arası), 

zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak 

ilkokula hazır olmadıkları bir yaşta ilkokula 

başlatılmış olacaklardır.

GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

İŞ VE İŞYERİ GÜVENCESİ
ÜCRET GÜVENCESİ VE PERFORMANS YERİNE
EMEKLİLİĞE YANSIYACAK ÜCRET
ÜCRETLERİMİZİN VERGİ DİLİMİYLE ERİMEMESİCAN GÜVENCESİ

SAĞLIK HAKKI

GÖRMEYENLERE, GÖRMEZDEN GELENLERE, DUYMAYANLARA İNAT;

KARŞIMÜCADELEMİZ KARARLI BİÇİMDEDEVAM EDİYOR….!

SAĞLIĞI HAK OLMAKTAN ÇIKARAN,ÇALIŞANLARI GÜVENCESİZLEŞTİREREK KÖLELEŞTİREN,TAŞERON ÇALIŞMAYI YAYGINLAŞTIRAN,SAĞLIK SİSTEMİNE;“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NA

Sağlık hizmetinin tüm aşamalarında birlikte çalışanlar olarak;

gibi çalışma ayırımı olmaksızın, yıllardır
dillendirdiğimiz, taleplerimize yönelik düzenlemeler için hiçbir adım
atılmadı. Bu düzenlemelerle ilgili olarak bizlerle, sağlık alanındaki Emek
ve Meslek örgütleriyle iletişim kurulmadı, oluşturduğumuz görüşler
görmezden gelindi, sesimiz duyulmadı. Halkın sağlık hakkı, sağlık
hizmetine engelsiz ulaşması ve çalışanların nitelikli sağlık hizmeti
vermeleri açısından zorunlu olan düzenlemeler konusunda hiçbir adım
atılmadı.

hekiminden-diş hekiminden hemşiresine-ebesine, sağlık
teknisyeni/teknikerinden idari personele, biyologundan psikoloğuna,
radyoloji teknisyeni/teknikerine, laborantına, diyetisyenine,
fizyoterapistine, tıbbi sekreterine, sosyal hizmet uzmanına... Taşeron,
sözleşmeli, kadrolu

MÜCADELEMİZDE KARARLIYIZTürkiye'nin her yanında taleplerimiz için çalışanlara,
sağlık hakkı için de halka gidecek,onların imzalarını toplayacağız.

Toplanan imzaları yetkililere teslim edeceğiz.Adım atılmaması halindehizmet üretiminden gelen gücümüzükullanmaya kararlıyız.

SAĞLIĞI HAK OLMAKTAN ÇIKARAN,
ÇALIŞANLARI GÜVENCESİZLEŞTİREREK KÖLELEŞTİREN,

TAŞERON ÇALIŞMAYI YAYGINLAŞTIRANSAĞLIK SİSTEMİNE;
“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NA KARŞI

MÜCADELEMİZ KARARLIBİÇİMDE DEVAM EDİYOR…….!Sağlık hizmeti'nin tüm aşamalarında birlikte çalışanlar olarak;

gibi çalışma ayırımı olmaksızın, yıllardır

dillendirdiğimiz, taleplerimize yönelik düzenlemeler için hiçbir

adım atılmadı. Bu düzenlemelerle ilgili olarak bizlerle, sağlık

alanındaki Emek ve Meslek örgütleriyle iletişim kurulmadı,

oluşturduğumuz görüşler görmezden gelindi, sesimiz duyulmadı.

Halkın sağlık hakkı, sağlık hizmetine engelsiz ulaşması ve

çalışanların nitelikli sağlık hizmeti vermeleri açısından zorunlu olan

düzenlemeler konusunda hiçbir adım atılmadı.

hekiminden-diş hekiminden hemşiresine-ebesine, sağlık

teknisyeni/teknikerinden idari personele, biyologundan

psikoloğuna, radyoloji teknisyeni/teknikerine, laborantına,

diyetisyenine, fizyoterapistine, tıbbi sekreterine... Taşeron,

sözleşmeli, kadrolu

5. Sağlık Haktır! Herkesin sağlık hizmetine engelsiz erişimi sağlanmalıdır.

Oysa; sağlık hizmetine erişimin önünde birçok bürokratik engel dışında,

'nden, her kademede ödenmesi zorunlu

ve
gibi parasal engeller mevcuttur. Bu

engeller ve nitelikli bir sağlık hizmetine ulaşamama, hizmeti

alamayanlarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmekte, sağlık

çalışanına şiddet olarak yansımaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Primi
katkı-katılım payı

Sağlık hizmetine ulaşmanın

önündeki parasal engellerin, katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin

kaldırılmasını istiyoruz.

ilave ücretler

İŞ VE İŞYERİ GÜVENCESİÜCRET GÜVENCESİ VE PERFORMANS YERİNE EMEKLİLİĞE YANSIYACAK

ÜCRET

ÜCRETLERİMİZİN VERGİ DİLİMİYLE ERİMEMESİ

CAN GÜVENCESİ ve
SAĞLIK HAKKI İÇİN MÜCADELEYE KARARLIYIZ.

GÖRMEYENLERE, GÖRMEZDEN GELENLERE, DUYMAYANLARA İNAT;

12 Haziran 2013Çarsamba günü

Türkiye'nin her yanında taleplerimiz için çalışanlara,

sağlık hakkı için de halka iletecek,

onların imzalarını toplayacağız.

Toplanan imzaları yetkililere ulaştırdıktan sonra

adım atılmaması halinde hizmet üretiminden
gelen gücümüzü kullanmayakararlıyız.

KARŞI
MÜCADELEMİZ KARARLI BİÇİMDE

DEVAM EDİYOR….!

SAĞLIĞI HAK OLMAKTAN ÇIKARAN,

ÇALIŞANLARI GÜVENCESİZLEŞTİREREK KÖLELEŞTİREN,

TAŞERON ÇALIŞMAYI YAYGINLAŞTIRAN,SAĞLIK SİSTEMİNE;

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NASağlık hizmetinin tüm
aşamalarında birlikte çalışanlar olarak;gibi çalışma ayırımı olmaksızın, yıllardır

dillendirdiğimiz, taleplerimize yönelik düzenlemeler için hiçbir adım

atılmadı. Bu düzenlemelerle ilgili olarak bizlerle, sağlık alanındaki Emek

ve Meslek örgütleriyle iletişim kurulmadı, oluşturduğumuz görüşler

görmezden gelindi, sesimiz duyulmadı. Halkın sağlık hakkı, sağlık

hizmetine engelsiz ulaşması ve çalışanların nitelikli sağlık hizmeti

vermeleri açısından zorunlu olan düzenlemeler konusunda hiçbir adım

atılmadı.

hekiminden-diş hekiminden hemşiresine-ebesine, sağlık

teknisyeni/teknikerinden idari personele, biyologundan psikoloğuna,

radyoloji teknisyeni/teknikerine, laborantına, diyetisyenine,

fizyoterapistine, tıbbi sekreterine, sosyal hizmet uzmanına... Taşeron,

sözleşmeli, kadrolu

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI

13 Mart 2013 akşamı tüm illerde, ülkenin dört bir yanında alanlarda 

olacağız, taleplerimizle ilgili olarak 14 Mart günü yapılacak açıklamayı 

bekleyeceğiz…

14 Mart 2013 sabahı taleplerimizi hastanelerimizin önünde çalışanlar ve 

sağlık hizmeti almaya gelen halkla paylaşacağız.

14 Mart 2013 öğlen saatlerinde tüm illerde beyaz önlüklerimizle 

yürüyeceğiz,

TALEPLERİMİZİ VE TAKİPÇİSİ OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA TEKRARLAYACAK, 

BU TALEPLER İÇİN  MÜCADELEYİ BAŞLATACAK, SONUNA KADAR SÜRDÜRME 

KARARLILIĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ.

HEKİMLER, DİŞ HEKİMLERİ,

HEMŞİRELER, EBELER, 

SAĞLIK, RADYOLOJİ, LABORATUVAR TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ,

DİYETİSYENLER, FİZYOTERAPİSLER, PSİKOLOGLAR, 

SOSYAL HİZMET UZMANLARI, TIBBİ SEKRETERLER, MEMURLAR…..

GÜVENCELİLER, GÜVENCESİZLER,

KADROLULAR, TAŞERON ÇALIŞANLAR OLARAK

İŞ VE İŞYERİ GÜVENCEMİZ İÇİN,PERFORMANS YERİNE EMEKLİLİĞE YANSIYAN TEMEL ÜCRET İÇİN,ÜCRETLERİMİZİN VERGİ DİLİMİNDEN ETKİLENMEMESİ İÇİN,KADROLU VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA İÇİN,SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI,

19 ARALIK’TA GREV’DEYİZ!2013 yılı Ağustos ayında, yandaş sendika Memur-Sen’in marifetiyle bir gece 

yarısı imzalanan, iki yılı kapsayan toplu sözleşme de, hükümetin teklifinin 

altında zam aldık. İtiraz eden sendikaların istekleri görmezden gelindi. 

Bu sözleşmeye karşı KESK bütünlüğünde emekçiler Ankara’ya 4 koldan 

yürüyüş yapmış ve tepkilerimizi dile getirmiştik. Yine SES olarak’ta o dönem 

çeşitli eylem etkinliklerle sağlık ve sosyal hizmet alanındaki  taleplerimizi 

dile getirdik. Bu bütçe döneminde de, toplu sözleşme ile gasp edilen 

haklarımızın emekçiler lehine düzeltilmesi için SESimizi yükseltiyoruz. 

SES
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

ÜCRETSİZ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET İÇİN

BİZ İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN,

EMEKTEN YANA DEMOKRATİK BÜTÇE İSTİYORUZ!
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YAYINLARIMIZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını

“ ”da Aktif Tutum Almaya Davet Ediyoruz…!
5 HAZİRAN

Türkiye'de çalışan, içlerinde

de bulunduğu yaklaşık

çözüm bekleyen sayısız sorunu varken; sorunlara sorun katacak yeni

düzenlemeler gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak TBMM'ye gönderilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklikler içeren

ile kamu emekçilerinin durumları daha da zora sokulmaktadır.

Bu torba yasada dikkat çekici bir konu da hukuk tanımaz tavrın sıradanlaştırılmasıdır. Bir yanda

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan veAnayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği;

cezasını neredeyse tümüyle Sağlık Bakanlığı'nın ve siyasi otoritenin

kontrolündeki
'na devreden madde,

'nin “
”ni elinden alan madde,

yeniden torba ile yasalaştırılmaktadır.

sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin
2,5

milyon kamu emekçisinin

torba yasa

Meslekten Men”

Sağlık Meslekleri Kurulu

Diş Hekimleri Birliği asgari ücret belirleme yetkisi

Hastaların sağlık verilerinin özel hayatın gizliliğini ihlal eden biçimde paylaşılmasını

zorunlu hale getiren madde

Kamu Hastane Birlikleri ile sağlık çalışanlarının hayatına sokulan düzeninin tüm kamu

kurumlarına yaygınlaştırılacağı, kamuda çalışma, yöneticilik yapma tecrübesi olmayanların bir

çırpıda genel müdürlük ve üzeri pozisyonlara atanabileceği görülmektedir. Kamudaki bürokratları

büyük ölçüde güvencesiz birer
dönüştüren bu sürecin eninde sonunda tüm

kamu çalışanlarının güvencesiz hale geldiği bir çalışma rejimine dönüşmesi kaçınılmazdır.

“CEO”

“hükümet memuruna”

AKP İktidarı her zaman kullandığı taktikleri devlet memurları ile ilgili düzenlemelerde de

uygulamaktadır. Aylardır kamuoyu
denerek meşgul edilirken; kamuda

kadrolaşmanın önü açılıyor, memurun şiddetli baskı altında çalıştırılacağı bir çalışma rejimi

dayatılıyor.

“memura rotasyon geliyor”

TBMM'deki görüşme sürecinde, daha önce pek çok yasalaşma sürecinde gördüğümüz gibi,

sürgün niteliğindeki rotasyon uygulamasının getirilmeyeceğinin de hiçbir garantisi yok. Sürgün ve

rotasyonlardan en çok sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının pay alacağı da bizzat Çalışma Bakanı

tarafından dillendirilmiştir. Son günlerde yayınlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama

ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerde olduğu gibi rotasyon(sürgün) gibi

uygulamalar, bazen kanuna aykırı bir şekilde yönetmeliklerle de düzenlenmekte ve çalışanlar

baskı altına alınmaktadır.

KAMU EMEKÇİLERİNİN MÜCADELESİ

BİZİM DE MÜCADELEMİZDİR

BİZİM DE MÜCADELEMİZDİR
Diğer yanda ise kamu emekçilerinin fazla mesai ücretlerini ellerinden alan

'nin Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ilgili maddesi de yeniden

yasalaşmaktadır.

adına yürüttüğü mücadele bugünlerde

ülkenin dört bir yanında devam eden bildirge niteliğinde bir metnin gerek sağlık çalışanları gerekse

yurttaşlar tarafından imzalandığı bir aşamadadır. Bu bildirgede öne çıkan talepler yerine gelmezse

üretimden gelen gücümüzü kullanma kararlılığında olduğumuz dile getirilmiştir.

İşte böylesi bir süreçte

KESK'in öne çıkardığı talepler, başta biz sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmak üzere tüm kamu

çalışanlarının ortak ve haklı talepleridir. Bu nedenle sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak

KESK'in 5 Haziran'daki uyarı grevinin yerinde ve meşru olduğunu belirtiriz.

666 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname
Belli ki AKP İktidarı'nın Anayasa Mahkemesi'nin emekçiler lehine, bu ülkede

yaşayan insanlar lehine verdiği hiçbir karara tahammülü kalmamıştır, evirip çevirip, torbalara

doldurup yeniden yasalaştırmakta kararlıdır!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

başlıklarıyla öne çıkan taleplerle…
günü bir günlük uyarı grevi kararı almıştır.

Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek ve meslek örgütlerinin

İş ve gelir güvencesi,

Sağlıklı çalışma koşulları ve sağlık hakkına sahip çıkma

5 Haziran 2013

Kurtuluş yok tek başına,

Ya hep beraber ya hiç birimiz!

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini

bu eylemde aktif olarak yer almaya çağırıyoruz...

CEO’larınıza “Hoşgeldiniz” DemiyoruzİŞİMİZE, İŞ GÜVENCEMİZE, HASTANELERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
BÜTÜN HALKIMIZI DEVLET HASTANELERİNİN TİCARETHANEYE 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARŞI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ
02 Kasım 2011 günkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkarılıp, düzenleyici ve denetleyici bakanlık haline getirilirken; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yasal alt yapısı da tamamlanmıştır. Şimdi sıra uygulamanın düzenlemesinin yapılmasına, istihdam edilecek kadroların atanmasına ve uygulamanın başlatılmasına gelmiştir ve hızla da gereken yerine getirilmektedir.

Hükümet, Sağlık Bakanlığı’nın yapısını tamamen değiştiren, devlet 

hastanelerini ticarethane haline getiren, ticarileştiren Kamu Hastane 

Birlikleridüzenlemesini de içeren bu KHK’yı, TBMM açık olmasına, KHK 

çıkarma yetkisinin nerede, nasıl ve ne zaman kullanılabileceği Anayasa’da 

açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, yasama organını devre dışı bırakarak, 

bir gece yarısı operasyonu ile ve yangından mal kaçırırcasına çıkarmıştır.
Şimdi de, 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası 

açılmış ve sürmekte iken, Hastane Birlikleri’nin illerdeki CEO’su anlamına 

gelen “Genel Sekreter” ve 10.300 sözleşmeli yönetici kadroların atamalarını 

yapıp uygulamayı başlatarak yargıyı devre dışı bırakmaya çalışmaktadır.
Yakın zamanda Danıştay, Başbakan’ın sıkça övündüğü “Sağlık Kampüsleri” 

anlamına gelen Kamu Özel Ortaklığı ihalelerinden üçünün (Ankara Etlik ve 

Bilkent, Elazığ)  yürütmesini, “kamu yararına olmadığı” gerekçesiyle iptal 

etmiştir. Ancak demokrasi’nin “ileri”sini ağzından düşürmeyen Hükümet, 

bu yargı kararına rağmen Etlik Kampüsü için Etlik İhtisas Eğitim Araştırma 

Hastanesi’ni boşaltmış, çalışanlarını Ankara’nın çeşitli hastanelerine adeta 

çil yavrusu gibi dağıtmıştır.
Yasama organını hiçe sayan, yargıyı devre dışına iten bu uygulamalar 

bir yana, Kamu Hastane Birlikleri uygulamasının başlatılması amacıyla atanan nitelikleri başlı başına tartışılır CEO’lar (Birlik Genel Sekreterleri) ve sözleşmeli yöneticiler incelendiğinde birçoğunun iktidar partisi ile adaylık, yöneticilik gibi siyasi bağlarının, neredeyse tümünün belli bir sendikanın üye ve/veya yöneticileri olduğu görülmektedir.

 

 
 

 

DEVR MC  SA LIK Ç LER  SEND KASI SA LIK VE SOSYAL H ZMET EMEKÇ LER  SEND KASI TÜRK TAB PLER  B RL   
 
 
 
 
 
 
 
 

 TÜRK  
D HEK MLER  B RL  

 TÜRK  
HEM RELER DERNE  

 SA LIK H ZMETLER  SINIFI ÇALI ANLARI DERNE  

 SA LIK MEMURLARI DERNE  

 SA LIK TEKN SYEN VE TEKN KERLER  DERNE  

 SA LIK VE SOSYAL H ZMET  
ÇALI ANLARININ SÖZÜ  
SEND KASI 

EBELER DERNE  

TÜM RADYOLOJ  TEKN SYENLER  VE TEKN KERLER  
DERNE  

TÜRK MED KAL RADYOTEKNOLOJ  
DERNE  

TÜRK YE D YET SYENLER 
DERNE  

SOSYAL H ZMET 
UZMANLARI 

DERNE  

TÜRK PS KOLOGLAR 
DERNE

 
06.11.2012 Basn Açklamas 

CEO’larnza “Ho�geldiniz” Demiyoruz ���M�ZE, �� GÜVENCEM�ZE, HASTANELER�M�ZE SAH�P ÇIKIYORUZ 
BÜTÜN HALKIMIZI DEVLET HASTANELER�N�N T�CARETHANEYE 

DÖNÜ�TÜRÜLMES�NE KAR�I MÜCADELEYE ÇA�IRIYORUZ 
02 Kasm 2011 günkü Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlü�e giren “Sa�lk Bakanl-

� Te�kilat Yapsn Düzenleyen 663 Sayl Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile 

Sa�lk Bakanl� icrac olmaktan çkarlp, düzenleyici ve denetleyici bakanlk haline 

getirilirken; Sa�lkta Dönü�üm Program’nn yasal alt yaps da tamamlanm�tr. �im-

di sra uygulamann düzenlemesinin yaplmasna, istihdam edilecek kadrolarn 

atanmasna ve uygulamann ba�latlmasna gelmi�tir ve hzla da gereken yerine geti-

rilmektedir. 
Hükümet, Sa�lk Bakanl�’nn yapsn tamamen de�i�tiren, devlet hastanelerini ti-

carethane haline getiren, ticarile�tiren Kamu Hastane Birlikleridüzenlemesini de 

içeren bu KHK’y, TBMM açk olmasna, KHK çkarma yetkisinin nerede, nasl ve ne 

zaman kullanlabilece�i Anayasa’da açkça belirtilmi� olmasna ra�men, yasama or-

gann devre d� brakarak, bir gece yars operasyonu ile ve yangndan mal kaçrr-

casna çkarm�tr. 
�imdi de, 663 Sayl KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davas açlm� ve 

sürmekte iken, Hastane Birlikleri’nin illerdeki CEO’su anlamna gelen “Genel Sekre-

ter” ve 10.300 sözle�meli yönetici kadrolarn atamalarn yapp uygulamay ba�lata-

rak yargy devre d� brakmaya çal�maktadr. Yakn zamanda Dan�tay, Ba�bakan’n skça övündü�ü “Sa�lk Kampüsleri” anlamna 

gelen Kamu Özel Ortakl� ihalelerinden üçünün (Ankara Etlik ve Bilkent, Elaz�)  

yürütmesini, “kamu yararna olmad�” gerekçesiyle iptal etmi�tir. Ancak demokra-

si’nin “ileri”sini a�zndan dü�ürmeyen Hükümet, bu yarg kararna ra�men Etlik 

Kampüsü için Etlik �htisas E�itim Ara�trma Hastanesi’ni bo�altm�, çal�anlarn An-

kara’nn çe�itli hastanelerine adeta çil yavrusu gibi da�tm�tr. Yasama organn hiçe sayan, yargy devre d�na iten bu uygulamalar bir yana, Kamu 

Hastane Birlikleri uygulamasnn ba�latlmas amacyla atanan nitelikleri ba�l ba�-

na tart�lr CEO’lar (Birlik Genel Sekreterleri) ve sözle�meli yöneticiler incelendi-

�inde birço�unun iktidar partisi ile adaylk, yöneticilik gibi siyasi ba�larnn, neredey-

se tümünün belli bir sendikann üye ve/veya yöneticileri oldu�u görülmektedir. 
Kamu yararna olmad�, sa�lk hizmeti için prim, her kademede katk-katlm pay ve 

ilave ücret ödeme zorunlulu�u getirdi�i için sa�l� hak olmaktan çkard�, kamu 

sa�lk kurulu�larn ticarile�tirdi�i gün gibi açk olan Kamu Hastane Birlikleri uygu-

lamas yalnz özelle�tirme de�il ayn zamanda partizanca kadrola�ma anlamna da 

gelmektedir. 
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DÖNÜ�TÜRÜLMES�NE KAR�I MÜCADELEYE ÇA�IRIYORUZ 
02 Kasm 2011 günkü Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlü�e giren “Sa�lk Bakanl-

� Te�kilat Yapsn Düzenleyen 663 Sayl Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile 

Sa�lk Bakanl� icrac olmaktan çkarlp, düzenleyici ve denetleyici bakanlk haline 

getirilirken; Sa�lkta Dönü�üm Program’nn yasal alt yaps da tamamlanm�tr. �im-

di sra uygulamann düzenlemesinin yaplmasna, istihdam edilecek kadrolarn 

atanmasna ve uygulamann ba�latlmasna gelmi�tir ve hzla da gereken yerine geti-

rilmektedir. 
Hükümet, Sa�lk Bakanl�’nn yapsn tamamen de�i�tiren, devlet hastanelerini ti-

carethane haline getiren, ticarile�tiren Kamu Hastane Birlikleridüzenlemesini de 

içeren bu KHK’y, TBMM açk olmasna, KHK çkarma yetkisinin nerede, nasl ve ne 

zaman kullanlabilece�i Anayasa’da açkça belirtilmi� olmasna ra�men, yasama or-

gann devre d� brakarak, bir gece yars operasyonu ile ve yangndan mal kaçrr-

casna çkarm�tr. 
�imdi de, 663 Sayl KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davas açlm� ve 

sürmekte iken, Hastane Birlikleri’nin illerdeki CEO’su anlamna gelen “Genel Sekre-

ter” ve 10.300 sözle�meli yönetici kadrolarn atamalarn yapp uygulamay ba�lata-

rak yargy devre d� brakmaya çal�maktadr. Yakn zamanda Dan�tay, Ba�bakan’n skça övündü�ü “Sa�lk Kampüsleri” anlamna 

gelen Kamu Özel Ortakl� ihalelerinden üçünün (Ankara Etlik ve Bilkent, Elaz�)  

yürütmesini, “kamu yararna olmad�” gerekçesiyle iptal etmi�tir. Ancak demokra-

si’nin “ileri”sini a�zndan dü�ürmeyen Hükümet, bu yarg kararna ra�men Etlik 

Kampüsü için Etlik �htisas E�itim Ara�trma Hastanesi’ni bo�altm�, çal�anlarn An-

kara’nn çe�itli hastanelerine adeta çil yavrusu gibi da�tm�tr. Yasama organn hiçe sayan, yargy devre d�na iten bu uygulamalar bir yana, Kamu 

Hastane Birlikleri uygulamasnn ba�latlmas amacyla atanan nitelikleri ba�l ba�-

na tart�lr CEO’lar (Birlik Genel Sekreterleri) ve sözle�meli yöneticiler incelendi-

�inde birço�unun iktidar partisi ile adaylk, yöneticilik gibi siyasi ba�larnn, neredey-

se tümünün belli bir sendikann üye ve/veya yöneticileri oldu�u görülmektedir. 
Kamu yararna olmad�, sa�lk hizmeti için prim, her kademede katk-katlm pay ve 

ilave ücret ödeme zorunlulu�u getirdi�i için sa�l� hak olmaktan çkard�, kamu 

sa�lk kurulu�larn ticarile�tirdi�i gün gibi açk olan Kamu Hastane Birlikleri uygu-

lamas yalnz özelle�tirme de�il ayn zamanda partizanca kadrola�ma anlamna da 

gelmektedir. 
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İŞİMİZEİŞ GÜVENCEMİZEHASTANELERİMİZESAHİP ÇIKIYORUZ
KAMU HASTANE BİRLİKLERİ’NE

KARŞI MÜCADELE PROGRAMINIHEP BİRLİKTEOLUŞTURUYORUZ!

Öfkeliyiz! Çünkü; her gün daha yoğun çalşyor, daha fazla hasta bakyor, 

şiddete uğruyor, yaşammz kaybediyor, mesleki saygnlğmz 

yitiriyor, daha fazla ypranyor ama bir türlü emeğimizin karşlğn 

alamyoruz.
 Toplu sözleşme komedisiyle verilen yüzde 4+4 zamlar vergi 

dilimi yükselince elimize geçmedi bile. Üstüne doğal gaz, elektrik, 

benzin vb. zincirleme zamlarla kuşatldk. 

Her ay sabit ek ödemenin üstünde ne kadar fark aldğmza bakyor, 

dağtlan ek ödemelerin üstüne çkamyor, yada cüzi oranlarda 

çkyoruz. Kimin ne kadar performans aldğna kilitlendik. Performansla 

birlikte yoğun çalşmaktan; eve, ailemize, kendimize vakit ayramaz 

hale getirildik. Mesleki hastalklar; bacak, bel, srt ağrlarmz artt. 

Dayanşmamz zedelendi, birbirimizle rekabete itildik.

Hepimiz sağlk hizmeti sunmamza rağmen büyük ksmmz 

yardmc sağlk hizmeti snfnda saylarak ötekileştirildik. 

PERFORMANS ÇÖPE! 

KADROLU GÜVENCELİ ÇALIŞMA

EMEKLİLİĞE YANSIYAN SAĞLIK HİZMET 

TAZMİNATI İSTİYORUZ! ET ET

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını

“ ”da Aktif Tutum Almaya Davet Ediyoruz…!
5 HAZİRAN

Türkiye'de çalışan, içlerinde

de bulunduğu yaklaşık

çözüm bekleyen sayısız sorunu varken; sorunlara sorun katacak yeni

düzenlemeler gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak TBMM'ye gönderilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklikler içeren

ile kamu emekçilerinin durumları daha da zora sokulmaktadır.

Bu torba yasada dikkat çekici bir konu da hukuk tanımaz tavrın sıradanlaştırılmasıdır. Bir yanda

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan veAnayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği;

cezasını neredeyse tümüyle Sağlık Bakanlığı'nın ve siyasi otoritenin

kontrolündeki
'na devreden madde,

'nin “
”ni elinden alan madde,

yeniden torba ile yasalaştırılmaktadır.

sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin
2,5

milyon kamu emekçisinin

torba yasa

Meslekten Men”

Sağlık Meslekleri Kurulu

Diş Hekimleri Birliği asgari ücret belirleme yetkisi

Hastaların sağlık verilerinin özel hayatın gizliliğini ihlal eden biçimde paylaşılmasını

zorunlu hale getiren madde

Kamu Hastane Birlikleri ile sağlık çalışanlarının hayatına sokulan düzeninin tüm kamu

kurumlarına yaygınlaştırılacağı, kamuda çalışma, yöneticilik yapma tecrübesi olmayanların bir

çırpıda genel müdürlük ve üzeri pozisyonlara atanabileceği görülmektedir. Kamudaki bürokratları

büyük ölçüde güvencesiz birer
dönüştüren bu sürecin eninde sonunda tüm

kamu çalışanlarının güvencesiz hale geldiği bir çalışma rejimine dönüşmesi kaçınılmazdır.

“CEO”

“hükümet memuruna”

AKP İktidarı her zaman kullandığı taktikleri devlet memurları ile ilgili düzenlemelerde de

uygulamaktadır. Aylardır kamuoyu
denerek meşgul edilirken; kamuda

kadrolaşmanın önü açılıyor, memurun şiddetli baskı altında çalıştırılacağı bir çalışma rejimi

dayatılıyor.

“memura rotasyon geliyor”

TBMM'deki görüşme sürecinde, daha önce pek çok yasalaşma sürecinde gördüğümüz gibi,

sürgün niteliğindeki rotasyon uygulamasının getirilmeyeceğinin de hiçbir garantisi yok. Sürgün ve

rotasyonlardan en çok sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının pay alacağı da bizzat Çalışma Bakanı

tarafından dillendirilmiştir. Son günlerde yayınlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama

ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerde olduğu gibi rotasyon(sürgün) gibi

uygulamalar, bazen kanuna aykırı bir şekilde yönetmeliklerle de düzenlenmekte ve çalışanlar

baskı altına alınmaktadır.

KAMU EMEKÇİLERİNİN MÜCADELESİ

BİZİM DE MÜCADELEMİZDİR

BİZİM DE MÜCADELEMİZDİR
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YAYINLARIMIZ

Toplu Sözleşme Değil,TEKLİ SÖZLEŞMEİş Sözleşmesi Değil,SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Açlı k Sınırı olan 1101 TL’lik çalışan ücretinin vergi dışı bırakılması, Kamu 

Emekçilerinin vergi diliminden etkilenmesini ortadan kaldırmak üzere 

düzenleme yapılması, çalışanların ücretlerinden kesilecek verginin en alt 

oranda tutulması,Personel eksiğinin giderilmesi, farklı mesleklerin görev tanımlarının yapılarak 

 
bu görev tanımları doğrultusunda bir çalışma sistemi oluşturulması, ağır 

çalışma koşulları, baskı ve mobbinge bu şekilde son verilmesi,

Tüm Kamu Hizmetleri’nin ticarileştirilmesine son verilmesi, Sağlık 

 
Hizmeti’nin ticarileştirilmesi uygulamalarının durdurulması, başta parasal 

engeller olmak üzere (katkı-katılım payları ve ilave ücretler) Sağlık ve Sosyal 

Hizmet’e erişimin önündeki her türlü engelin kaldırılması,

Demokratik, katılımcı bir kamu rejimi oluşturulması,

 
Kamu Çalışanları, tüm çalışanlar ve emeklilerinin Grev hakkının yasal 

 
güvenceye alınması, Toplu Sözleşme Hakkı’nın Anayasa’nın 90. Maddesinde 

ifadesini bulan Uluslar Arası sözleşmelere uygun hale getirilmesi…. şeklinde 

özetlenebilir.
Biz;

Bu talepler üzerinden bir toplu sözleşme süreci yürütülmesini istedik. 

 
Emekçiler ve kamuoyu ile bu talepleri paylaştık. Paylaşmak adına dört 

koldan beş gün sürecek “İnsanca Yaşam, Güvenceli Gelecek, Eşit, Özgür 

ve Demokratik Bir Türkiye İçin Yürüyoruz” şiarıyla eylem planladık, bu 

eylemi hayata geçiriyoruz.MEMUR SEN, saydığımız bu talepleri masaya getirmek bir yana, görünürde olan 

ama aslında haklarımızı daha da geriye götüren ve hükümetin önerdiği zamların 

bile gerisinde bir “Toplu Sözleşme”ye imza attı. Bütün bunların  vebali MEMUR 

SEN’e aittir ve Emekçilere hesap vermek  zorundadır.

İmzalanan TOPLU SÖZLEŞME değilTEKLİ SÖZLEŞME,İŞ SÖZLEŞMESİ değil,Kamu Emekçileri ve Emeklileri’niSATIŞ SÖZLEŞMESİ’dir.

SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adına Sahibi: Çetin ERDOLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Zülfikar KARTAL AKÇAY

Yönetim ve Yazışma Adresi: Necatibey Cad. No: 82/13-14 Kızılay - ANKARA -

Tel : (0312) 232 61 22 pbx - Faks: (0312) 230 21 93 • web: www.ses.org.tr - e-mail: ses@ses.ogr.tr SES’miz Dergisi Ücretsiz Ekidir.

Baskı : Hermes Tanıtım Ofset Ltd. Şti. - Büyük Sanayi 1. Cad. No: 105 İskitler / ANKARA Tel: 0.312 384 34 32  •  Basım Adedi:   • Basım Tarihi: 2013 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETEMEKÇİLERİ SENDİKASI 

SES

Bu ihanete SESsiz kalmaSES’te örgütlen

2012 yılında Toplu Sözleşme ile ilgili 4688 sayılı yasada yapılan değişikliklere 

yaptığımız itirazımızın ve karşı çıkışımızın ne kadar haklı olduğu bugün açıkça 

anlaşılmıştır. 

Biz;  
“Grevsiz Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz Grev olmaz

 

” dedik ,

 Kamu emekçilerinin ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasal haklarının 

 
görüşülmesini sağlayacak “demokratik” bir yasa için itiraz ettik, 

Anayasa’nın 90. Maddesi ile güvence altına alınan Uluslararası Sözleşmelerden 

 
gelen hakların yasada yer almasını istedik; 

MEMUR SEN ise o sıralarda canhıraş bu değişikliklerin kabulü için her türlü 

girişimde bulundu. Nedenini Kamu emekçileri, Emekliler ve Türkiye Kamuoyu 

bugün daha iyi anlamıştır.
Biz;

Kamu Emekçilerinin mali, sosyal ve demokratik haklarını korumayı, 

 
geliştirmeyi ve yeni kazanımlar elde etmeyi esas aldığımızdan, son güne 

kadar  MEMUR SEN’in işbirlikçi, yandaş niteliğini ve duruşunu teşhir 

etmeyi tali planda ele aldık. Esas olarak Hükümetin bilinen sermaye yanlısı kararlarına karşı 

 
taleplerimizi ve kamu emekçilerinin güvenceli geleceğine ilişkin 

kaygılarımızı öne çıkardık. MEMUR SEN ise AKP ile el ele vererek, yan yana oturarak, en genel sendikal ilke 

ve ahlakı da bir yana bırakıp, diğer iki konfederasyonun olmadığı, Toplu Sözleşme 

görüşmelerinin programında bile bulunmayan bir toplantıda, çirkin bir uzlaşmayla 

kamu emekçilerini yoksulluğa ve sefalete mahkûm etti.
HÜKÜMET VE MEMUR SEN YETKİLİLERİ, BU MUTABAKATI BÜYÜK BİR 

BAŞARIYMIŞ GİBİ SUNMA NOKTASINDA DA ANLAŞMIŞ GÖRÜNÜYORLAR… 

İşin aslı hiç de öyle değil…!

Biz de;

Taban aylığa artış yapılmasını istedik, MEMUR SEN’in bu türden talebine 

 
yönelik itirazımız olmadı. 
Aksine bizim talebimiz, taban aylığın 2340 TL olması ve tüm kamu 

 
emekçilerinin yanı sıra emeklilerin de enflasyon karşısında ezilmemesiydi. 

MEMUR SEN - AKP anlaşmasında taban aylığa yapılan zam oranı bir aldatmacadan 

ibaret kalmıştır.

Taban aylığa getirilen Brüt 175 TL artış, Net 123 TL ve vergi dilimine girdikten 

sonra 116 TL’lik artış anlamına gelmektedir. Bu artış, farklı derecelerdeki kamu 

emekçilerine farklı yansıyacaktır. Oransal olarak ortalama %5.2’e karşılık 

gelmektedir. Dolaysıyla Hükümetin 6 Ağustos 2013 günü  önerdiği 2014 yılı için 

% 3 + 3’lük teklifin altına MEMUR SEN ve SAĞLIK SEN başta olmak üzere yetkili 

sendikaları imza atmıştır.
Üstelik taban aylığı katsayısı değişmediği için  2014 yılında ek ödemelere hiç 

bir zam yapılmayacaktır. (çünkü ek ödemeler memur maaş katsayısına bağlı olarak 

artmaktadır. maaş katsayısı arttırılmamıştır bu nedenle ek ödemeler sıfır zamda 

kalmıştır)

4 /C lilerin kadroya alınması başarılamamıştır. Taşeron Kamu Emekçilerinin  

sorunlarıyla ilgili hiç bir husus dile getirilmemiştir.2014 yılında enflasyon ne olursa olsun maaşlara ek fark yansıtılmayacaktır. 

Oysa toplu görüşmelerde bile enflasyon farkı yansıtılıyordu. 

Biz;

Hükümetten gelecek tekliften çok, Kamu emekçileri ve Emeklileri için 

 
hazırladığımız talepleri dillendirdik, bundan geri adım atmayacağımızı 

açıkladık, açıklıyoruz.
MEMUR SEN, teklif ilk geldiğinde “Bu teklif memurları sokağa davet etmektir” 

dedi. Bu sözün mürekkebi kurumadan, yirmi dört saat geçmeden aynı içerikteki 

artışlara imza attı, “Çalışanlara Bayram Müjdesi” diye açıkladı.
2014-15 Kamu Emekçileri Toplu Sözleşme’si sürecinde MEMUR 

SEN diyet ödemeye devam etmiş,  hükümet sendikası olduğu 

tescillenmiştir.
Konfederasyonumuz KESK,Sendikamız SES Emekçiler ve Emeklileri 
için ne istedi
Konfederasyonumuz KESK ve sendikamız SES ayırım olmaksızın tüm Kamu Emekçileri 

ve Emeklileri adına taleplerle Toplu Sözleşme masasına oturdu. 

Kadrolu-Güvenceli, Yarı Güvenceli, her türden Sözleşmeli, 4/C’li, Vekil, Taşeron 

ayırımı olmaksızın talepler oluşturdu. Bu talepler;
Tüm Kamu Hizmetlerinin Kadrolu Çalışanlarca verilmesi, Kadrolu olmayan 

 
4/B, 4/C, 4924 Sözleşmeli, 50 d, Vekil, Taşeron… tüm çalışanların kadroya 

alınması, iş, işyeri, ücret ve can güvencesinin sağlanması,

Öncelikle “Ek Ödeme” adaletsizliğinin giderilmesi, Performansa göre çalışma 

 
ve ücretlendirmeye son verilmesi, esas olarak da gelecek güvencesi adına ek 

ödemelerin emekliliğe yansımasını sağlayacak düzenleme yapılması,
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������������������������������������������ GÖRMEYEN GÖZLERE, DUYMAYAN KULAKLARA 

BEN EBEYİM VE BEN HEMŞİREYİM; 

BANA ÇİZDİKLERİ VE İÇİNE GİRMEMİ BEKLEDİKLERİ KALIBA GİRMEYECEĞİM..!

İTİRAZ EDİYORUM…! 

BENİ DEĞİL BİZİ SAVUNUYORUM

BİZ BİRLİKTE İTİRAZ EDERSEK DEĞİŞTİRECEĞİZ

05 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ

12 –18 MAYIS HEMŞİRELER HAFTASI

Hayır dedim sessizce duyulmadı… 

8 saat çalışma hakkım fiilen 9 saate çıkarıldı.

Hayır dedim sessizce duyulmadı … 

nöbet sayılarım gittikçe arttı; evime ve kendime zaman ayıramaz oldum.

Hayır dedim sessizce duyulmadı… 

hafta sonları da gündüz mesaisine gelen 

ben oldum.Hayır dedim sessizce duyulmadı… 

hastaları tedavi etmekti görevim bu kez 

sekreterlik işlerini de ben yürütür ve 

yapar oldum.
Hayır dedim sessizce duyulmadı… 

yoğun 
bakımlarda 

personel 

eksikliğinden dolayı günde 5 kez 

hastanın altını temizler oldum ve 

tedavileri yetiştiremez hale geldim.

Hayır dedim sessizce duyulmadı… 

işleri 
yetiştiremezsen 

çalıştığın 

servisten başka servislere ve başka 

hastanelere göndeririz tehdidiyle 

karşılaştım. 

SES
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
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YAYINLARIMIZ

Fazla mesai ve angarya son bulsun..

Meslek dışı görevlendirmelere son verilsin...
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Bizler alın teriyle geçinen, onurumuzla mesleğimizi

yapmak isteyen emekçiler olarak, yüzyıllarca

mücadelelerle elde edilen başta iş güvencemiz gibi tüm

haklarımız ve kazanımlarımız konusunda yılmadan ve

ısrarla mücadele etmeye kararlıyız.

O sebeple diyoruz ki Sağlıklı toplum, koruyucu sağlık

hizmetleriyle başlar. Ve yine diyoruz ki Sağlık Eşit

Ulaşılabilir Nitelikli Ücretsiz ve Anadilinde olursa insan

hayatına verilen değerin anlamı olur.

Sustukça, korktukça, yandaş ve etkisiz sendikalara

üye oldukça geleceğimizin kararacağı açık. Dünya

bankası ve İMF projesi olan bu uygulamaları kabul eden

ülkelerin emekçilerinin durumundan biliyoruz. O

sebeple iş yerlerimizde tekrar ekip ruhunu

canlandırarak, dayanışma ruhuyla başta iş güvencemiz

ve ücret güvencemiz olmak üzere tüm haklarımız için

mücadelemizi ısrarla büyütüp genişletmek zorundayız.

Genel Sağlık Sigortasıyla sağlık hizmetini almak için 14

kalem ödeme yapmak zorunda kalan, sömürülen

halkımızı da yanımıza alarak ücretsiz, nitelikli ve

ulaşılabilir sağlık hizmeti için iş yerlerimizde mücadele

etmeliyiz. Zaman kaybetmeden iş yerlerinde birlikte

kararları alabileceğimiz, geleceğimizle ilgili yasaları

tartışıp kararlaştırdığımız 'iş yeri sağlık meclislerini'

kurmalıyız. Mücadelemizi tüm sağlık çalışanlarıyla

ortaklaştırarak geniş ve etkin bir sağlık hakkı

mücadelesi örmeliyiz.

Bizler; bizden önceki mücadele mirasına sahip

çıkarak; iş güvencemiz, sağlık hakkımız, gelecek

güvencemize sahip çıkmak ve çocuklarımıza onurlu ve

yaşanılası bir dünya bırakmak için azim, cesaret ve

inançla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Koca bir çınar gibi köklerini bu haklı ve tüm toplumu

kucaklayan taleplerden alan sendikamız SES ve

konfederasyonumuz KESK, bu mücadele tarihinin gönül

evidir. Eşit, özgür ve aydınlık yarınlar için sizleri azimle

cesaretle el ele mücadeleye davet ediyoruz.

Sesinizi SES'imize kattığınızda çoğalıp tüm engelleri

aşacağımıza inanıyoruz.

Sağlıktaki yıkım yasalarını örgütlü mücadelemizle

ortadan kaldıracağımıza olan inancımızla ebeler ve

hemşireler haftanızı kutluyoruz.

Bu alanda Mesleklerini özveriyle yaparken toplumsal

sorunlara olan duyarlılıkları nedeniyle özgürlükleri

elinden alınan, asıl mesleği ebe olan SES Genel Kadın

Sekreterimiz Sevgili Bedriye Yorgun başta olmak üzere

diğer yönetici ve üye ebe-hemşire kadın arkadaşlarımız

şahsında tüm kadın tutsaklara selam gönderiyoruz.

Ebeler ve hemşireler artık kutsal meslek, köklü

meslek, özverili meslek vb. nutuklar değil hak ettikleri

insanca yaşamı ve çalışma koşulları istemektedirler.

SES OLARAK;

TALEP EDİYORUZ.
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Sağlığın ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınmasını,

Tüm Sağlık Çalışanları için istediğimiz gibi, Ebe ve

Hemşirelerin Fiili Hizmet zammı kapsamına dahil

edilmesini, erken emeklilik hakkı verilmesini,

Kadrolu-Güvenceli çalışma biçimini,

24 Saat Kreş ve Çocuk Bakım Evleri açılmasını,

Sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmesini,

4/b,4/c,taşeron,sözleşmeli çalışan tüm ebe ve

hemşirelerin kadroya alınmasını,

GÖRÜNMEYEN

E M E Ğ İ M İ Z İ
'TE

BİRLEŞTİRELİM

05 MAYIS
DÜNYA EBELER

GÜNÜ

12 MAYIS
HEMŞİRELER

GÜNÜ

�

�

�

�

�

�

�

Meslek yaşamınız boyunca “tarihin en eski ve en

kutsal mesleklerinden olan ebelik ve hemşirelik” diye

başlayan çok nutuk duymuşsunuzdur. Bu nutuklar bizi

mesleğin ilk yıllarında ya da öğrencilikte biraz

etkilemiş olsa da zamanla bu sözlerin; tüketilen,

sömürülen, karşılıksız ve bitmez tükenmez bir

özverinin beklendiği her meslek için söylendiğine tanık

oluyoruz.

Sendikamız SES başta olmak üzere; TTB, THD,

Devrimci Sağlık İş ve sağlık alanındaki emek ve meslek

örgütleri ile birlikte yürüttüğümüz mücadelemize

rağmen hayata geçirilmeye çalışılan, AKP'nin

“DÖNÜŞÜM” bizim “YIKIM” dediğimiz program ve onun

gereği olan paranın imparatorluğu, ne kutsal, ne de en

eski meslek diye bir durum bırakmadı. Meslek

onurumuz hiçe sayılıyor, “yardımcı sağlık personeli”,

“eleman” gibi tanımlarla anılmaya başladık.

'Paran kadar Sağlık' mantığının işlediği vahşi sistem,

neredeyse normal doğuma bile izin verilmemektedir.

Artık normal doğum az yapıldığı için ebeler ebelik

mesleğini yapamıyor, takip ve tedaviye yığınla kırtasiye

işleri eklenerek hemşirelerde hemşirelik mesleğini

yapamamaktadırlar. Adına performans dedikleri

“PUAN” uğruna iş hayatımıza angarya eklenmiştir.

Fazla mesai ile hata yapma riski artmakta, kendinin

ve hasta güvenliğini riske atmaktadır. Malpraktis'in

hemşireye mal edilmesi işin çabası, çıkan tam gün

yasası ile doktoru sigortalayan, diğer çalışanları riske

atan zihniyet, hemşirelik mesleğini yok saymıştır.

19 Nisan 2011'de çıkan yönetmelik yapılan iş tarifi

ile çok ciddi sorumluluk yüklenmiş, işin içinden

çıkılmaz bir hale gelmiştir.

Hemşirelik ve Ebelik; temel eğitiminden, mezuniyet

sonrası eğitimine, kendi hizmetlerinin yönetiminden,

mesleği düzenleyen yasa ve yönetmeliklere kadar çok

ciddi sorunları olan, mesleki deontoloji tüzüğü

olmayan, kısaca kendi kendini denetleme ve geliştirme

mekanizmalarının neredeyse tümünden yoksun olan

mesleklerdir.

Hemşirelik-Ebelik, Sağlık Hizmetinin ekip olma

anlayışı içinde ayrı ayrı meslekler olarak tanımlanmalı

SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adına Sahibi: Çetin ERDOLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Zülfikar KARTAL AKÇAY

Yönetim ve Yazışma Adresi: Necatibey Cad. No: 82/13-14 Kızılay - ANKARA - Tel : (0312) 232 61 22 pbx - Faks: (0312) 230 21 93 • web: www.ses.org.tr - e-mail: ses@ses.ogr.tr

Baskı : Hermes Tanıtım Ofset Ltd. Şti. - Büyük Sanayi 1. Cad. No: 105 İskitler / ANKARA Tel: 0.312 384 34 32 • Basım Adedi: 20.000 • Basım Tarihi: 04.05.2012
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SEVGİLİ EBE VE HEMŞİRE ARKADAŞLAR;

SUSMAYALIM!....

İşimiz, İş Güvencemiz, Geleceğimiz İçin Haklarımıza Sahip Çıkalım....

SES'DE ÖRGÜTLENELİM! YAŞASIN SES! YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

Tüm emekçiler gibi ebeler ve hemşireleri de gelecek güzel günlere olan inancımızla

hep birlikte el ele mücadeleye davet ediyoruz.

25 KASIM KADINA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEVE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ•	 Türkiye’de	tüm	kadınların	%	25’i	fiziksel	şiddete	uğruyor.
•	 Şiddete	uğrayanların	%	75’i	eşi	ya	da	en	yakını	(baba,	erkek	kardeş)	tarafından	darp	ediliyor.
•	 Katillerin	%	40’ı	kadınların	eşleri.•	 Kadınların	%	57,7’si	evliliklerinin	ilk	gününde	şiddetle	karşılaşıyor.•	 Şehirlerde	evli	kadınların	%	18’i,	köylerde	de	%	76’sı	eşleri	tarafından	dövülüyor.
•	 Aile	içi	suçların	%	90’ını	kadına	karşı	işlenen	suçlar	oluşturuyor.•	 Tecavüze	uğrayanların	%	50’si	18	yaş	altındaki	kız	çocukları.
•	 Tecavüz	saldırganlarının	%	75’i	çok	tanıdık.	(baba,	amca,	dayı,	dede)	
•	 İçişleri	Bakanlığı’nın	hazırladığı	rapora	göre	2012’nin	ilk	7	ayında	50617	şiddet	vakası	

yaşandı.
•	 2012	yılının	Kasım	ayına	kadar	137	kadın	öldürüldü…
•	 Kadınlar	dünyadaki	toplam	işlerin	2/3	ünü	yapıyor.	
•	 Kadınlar	dünyadaki	toplam	gelirin	1/10	una	sahip.
•	 Kadınlar	dünyadaki	mülklerin	%	1’ine	sahipler.•	 Tahminlere	göre	113	ile	200	milyon	arasında	kadın	demografik	olarak	“kayıp”	(yok)	

görünmektedir.	Ya	doğar	doğmaz	öldürülmüşler	(erkek	çocuğun	kız	çocuğa	tercih	

edilmesi)	ya	da	erkek	kardeşleri	ve	babalarıyla	eşit	derecede	gıda	ve	tıbbi	olanaklara	

ulaşamamışlardır.
Bunlar sadece rakamlara geçenler. Fiziksel şiddet kadar kadın üzerinde yıkım 

etkisi olan duygusal şiddetten bahsetmedik bile. 25 Kasım ; Erkek egemen 

kapitalist sisteme, Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, Aile içi şiddete, Kadına 

yönelik devlet şiddetine, Savaşa, Militarizme, Irkçılığa, Ataerkil düşünceye, Ucuz 

kadın emeğine, Mobbinge, İşyerlerindeki cinsiyet ayrımcılığına, ev-içi emeğinin 

sömürülmesine karşı dayanışmaya ve mücadeleyi yükselttiğimiz gündür. 

Bundan	 52	 yıl	 önce	 Dominik	 Cumhuriyeti’nde	 Tirijillo	 diktatörlüğüne	 karşı	 siyasal	

mücadele	veren	Mirabel	Kardeşler	tecavüz	edilerek	katledildiler.	Mirabel	Kardeşler	kadına	

yönelik	şiddetle	mücadelenin	sembolü	oldular.	

İŞTE GERÇEK TABLO
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Toplu sözleşme görüşmeleri 30 Nisan 2012 tarihinde başladı.

Konfederasyonumuz KESK 2 Milyon Kamu Emekçisi ve 1.8 milyon

Emeklinin temsilcisi olarak insanca yaşam taleplerini Kamu İşveren

Kurulu'na iletti.

� Grevli Toplu Sözleşme Hakkı İçeren gerçek bir Sendika Yasası

�

�

�

�

�

�

İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret
Taşeron çalışmaya son verilmesi ve istihdamda güvence

Tüm ödemelerin emekli aylığına yansıması
Ücretlerin vergi diliminden etkilenmesinin engellenmesi

Kamu Emekçisi kadınlara pozitif ayrımcılık
Sendikal örgütlenme ve mücadeleye yönelik baskıların sona erdirilmesi

İŞTE TALEPLERİMİZ:

Özetle; emekçilerin hak ve çıkarlarının korunması, sendikamız SES ve

konfederasyonumuz KESK'in temel varoluş gerekçesidir ve mücadelemiz devam

etmektedir.

İnsanca yaşam için 'te Örgütlenelim…

SES

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

(Daha önce bu

işlem genelge ile yürütülmekteydi).

(Sağlık Personeli'ne görevi
dışında fazla çalışma yaptırılmasının bedeli

10 puan olarak değerlendirilmiştir).

(Genellikle sabit

ek ödemeler aylıkla birlikte alınıyordu.
Nedense yandaş konfederasyon bunu büyük

bir kazanım olarak duyurmuştur).

(Bu hak mevcuttu ve

açılan davalarla alınıyordu).

Kararın 20. maddesi ile üniversitelerde disiplin

kurullarına sendika temsilcisi katılabilecektir.
Kararın 34. maddesi ile 01.07.2012 tarihinden

itibaren sözleşmeli personel, memurlar gibi

yemek katkı bedeli ödemeden yemek
yardımından yararlanacaktır. Bu yardım yataklı

tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet
kuruluşlarını kapsamaktadır.

Kararın 35. maddesi ile 01.07.2012 tarihinden

itibaren Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık
Hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (ATT) ve

sağlık memuru olarak görev yapan ve görevinin

yanı sıra ambulans şoförlüğü de yapan
personelin performans puanına 10 puan ilave

edilecektir.

Kararın 37. maddesi ile 01.06.2012 tarihinden

geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nda görev

yapan tabip dışı personel 375 sayılı KHK'ye

göre alması gereken asgari ek ödeme tutarını

aylığı ile birlikte alacaktır.

Kararın 39. maddesi ile 01.07.2012 tarihinden

itibaren Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık
Hizmetlerinde görev yapan personel de riskli

birim katsayısından yararlanacaktır.
Kararın 40. maddesi ile dini bayram günlerinde

nöbet ücretleri yüzde 20 artırımlı olarak
uygulanacaktır.Kararın 43. maddesi ile Sağlık Bakanlığı ve

üniversitelerde görev yapan personelin 1 yılda

aldığı döner sermayenin 375 sayılı KHK'nın ek

9. Maddesine göre alması gereken ek
ödemeden az olması halinde aradaki fark yıl

sonunda ödenecektir.
Kararın 44. maddesi ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı'nda ek ders ücretinden
yararlanan öğretmenlerden, yönetici kadrolara

vekaleten atananlar ek ders ücreti almaya
devam edeceklerdir.

GREV HAKTIR!KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ!!!

GREV HAKKIMIZI KULLANDIK,

Ağustos 2011'de Toplu Sözleşme taleplerini açıklayan sendikamız SES, bu talepler için mücadele etmeyi sürdürmüş,

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile parçalanan istihdam biçimi, giderek yitirilen iş güvencesi- ücret güvencesi,

son aylarda belirgin hale gelen şiddetle can güvencesi, gelecek güvencesi, sağlıkta taşeron çalışmaya son verilmesi

mücadelesini vermektedir. Mücadelemiz bununla da sınırlı değil; Herkese Eşit, Ücretsiz, Erişilebilir,

Nitelikli Sağlık hizmeti de bu mücadelenin bir parçasıdır. Buna karşılık her durumda olduğu gibi, toplu sözleşme

sürecinde de yandaş konfederasyon ve güdümlü sendikanın maskesi düşmüştür.

Görüldüğü gibi “eski tas eski hamam” değişen bir şey yok.
Herkesi haklarına sahip çıkmaya, mücadelemize katılmaya, SES'imize SES olmaya çağırıyoruz.

SAĞLIK MECLİSLERİBugün sağlık ve sosyal hizmetlerde yaşanan 

olumsuzlukların karşısında güçlü bir duruşu sergilemek 

için, emekçileri birleşik bir mücadele etrafında toplamak 

ve somut adımlar atmanın en önemli aracı sendikamız 

SES’dir. Yaşamakta olduğumuz bu kapsamlı saldırıları 

geri püskürtmenin yolu, sendikamız ile işyerlerimizin 

arasındaki bağın güçlendirilmesi ve işyeri meclislerinin 

kurulmasından geçer. İşkolumuzda çalışan tüm emekçileri 

içine alacak şekilde örgütlü emek-meslek örgütleri 

temsilcilerinin de katılacağı işyeri ve il sağlık meclisleri 

kurularak, mücadele hattı genişletilmesini savunur. Bu 

kapsamda mücadelenin toplumsallaştırılması için halkın 

sağlık hakkına sahip çıkması ile tüm örgütlü kurumlarını 

içinde barındıracak kent sağlık hakkı meclislerini kurulması 

sendikamızın öncülük misyonu ile olmalıdır. Bu şekilde 

sağlık ve sosyal hizmeti sunan ile sağlık ve sosyal hizmeti 

alanların bir araya gelerek güçlü bir mücadele perspektifi 

ile bu saldırılar geri püskürtülebilir. 

MÜCADELE HATTIMIZ!
Örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 

Demokratik Toplu İş Sözleşmesi ve Grev hakkımızın 

önündeki tüm engeller kaldı rılmalıdır.

Performansa dayalı ücretlendirme kaldırılarak, İnsanca 

yaşanacak bir ücret için ek ödemeler emekli keseneğine 

yansıtılmalıdır.Maaşların vergi diliminin dışında tutulması için düzenleme 

yapılmalıdır.4/B, 4/C, 50/d, 4924, vekil, taşeron vb. statülerde çalışan 

tüm güvencesizlere kadrolu iş güvencesi sağlanmalıdır.

Güvencesiz çalıştırmaya karşı mücadele ederek, 

tüm emekçilerin ortak örgütlenmesi ve mücadelesi 

savunulmalıdır.Giderek artan iş cinayetlerine; esnek, kuralsız, her 

türlü performansa dayalı çalıştırma, özelleştirme ve 

taşeronlaştırma uygulamalarına son verilmelidir.

Başta sağlık ve sosyal hizmet olmak üzere tüm kamu 

hizmetle rinde ticarileşmeye son verilerek, herkese eşit, 

nitelikli, parasız, anadilinde sağlık ve sosyal hizmet hakkı 

tanınmalı, sağlığa ve sosyal hizmetlere yeterli bütçe 

ayrılmalıdır.

Kamu ve özel işyerlerinde çalışanların, çalışan sağlığı ve 

çalışan güven liği önlemleri alınmalı, meslek hastalıklarına 

kar şı koruyucu önlemler sağlanmalıdır. 

Gasp edilen kreş hakkı yeniden tesis edilmelidir.

Aynı ya da benzer işi yapan emekçiler mali ve sosyal 

hak lardan eşit yararlandırılmalı, aynı işi yapanlar arasındaki 

ücret adaletsizliğine son verilmelidir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki şiddet güvenlik 

zafiyeti olarak görülmeyip, bir bütün olarak her türlü 

şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele edilmelidir.

Cins ayrımcılığı uygulamaları, kadına yönelik şiddete 

ve kadın cinayetlerine son verilmelidir.

Radyoloji çalışanların mesai saatleri 5 saate çekilmeli 

ve radyasyondan korunmak için daha fazla önlemler 

alınmalı, kısmi gasp edilen fiili hizmet zammının geri 

alınması için mücadele edilmelidir.

Emekçilere dayatılan angarya ile zorunlu fazla mesai 

ve öğlen tatili gaspına son verilmeli, yeterli sayıda 

kadrolu, güvenceli çalışan istihdam edilmelidir.

Tüm çalışanların insanca geçinebileceği bir ücret 

ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalı; çalışma yaşamı 

demokratikleştirilmelidir.Yaşanan olumsuzluklara seyirci kalmamak için, 

Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için, 

Sendikamız SES’te örgütlenelim 

Kadrolu, Sözleşmeli, Taşeron 

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine Çağrımızdır!

Sağlık ve sosyal hizmet hakkımız, umutlarımız, geleceğimiz, 

iş güvencemiz ve işyerlerimiz elimizden alınmadan;

İŞ GÜVENCESİ, GELİR GÜVENCESİ, GELECEK GÜVENCESİ, MEKAN GÜVENCESİ 

İÇİN SES’TE ÖRGÜTLENELİM

ORTAK MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM

SES
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASIKasm 2012
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

•Güvencesiz, esnek-sözleşmeli çalışma, hizmet alım yoluyla (taşeron) çalıştırma, performansa dayalı çalışma

esas haline getirilecek.

Eşit, Ücretsiz, nitelikli, katkı ve katılım payı alınmayan, kadrolu-güvenceli çalışanlar eliyle yürütülen bir sağlık

sistemi mümkündür. Bunun için,
Veri hazırlama kadrosundan memuruna, şoföründen hizmetli memuruna, sağlık teknisyeninden laborantına,

öğretim üyesinden asistanına, hekiminden, hemşiresine, kadrolu-güvenceli çalışandan, taşeron işçisiyle tüm

sağlık çalışanları hep birlikte mücadele edelim.

Bizler nasıl ki 27 Şubat'ta sağlık hakkı mitingi ile Diyarbakır'da, 13 Mart ta 'Çok Ses Tek Yürek' olup Sıhhiye

Meydanında toplandık, 3 Nisan'da "iş güvencemiz ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" diye Ankara'da yürüdük, Dokuz

Eylül'de,Adana Çukurova Tıp'ta 'performans sistemi istemiyoruz' deyip greve çıkarak kazandık. Haklı taleplerimizi

birlikte dayanışma ruhuyla kazandığımızı gösterdik. 19-20 Nisan'da 'çok ses tek yürek, bu bilek bükülmeyecek'

dedik ve tüm Türkiye'de hükümeti uyardık.

•
•
•

•
•
•

•

İş Güvencesi(!), Ücret Güvencesi(!), Gelecek Güvencesi(!) ortadan kaldırılacak.

Emekliliğe yansımayan ücretlerle, emeklilikte yoksulluğun temelleri atılacak.

Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastanelerini de içine alan Kamu Hastane Birlikleri kurularak başına

kamu veya özel kuruluşlardan yüksek ücretli yönetici, “CEO”lar getirilecek.

Üniversite Hastanelerine bir “PROTOKOL” yoluyla Sağlık Bakanlığı el koyacak.

Klinik şef ve şef yardımcılarının sınavla kazandıkları hakları ellerinden alınacak.

Uluslararası sermayeye Kamu-Özel Ortaklığı ihaleleriyle 25-49 yıllığına hazine arazileri tahsis edilerek

üzerine “DEV SAĞLIK KAMPÜSLERİ” kurdurulacak. Bu işletmelerden sağlık hizmeti satın alma garantisi verilecek.

Aile hekimlerinin alacağı ücretler asistan ücretine endeksli hale getiriliyor. Uzaktan eğitimle uzmanlık

eğitimi zorunlu hale getiriliyor.Sağlığın ticaret olarak alınıp satıldığı bir sistemde güvencesiz

çalışmayı kabulmü edeceğiz?Haydi Mücadeleye!

ARTIK UYARMIYORUZ!Kasım ayında, Cerrahpaşa, Çapa ve 9 Eylül üniversite hastanelerinde

yükselen seslerimizle başladık ve birlikte başaracağız. Hep birlikte tüm

Türkiye'de 21ARALIK'ta GREV'deyiz.

Tüm Halkımıza Çağrımızdır;
SAĞLIKTA PİYASALAŞMAYA,
ÖZELLEŞTİRMEYE DUR DE,

SAĞLIK HAKKINA SAHİP ÇIK!
2002 yılında hızlandırılan “SAĞLIKTADÖNÜŞÜM” programı, 2 Kasım 2011'de “gece yarısı” operasyonu

ile çıkarılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile son aşamaya getirildi. Sağlığı piyasaya

açarak ticarileştiren, sermayeye devreden bu programın gerçekte bir “SAĞLIKTA BÖLÜŞÜM” planı

olduğu artık daha iyi anlaşılıyor. Bu program sağlık hizmetini tamamen paraya endeksliyor; çalışanların

iş, ücret ve gelecek güvencelerini ortadan kaldırıyor.

Sağlık hizmetlerinin finansman yapısı değiştirildi. Artık hizmet almak için vergi veriyoruz, yetmiyor.

Genel Sağlık Sigortasına prim ödüyoruz, yetmiyor. Her muayenede, ilaç alımında katılım payı ödüyoruz,

buda yetmiyor. Hastanelere ilave ücret ödüyoruz, yetmiyor…

Ülkemizin sağlık harcamaları katlanarak artıyor. Bizden alıp küresel sağlık şirketlerine akıtıyorlar.

Bizim kaynaklarımızı HORTUMLUYORLAR, HORTUMLATIYORLAR!

İlaç harcamaları sürekli artıyor. Yeni fabrika açmak yerine SSK ilaç fabrikalarını kapatıp bizleri ilaç

tekellerine mahkum edenler bu artışı yine bize ödetmeye hazırlanıyor.

Tüm Sağlık Çalışanlarına Çağrımızdır;
SAĞLIKTA PİYASALAŞMAYA,
ÖZELLEŞTİRMEYE DUR DE,

İŞ VE ÜCRET GÜVENCENE SAHİP ÇIK!

21 ARALIK'TA
TAŞERON İŞÇİSİ, SÖZLEŞMELİ, KADROLU

BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE
SAĞLIK MECLİSLERİMİZİ KURUYOR,

HİZMET ÜRETMİYORUZ.

Mücadelemiz aynı zamanda halkın ve hepimizin sağlık hakkı içindir. Sağlık

hakkını kaybetmek istemeyen emekçileri, emeklileri, yoksulları, işsizleri,

kadınları, gençleri ortak mücadeleye çağırıyoruz.

•
•

•

•

•

Ocak 2012'den itibaren “YEŞİLKART”ların büyük bölümü iptal edilecek.

Sağlık Hizmeti almak için asgari ücretin 1/3'ünden fazla geliri olan herkes GENEL SAĞLIK

SİGORTASI'NA prim yatırmak zorunda. Aylık gelirinden % 12,5 oranında GSS primi öde-ye-meyen

sağlık hizmeti alamayacak.İlaç, tıbbi malzeme ve protez gibi gereçlerdeki katkı payları arttırılacak. Her bir aşamaya

katılım payı getirilecek. Genel Sağlık Sigortası kapsamı daraltılarak birçok ilaç ve hizmeti

cebimizden karşılamamız istenecek.
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmeti vermekten çekilecek. Sağlık hizmeti alınıp satılabilen ticari bir

meta haline getirilecek. Parası olanın parası kadar yararlanacağı bir sistem kuruluyor.

Sağlıkla ilgili ilaç-araç-gereç ve teknolojilerin “KAYIT DIŞI” pazarlamasının yapılacağı SERBEST

SAĞLIK BÖLGELERİ kuruluyor.
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> (K)ATMERLİ (Ö)ZELLEŞTİRME (O)RTAKLIĞI - 7> GSS UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU - 9> ACİL HASTALARDA ÜCRETLİ OLDU - 13

> SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI NEREDEN NEREYE! - 14
> TAHSİS EDİLEN VE DEVREDİLEN İŞ YERLERİMİZ, İŞ GÜVENCEMİZ VE GELECEĞİMİZDİR! - 15

SESSağlk ÇalşanlarnnSağlğ Bülteni
Ekim 2012Say: 2

ÖZGÜRLÜK, 
ŞİDDET, SAĞLIK

HABER

DÜNYADAN SAĞLIK 
EMEKÇİLERİNİN 
MÜCADELELERİ
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