
Kefenleri Bakanlık 
duvarına astık! 

İŞ BIRAKTIK, 
siyah kefen giydi!
Beyaz önlüklüler

Samsun’da hastanede 
öldürülen merhum 
Dr. Kamil Furtun

Türk Sağlık-Sen olarak yurt genelinde sağ-

lık cinayetlerini protesto için iş bıraktık. 

Ankara’da Numune Hastanesi’nden Bakanlık 

önüne kadar binlerce sağlık çalışanı ile yü-

rüdük. Siyah kefenleri Bakanlık demirlerine 

asarak Sağlık Bakanlığı’nı protesto ettik..

YIL: 5   SAYI: 44 Her Devrin Adamı Değil, Her Devirde Adam Olanların Sendikası!.. TÜRKİYE KAMU-SEN

GAZETEturksagliksen.org.tr turksaglik.sen.7                 turksagliksengm

S08

101 BiN 

TEŞEKKÜRLER...

YİĞİT ÜYEMİZE SELAM, 

YÜREKLİ TEŞKİLATIMIZA

S16



02 HABER TÜRK SAĞLIK-SEN Haziran / 2015Gazetesi

Türk Sağlık-Sen adına sahibi
ÖNDER KAHVECİ

 (Genel Başkan)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yusuf ALAN

Yönetim Yeri: 
Talatpaşa Bulvarı No: 160/5 
Cebeci / Çankaya /Ankara
Tel:   (0312) 424 22 22
Faks: (0312) 424 22 29
www.turksagliksen.org.tr

YAYIN KURULU 
Önder KAHVECİ

Yusuf ALAN
Mustafa GENÇ
Hasan ŞİRİN

Abdurrahman UYSAL
İsmail TÜRK

Ümit TURHAN

Bu gazete Basın Ahlak 
İlkelerine uymayı taahhüt eder. 

Editör: Ahmet KIZMAZ 

Hukuk Danışmanları:  
Av. Ayşegül ALTUNCU
Av. Burcu VAROL
Av. Hasan Hüseyin DOĞDU

Baskı Türü: Yerel aylık süreli
Baskı Tarihi: 6 Haziran 2015

Tasarım: 
YZE Medya Ajans
yzemedya.com.tr
(0530 363 5591)

Baskı: 
İhlas Gazetecilik A.Ş. 
(0312) 353 29 61

Genel Bşk. Yrd.

Genel Başkanımız Önder Kah-
veci ve Genel Başkan Yardım-
cılarımız Mustafa Genç, Hasan 
Şirin, Yusuf Alan, İsmail Türk 
ve Ümit Turhan Eskişehir ilinde 
teşkilatımızla bir 
araya geldiler.
Sendika binasın-
da düzenlenen 
basın toplantısında 
gazetecilere de-
ğerlendirmelerde 
de bulunan Genel 
Başkanımız Önder 
Kahveci, ülkede 
kamu çalışanları 
ve sendikaların 
yetki süreçleri 
konusunda adil 
olmayan olayla-
rın yaşandığına 
dikkat çekerek, 
“Eşit olmayan, eşit 
şartlarda yürüme-
yen bir mücadele 
ortaya koyuyo-
ruz. Bir tarafta 
iktidarın, hükümetin ve yandaş 
idarecilerin gücünü arkasında 
bulunduran sendikalar, bir taraf-
ta tamamen sağlık çalışanlarının 
desteğini almak için onların hak 
ve menfaatlerini korumak adına 
mücadele eden bir Türk Sağlık 
Sen ve Türkiye Kamu Sen ger-

çeği var. Ama böylesine şartlara 
rağmen tüm Türkiye’de eşsiz bir 
mücadele örneği gösterdik. Tüm 
Türk Sağlık-Sen’lileri yürekten 
kutluyorum’’ dedi. 

 Zor bir mücadele süreci oldu-
ğuna da dikkat çeken Kahveci, 
“Çünkü Türk Sağlık Sen’in ve 
Türkiye Kamu Sen’in arkasında 
iktidarın ya da siyasetçinin ya da 
bürokratın desteği yok. Ancak 
çalışanların vermiş olduğu 
destek ve güçle devam edi-

yor. Önümüze ne kadar engel 
çıkarırlarsa çıkarsınlar, ne kadar 
bariyer koyarlarsa koysunlar 
bunların hepsini bir bir aşaca-
ğız. Aşmaya da devam ediyoruz. 

Türk Sağlık Sen’in geçen yıl 95 
bin üyesi vardı, şu anda 101 
bini aşan bir rakama ulaştı. Bu 
önemli bir rakam bizim için. 
Çünkü önümüze koyulan engel-
leri göz önüne aldığımızda üye 
artışı yapmak hele 100 bin üyeyi 
aşmak her baba yiğidin harcı 

değil.  Her türlü ayak oyununa 
ve olmayacak vaadlere, idarele-
rin baskın ve telkinlerine rağmen 
sağlık ve sosyal hizmet kolunda 
görev yapan 101 bin  yiğit ve 

yürekli insanı kutluyorum. 
Bu arkadaşlarım her türlü 
günübirlik menfaati elinin 
tersiyle itmiş, ülkesine, 
milletine ve geleceğine 
sahip çıkan bu uğurda 
kaygı ve idealleri kendisine 
misyon olarak belirleyen 
Türk Sağlık-Sen’i seçmiştir. 
Bir yanda sağlık çalışanları-
nın sorunlarını kamuoyuna 
taşımayan sendikalar var 
ama öyle bir tezat var ki bu 
ülkede o sarı sendikalar her 
sene üyesini arttırıyor. 
Bu çelişkiyi anlamakta 
hakikaten zorlanıyorum. 
Sendikal mücadelede son 
bir yıl içerisinde bir tane 
eylem yapmamış, demok-
ratik tepki ortaya koymamış, 
çalışanın onlarca sorunu 

varken bunların hiçbirisini dile 
getirme cesareti ortaya koya-
mamış sendikalar maalesef 
bu ülkede üye artışı sağlıyor. 
Nasıl sağlıyor? İşte bürokrasiyi, 
siyaseti, iktidarı, devletin bütün 
imkanlarını kullanarak sağlıyor.’’ 
diye konuştu.

‘‘Tüm engelleri bir bir aşıyoruz’’
Kahveci: ‘‘Sağlık çalışanlarının desteğini almak için onların hak ve menfaatlerini korumak 
adına mücadele eden bir Türk Sağlık Sen ve Türkiye Kamu Sen gerçeği var. Tüm Türkiye’de 
eşsiz bir mücadele örneği gösterdik. Tüm Türk Sağlık-Sen’lileri yürekten kutluyorum.’’

Eskişehir

Bitlis Ahlat’ta Sağlık-Sen Temsilcisinin 
Çanakkale’yi istismar ederek sendikamıza attığı 
iftiraya yargıdan tokat gibi ceza geldi. 
Bitlis Ahlat Sağlık-Sen Temsilcisi sendikalarının 
panosuna, başka bir sendikanın baskı hatasından 
İngiliz askeri resminin basıldığı takvimini 
‘‘Türk Sağlık-Sen’in takvimi’’ diye astı.  
Türk Sağlık-Sen Bitlis Şubesi tarafından da söz 
konusu takvimin sendikamıza ait olmadığı belirti-
lerek suç duyurusunda bulunuldu. 
Davayı görüşen Ahlat Asliye Ceza Mahkemesi 
verdiği kararda, sanığın hakaret suçunu işlediğini 
belirterek, eylemin Çanakkale Muhaberesi’nin 
100. yılında işlenmiş olması nedeni ile suç konusu 
olayın önem ve değeri göz önüne alınarak, alt sı-
nırından uzaklaşılarak ceza verilmesine hükmetti. 
Mahkeme sanığa 6 bin 120 TL ceza verdi. 

İftiracılara 
yargıdan 
tokat!
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Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Önder Kahveci, 28 Haziran 2015 
tarihinde yapılacak Sağlık Bakanlığı 
Görevde Yükselme ve Unvan değişik-
liği sınavlarına yaptığı başvuru kabul 
edilen 39 bin 528 sağlık çalışanının 
yaklaşık 5 milyon TL sınav için para 
ödediğini açıkladı. 
Ocak ayında görevde yükselme 
sınavı yapan Tarım Bakanlığı çalı-
şanlarından 60 TL, Sağlık Bakan-
lığı çalışanları ile aynı gün yani 28 
Haziran 2015 tarihinde görevde 
yükselme sınavına girecek Adalet 
Bakanlığı çalışanlarından ise 80 TL 
alındığını belirten Kahveci, “Sağlık 
Bakanlığı çalışanlarından ise 130 
TL istendi. Biz bu haksızlığın gi-
derilmesi için başvurumuz yaptık. 
Sağlık Bakanlığı’nın çalışanına sahip 
çıkması gerektiğini ifade ettik. Fakat 
Bakanlık çalışanlarının yanında yer 
almadı. Onların hakkına ve hukuku-
na sahip çıkmadı.’’ dedi.
Sağlık Bakanlığı Görevde Yüksel-

me ve Unvan Değişikliği Sınavı 28 
Haziran 2015 tarihinde yapılacak. 
Görevde yükselme sınavına yönelik 
450 şube müdürü, 195 şef, bin 250 
veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 
bin 75 memur ve 730 şoför unvan-
ları olmak üzere toplam 3 bin 700 
kadro ilanı yapıldı. Sağlık Bakanlığı 
ve bağlı kuruluşları unvan değişikliği 
sınavı başvuruları değerlendirme so-
nuçlarına göre de unvan değişikliği 
sınavı için 2 bin 842 kadro ilan edil-
di. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş-
larında, görevde yükselme sınavı için 
32 bin 487, unvan değişikliği için 
de 6 bin 871 personelin başvurusu 
kabul edildi.

‘‘SAĞLIK BAKANLIĞI NİÇİN 
KARŞI ÇIKMAMIŞTIR 
ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ’’ 
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın ücreti 
130 TL olarak açıklandı. Görevde 
yükselme sınavına başvuru kabul 

edilen 32 Bin 487 çalışan ile Unvan 
Değişikliği Sınavına başvurusu kabul 
edilen 6 bin 871 çalışanın sınav 
ücretlerini yatırması ile birlikte Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kasasına 
sınav ücreti olarak 5 milyon 116 bin 
540 TL girdiğini belirten Türk Sağlık-
Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 
“Sendika olarak diğer bakanlıkların 
iki katı sınav ücretinin Sağlık bakan-
lığı çalışanlarından istenmesine itiraz 
ettik. 
Sağlık Bakanlığı’nın personeline 
uygulanan bu ayrımcılığı durdur-
masını istedik. Fakat sessiz kaldılar. 
Milli Eğitim Bakanlığı sağlık çalışan-
larından 5 milyon TL sınav parası 
aldı. Makul bir ücret yerine fahiş bir 
ücretin tahsilatına Sağlık Bakanlığı 
niçin karşı çıkmamıştır anlamakta 
zorlanıyoruz. Bu tavır nedeniyle sağ-
lık çalışanlarına haksızlık yapılmıştır. 
Kamunun sınavı kazanç kapısı göre-
rek sağlık çalışanının cebine kepçey-
le dalmıştır.’’' şeklinde konuştu.

VERDİRENLER UTANSIN, 
HELAL ETMİYORUZ!
Sağlık çalışanlarının cebinden tam 5 milyon TL görevde yüksel-
me ve unvan değişikliği sınav ücreti olarak MEB’in kasasına gitti. 
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Sayın Bakan! 
Gel bu inattan vazgeç

Aile hekimliklerinde cumartesi nöbetlerini protesto için İstanbul’da coşkulu bir miting gerçekleştir-
dik. İSTAHED ve Aile Sağlığı Çalışanları Derneklerinin de katılımıyla yapılan mitingde Genel Baş-
kanımız Önder Kahveci, konuşmasında Sağlık Bakanı Müezzinoğlu’na seslendi:

MÜCADELE KARARLILIĞIMIZ DEVAM 
EDECEK
Sağlık Bakanlığı’nın ısrar ve inatla işle-
me koyduğu Cumartesi Nöbetlerine karşı 
kararlı bir tutum sergilediklerini kaydeden 
Genel Başkanımız Önder Kahveci, “3 Ocak 
2015’den itibaren, Aile Sağlığı Merkez-
lerinde uygulamaya konulan Cumartesi 
Nöbetleri konusunda bu güne kadar Türk 
Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak kararlı 
bir tutum sergiledik. Her hafta Cumartesi 
nöbetlerine katılmama konusunda da Aile 
Hekimliği Çalışanı arkadaşlarımızın yanında 
olduk ve yanında olmaya da devam edece-
ğiz. Cumartesi günleri için almış olduğu-
muz nöbete katılmama kararlarını da devam 
ettireceğiz.'’ dedi.
Hastaneler ve Acil Servislerdeki yığılmaların 
sorumlusu ve çözüm adresi Aile Hekimliği 
çalışanları değildir diyen Genel Başkanımız 
Önder Kahveci; “Bu yığılmanın sorumlusu; 
13 senedir bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar 
ve onun Sağlık Bakanı’dır. Popilist yaklaşım-

larla oluşturulan bir sağlık politikası sonucu 
hastaneye müracaat eden hasta sayısı ile 
övünen bir Sağlık Bakanlığı ve gün geçtik-
çe önemini yitiren birinci basamak sağlık 
hizmetinin geldiği nokta sorunun ta kendisi-
dir.’’ dedi.

OYUN BAŞLADIKTAN SONRA KURAL 
DEĞİŞTİRİYORLAR
Sağlık Bakanlığı’nın oyun başladıktan sonra 
kural değiştirdiğine dikkat çeken Genel 
Başkanımız, “Sağlık Bakanlığı tabir caizse 
oyun başladıktan sonra kural değiştirmek-
tedir. Başta birinci basamak sağlık hizmeti 
sunmakla görevlendirilen aile hekimliği 
çalışanları oldubittiye getirilmek istenen uy-
gulamalarla iş yükleri artırılmakta ve çalışma 
şartları ağırlaştırmak istenmektedir. Bu gün 
bir aile hekimliği çalışanı 140 kalem işle 
uğraşmaktadır. Onca iş yükünün yanında 
resmi evrak ve bürokratik işler dayanılmaz 
hale gelmiştir. Yetmezmiş gibi Bakanlık, aile 
hekimliği çalışanlarını değişik zamanlarda 

anketör gibi de çalıştırmak istemektedir. 
Şimdi tüm bunları çalışanların önüne sorun 
olarak getirenler, bu sorunu çözmek yerine 
başka dayatmalar getirmektedir. Cumartesi 
nöbeti dayatmalarının peşine Pazar nöbeti 
dayatmasının da getirileceğini söyleyen 
Bakan, bu dayatmalar, aile hekimliği çalı-
şanlarına sanki bir müjde veriyormuş gibi 
anlatmaktadır.’’ şeklinde konuştu.

ÇALIŞANLAR DAYATMA DEĞİL ÇÖZÜM 
İSTİYOR
Sağlık çalışanlarının dayatma değil taleple-
rinin karşılanmasını beklediklerini kaydeden 
Genel Başkanımız Önder Kahveci, “Biz de 
buradan diyoruz ki, Sayın Bakan; çalışanlar 
sizden dayatma değil, sorunlarına çözüm 
üretmenizi bekliyorlar. Sizden; şiddete karşı 
çözüm, fiili hizmet zammı yani yıpranma 
payı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, 
daha itibarlı ve güvenceli bir çalışma ortamı 
bekliyorlar. Bu bir ulufe değil çalışanların 
hakkıdır.’’ dedi.
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EYLEMLERİMİZİ ÇÖZÜM İÇİN 
YAPIYORUZ
Her eylemi kamuoyu oluşturarak sorunlara 
çözüm üretmek için yaptıklarını kaydeden 
Genel Başkanımız Önder Kahveci, “Bizim 
yaptığımız eylemler ve iş bırakmalar sorun-
larımıza çözüm üretmek adına kamuoyu 
oluşturmak içindir. Ayakları yere basmayan 
uygulanma imkân ve ihtimali olmayan po-
pülist ön alma anlayışı ile ben kararı aldım 
görevimi yaptım gerisi beni ilgilendirmez tü-
ründen eylemler, size bu dayatmaları yapan 
tek derdi seçmene selam yola devam anlayışı 
olan bakanlık yetkililerine siyasi bir malzeme 
olmamasına dikkat edilmesi gereken eylem-
lerdir.
Biz gerek teşkilatlarımızla, gerek aile hekim-
liği ve aile sağlığı çalışanları dernekleri ile 
yaptığımız istişareler sonucu gerekli kamuoyu 
oluşturmaktan uzak, eylem ve etkinliklerin so-
runlara çözüm olmayacağı halde bazılarının 
eline de seçim meydanlarında kullanılacak 
koz olacağı kanaatindeyiz.
Bu yüzden azami dikkat ve özeni göstermeli 
ancak kararlılığımızı da sonuna kadar devam 
ettirmeliyiz. Bakanlığın ceza puanları bizi yıl-
dırmamalı. Bu anlamsız ve hiçbir derde deva 
olmayacak Cumartesi nöbetlerine itirazımızı 
yapmalıyız. Aksi durumda Pazar nöbetlerinin 
de yolda olduğu Bakan tarafından beyan 
edilmektedir. İşte bu kararlılığımızı göstermek 
adına bugün buradayız.

ÇALIŞANLARIN ARKASINDA KALE GİBİ 
DURAN TÜRK SAĞLIK-SEN VAR
Sayın Bakan! Gel bu inattan vazgeç diyen 
Genel Başkanımız sözlerini şöyle sürdürdü: 

Ben yaptım oldu, ben em-
rettim siz yapacaksınız an-
layışı bu çağda geçerliliği-
ni yitirmiştir. Aba altından 
sopa göstermek anlayışı 
ile ortaya koyduğunuz 20 
ceza puanı işi bizi kararlı-
lığımızdan vazgeçiremez. 
Bu 20 ceza puanı işinden 
vazgeçin. Bunların bizi yıl-
dıracağını zannederseniz 
yanılırsınız.
Ben yaptım oldu, ben em-
rettim siz uyacaksınız devri 
artık geçti. Artık çalışanlar 
uyandı. Artık çalışanların 
arkasında kale gibi duran 
Türk Sağlık-Sen var. Ül-
kemiz çalışanları temsilen 
salonlarda sana alkış tutan 
sendikalardan ibaret değil-
dir. Bak biz sana buradan 
çalışanlarla beraber Türk 
Sağlık-Sen olarak sesleni-
yoruz: Bu yol, yol değil; bu 
yöntem, yöntem değildir.
Aile hekimliği çalışanlarının da sesini duy. 
Onların da bir ailesi olduklarını düşün. 
Onların da dinlenmeye ve aileleri ile zaman 
geçirmeye hakları olduğunu unutma. Onla-
rın acil hekimi değil aile hekimliği çalışanları 
olduğunu hatırla.
Değerli arkadaşlar buradan bir çağrı da 
sizlere yapmak istiyorum. Kararlılığınızı yitir-
meyin Aile hekimliği çalışanları olarak kararlı 
tutum ve davranışlarınızda vereceğinizi mü-
cadelede Türk Sağlık-Sen olarak biz sonuna 

kadar sizlerin yanınızdayız. Yapacağımız ey-
lem ve etkinliklerde beraber istişare halinde 
olacağız. Kamuoyu oluşturma maksadından 
uzak ön alma ve rol çalma adına kendi bir 
takım iç mücadelelerinin hesaplaşması olarak 
eylem ve etkinliklerde dikkatli davranacağız. 
Bizim sorunlarımıza çözüm olmayacak hatta 
bu dayatmaları bize yapanların elini güçlen-
direcek siyasi malzeme yapacak davranışlar-
da bulunmayacağız. Yapacağımız eylem ve 
etkinliklerde kamuoyu desteğini de alacak 
hizmet sunduğumuz insanların da desteğini 
alacağız.

Bu yol, yol değil; bu yöntem, yöntem değildir. Aile hekimliği çalışanlarının da sesini duy. Onların da bir ailesi olduklarını düşün.
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Türk Sağlık-Sen tarafından Adli 
Tıp Kurumu Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğinde yer alan görevde 
yükselme ilişkin bazı atamalarda 
en az lise mezunu olmak şartının 
aranması ile ilgili yer alan düzen-
lemelerin iptali için Danıştay’da 
dava açıldı.
Dava dilekçesinde söz konusu 
yönetmelikte yer alan düzenle-
meye göre bazı görevlere atan-

mada en az lise muzunu şartı 
aranmasının getirildiğine dikkat 
çekildi.
Söz konusu düzenlemelerin 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme ve Unvan De-
ğişikliği Esaslarına Dair Dayanak 
Genel Yönetmeliğe aykırı olduğu 
belirtildi. Dilekçede Çerçeve 
yönetmelikte Memur , Muhase-
beci, Bilgisayar işletmeni , Veri 
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni , 

şoför ve bu düzeydeki görevlere 
atanabilmeleri için en az orta 
öğrenim görmüş olmaları şartı 
varken Kurum yönetmeliğinde bu 
kadrolara atanmak için en az lise 
mezunu şartı getirilmesiyle da-
yanak alınan yönetmeliğe aykırı 
bir kısıtlama getirildiğine dikkat 
çekildi. Ortaöğretim mezunları-
nın mağdur edildiği belirtilerek 
söz konusu düzenlemelerin iptali 
istendi. 

Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliği Danıştay’lık...

Genel Başkanımız Önder Kahve-
ci, Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mustafa Genç, İsmail Türk ve Ümit 
Turhan Amasya şubemizin gerçek-
leştirdiği hemşireler haftası progra-
mına katıldılar.
Şube Başkanımız Şemsettin 
Dümen’in açılışını yaptığı toplantı-
da Genel Başkanımız Önder Kah-
veci de bir konuşma gerçekleştirdi. 

YOĞUN BİR İŞ YÜKÜ İLE KARŞI 
KARŞIYALAR. 
Konuşmasına hemşireler haftası-
nı kutlayarak genel Başkanımız 
Önder Kahveci, “Türkiye’de görev 
yapan 142 bin hemşire arkadaşı-
mızın hemşireler haftasını kutla-
rım.  Türkiye’de hemşire eksikliği 
ciddi boyutlarda ve bu nedenle de 
hemşirelerimiz yoğun bir iş yükü ile 
karşı karşıyalar. Fakat emeklerinin 
karşılığı ödenmiyor. Ücretleri ye-
tersiz kalıyor. Yüzde 90’ının borçlu 
olması bunun en önemli gösterge-
sidir. Hemşirelerimizin mağduriyet-
leri son bulmalı, sorunları çözüme 
kavuşturulmalı ve talepleri yerine 
getirilmelidir.' dedi.
Sağlık çalışanlarını iki temel tale-
bi olan yıpranma payı ve döner 

sermayelerin emekliliğe yansıma-
sı konusunda gerekli adımların 
atılmamasına tepki gösteren Genel 
Başkanımız Önder Kahveci, “İkti-
dar ve Sağlık Bakanlığı yöneticileri 
yıpranma payı konusunda sağlık 
çalışanlarını oyalamaktadırlar. 
Açıklama yapmak yerine icraat 
yapsalardı şimdiye kadar çoktan bu 
işin tamamlanması lazımdı.  Şimdi-
de önümüzdeki dönemde bu hak 
verilecek diyorlar. Bir yıl öncede 
önümüzdeki yasama yılı diyorlardı. 
Bir yasama dönemi bitti. Sürekli 
hakkımızı öteleyerek günü kurtar-
ma çabası içindeler. 

KİMMİŞ SUÇLU? BAKANLIĞIN 
TEMBEL BÜROKRATLARI. 
Döner sermayelerin emekliliğe 
yansıtılmasının da hak olduğunu 
dile getiriyorlar ama yine iş icra-
ata gelince gereğini yapmıyorlar. 
Yandaş sendika malum sen ise 
kendisine yakışanı yapıyor. İktidar 
oyalarken onlarda yalan müjdelerle 
sağlık çalışanlarını kandırıyor. Bu 
malum sen, ‘14 Mart’ta yıpranma 
payı hayatı geçirilecek, Döner 
sermayelerin emekliliğe yansıtı-
lacak müjdeyi bekleyin’ diyerek 

umut tacirliği yaptı. Ama bunların 
hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı.  
Umut tacirliği yapanların mumu 
yatsıya kadar yanmadı. Kendi 
yalanlarını örtmek için suçluyu da 
buldular. Kimmiş suçlu? Bakanlığın 
tembel bürokratları. Ama tembel-
likle suçladıkları bürokratlarında 
yer aldığı bir komisyon kurmuşlar. 
Şimdi 2015 toplu sözleşmelerine 
hazırlanıyorlarmış. Komisyona 
bakın biri umut taciri, öbürü de 
tembellikle suçladıkları bakanlık 

bürokratları. Bunlardan, böyle bir 
komisyondan çalışanlara hayır gelir 
mi? Biri oyalıyor diğeri kandırıyor“ 
şeklinde konuştu.
İktidarın çalışanların haklarını 
ötelerken memurun iş güvence-
sini kaldırma isteğinin ısıtıp ısıtıp 
gündeme getirdiğini belirten 
Genel Başkanımız Önder Kahveci 
Türkiye Kamu-Sen olarak memu-
run iş güvencesinin kaldırılmasına 
asla müsaade etmeyeceklerini dile 
getirdi. 

‘‘Çalışanları biri oyalıyor 
diğeri kandırıyor!..’’

Amasya
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Erzurum’da sağlık çalışanları 
dayanışma gecesine katıldık

Genel Başkanımız Önder Kahveci 
ve Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mustafa Genç ve Abdurrahman 
Uysal Türk Sağlık-Sen Erzurum 
Şubesi Kadın  Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen ‘Sağlık Çalışanları 
Dayanışma Gecesi’ne katıldılar.
Gecede Türk Sağlık-Sen Erzurum 
Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma 
Çetiner ve Erzurum Şube Başkanı-
mız Kenan Karaçam birer konuşma 
yaptılar.
Yapılan açılış konuşmalarının 
ardından kürsüye gelen Genel 
Başkanımız Önder kahveci böy-
lesine güzel bir organizasyonda 
Erzurum’da bulunmaktan çok 
memnun olduğunu dile getirdi. 
Kamuda görev yapan kadın çalı-
şanların sorunları ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Genel Baş-

kanımız Önder Kahveci, şiddet ve 
mobbingin en fazla mağdurunun 
kadın çalışanlar olduğuna dikkat 
çekti. Aşırı iş yükü, yoğun nöbetler 
gibi çalışma hayatını zorlaştıran 
unsurlar nedeniyle kadın çalışan-
ların mağduriyetler yaşadığını 
belirtti. 
Kreş sorununun da çözülmediğini 
kaydeden Genel Başkanımız Ön-
der Kahveci, sözleri şöyle sürdür-
dü: 
‘‘Yönetmelik üzerine yönetmelik 
çıkaran idareler hala çalışanların 
kreş sorunun çözmüş değildir. 
Bizler kâğıt üstüne yazılanları 
hayırlı olsun, talep ettik kazandık 
anlayışı ile umut tacirliği yaparak 
sendikacılık yapmıyoruz. İcraa-
ta bakıyoruz. 2007’de çıkartılan 
kreş genelgesi nasıl çalışanların 

derdine derman olmamışsa 2014 
yılında da çıkartılan genelgede 
uygulaması olmadığı ve yöneti-
ciler tarafından takip edilmediği 
için kimsenin derdine çare olma-
mıştır. Buradan tüm idareye ve 

idarecilere sesleniyorum: çıkarmış 
olduğunuz genelgenin arkasında 
durun. Genelgenin takipçisi olun. 
İnsanların mağduriyetini giderin. 
Biz konunun takipçisiyiz ve takip 
etmeye de devam edeceğiz.’’

Erzurum

Aile Hekimlerinin zorunlu mali so-
rumluluk sigorta primlerinin yarısının 
devlet tarafından ödenmesine ilişkin 
tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
Hazine Müste-
şarlığı tarafından 
hazırlanan Tıbbi 
Kötü Uygulamaya 
İlişkin Zorunlu 
Mali Sorumluluk 
Sigortasında Ku-
rum Katkısına İliş-
kin Usul ve Esas-
lara Dair Tebliğ 
(2010/1)’de 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-
lüğe girdi.
Buna göre, Tıbbi Kötü Uygulamaya 
İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigor-
tası primine yapılacak kurum katkısı-
nın kapsamına aile hekimleri de dahil 

edildi. Artık aile hekimleri ödedikleri 
prim tutarının yarısını döner sermayesi 
bulunan kurumlarda döner sermaye-
den, döner sermayesi bulunmayan 

kurumlarda kurum 
bütçesinden geri 
alacak.
Geri ödemeler, 
ilgili kurum tarafın-
dan en geç 30 gün 
içinde yapılacak.
Tebliğe göre, 
ayrıca 21 Temmuz 
2010'dan bu yana 
sigorta primlerinin 

tamamını kendileri ödeyen aile hekim-
lerine, prim ödeme makbuzunun bir 
örneği ile son olarak görev yaptıkları 
ilin halk sağlığı müdürlüğüne 6 ay 
içinde başvurmaları halinde, sigorta 
prim tutarının yarısı döner sermaye 
bütçesinden ödenecek.

Aile hekimlerinin mali sorumluluk 
sigortasında önemli gelişme...

Türk 
Sağlık-
Sen 
tara-
fından 
YÖK’e 
bir 
başvuru 
yapılmış 
ve ilgili kanun hü-
kümleri hatırlatılarak, 
üniversitelerde görev 
yapan memurlarla 
ilgili yürütülen di-
siplin soruşturmaları 
nedeniyle disiplin 
kurullarında sendika 
temsilcilerinin yer 
alması talep edilmiş 
ve bu konuda üniver-
sitelerin uyarılması 
istenmişti.

Başvurumuza yönelik 
sendikamıza gön-
derilen YÖK Başkan 
Vekili Prof. Dr. Yavuz 
Atar imzalı cevapta 
söz konusu durum ile 
ilgili yasal düzenle-
menin YÖK tarafın-
dan tüm rektörlüklere 
bildirildiği belirtile-
rek, YÖK’ün mevzuat 
çalışmalarında da bu 
hususun değerlendi-
rileceği ifade edildi.

YÖK’ten 
başvurumuza cevap

www.turksagliksen.org.tr
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İş Bıraktık! Kefenleri 
Bakanlık binasına astık! 

Beyaz önlüklülerden ‘siyah kefenli’ eylem!

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA 
BİNLERCE ÇALIŞANLA 
BERABER YÜRÜDÜK
Sendikamız tarafından gerçekleş-
tirilen ve birçok STK’nında destek 
verdiği eylemimize Numune Has-
tanesi bahçesinde binlerce sağlık 
çalışanı toplandı. Buradan başla-
tılan yürüyüşle sağlık çalışanları 
sloganlar atarak Bakanlık önüne 
geldi. 

TARİH YİNE TEKERRÜR 
EDEREK BİZİM CİĞERİMİZİ 
YAKTI
Burada Genel Başkanımız Önder 
Kahveci tarafından bir konuşma 
gerçekleştirildi. Genel Başka-
nımız yaptığı konuşmada sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet hak-
kında defalarca uyarı yaptıkla-
rını fakat bu uyarıların dikkate 
alınmadığını belirterek, “Sağlık 
çalışanlarına yönelik her şiddet 
olayından sonra sürekli yetkilileri 
uyarmıştık. 
Gereğini yapın, çalışma ortamla-
rını güvenli hale getirin demiştik. 
Hastaneleri ellerinde sopa, bıçak 
ve silahla basanlara dikkat çeke-
rek felaket geliyor demiştik. Fakat 
uyarılarımız dikkate alınmadı. 
Sağlıkta şiddet bir kez daha cina-
yete dönüştü.  Tarih yine tekerrür 
ederek bizim ciğerimizi yaktı. 29 
Mayıs 2015 tarihinde bu kez de 
Samsun’da Dr. Kamil Furtun hun-
harca hastanede katledildi. Yılın 
doktoru seçilmişti, binlerce has-
taya şifa dağıtmıştı ama kendini 
bilmez bir psikopatın kurşunları-
na hastane koridorlarında hedef 
oldu.“ dedi.

KAMU KURULUŞLARINDA 
CAN GÜVENLİĞİ YOK
“Her olaydan sonra yapılan uya-
rıları dikkate almayıp önlem al-
makta ihmalkar davrananlar da 
bu olayın sorumlusudur.” diyen 
Genel Başkanımız sağlık çalı-
şanlarının hayatlarından endişe 
duyarak hizmet ürettiklerini ifade 
etti. Kamu kurumlarında çalışan-
ların can güvenliğinin korunamaz 
hale geldiğini belirten Gene Baş-
kanımız Önder Kahveci “Kendile-
rine, eş ve çocuklarına güvenlik 
ordusu ve  zırhlı makam araçları 
tahsisinde tüm imkanları kullanan 
devletlu büyüklerimiz söz konusu 
sağlık çalışanlarının can güven-
liği olunca alınacak tedbirleri 
ve bu uğurda yapılan uyarıları 
neden görmezden gelirler? Her 
fırsatta insanı yaşat ki, devlet ya-
şasın diyenler, gelinen noktada 
devletin memurunu yaşatamaz, 
kamu kurumlarında çalışanların 
çalıştığı iş yerinde canını koruya-
maz durumdadırlar.  Çalışanların 
güvenliğini sağlama konusunda 
çaresiz ve zavallı bir durum sergi-
lemektedirler.  Kısacası devlet ça-
lışanını korumaktan aciz bir hale 
gelmiştir. Bu acizlik bizim devleti-
mize yakışmamaktadır.” şeklinde 
konuştu.  

G.Antep’te hastanede 
öldürülen merhum 

Dr. Ersin Aslan

Samsun’da hastanede 
öldürülen merhum 
Dr. Kamil Furtun

Türk Sağlık-Sen olarak tüm 
yurt genelinde sağlıkta cinayeti 
protesto etmek için iş bıraktık. 

Ankara’da Numune 
Hastanesi’nden Bakanlık önüne 
kadar binlerce sağlık çalışanı 

ile yürüdük. Siyah kefenleri 
Bakanlık demirlerine astık.



09 HABER TÜRK SAĞLIK-SEN  44. SAYI Gazetesi

DAHA KAÇ CANIN GİTMESİ 
GEREKİYOR?
Sağlıkta şiddeti sloganlarla veya 
toplantılarla çözülecek bir iş 
olmadığını belirten Genel Başka-
nımız Önder Kahveci, “Buradan 
soruyoruz: Bunu anlamak için 
kaç canın daha kurban verilmesi 
gerekiyor? Sadece 2014 yılında 
Beyaz Koda 11 binin üstünde 
şiddet vakası ihbarı bırakılmış. 
Resmi kayıt bu kadar ise şiddetin 
ulaştığı vahim boyut kelimelerle 
anlatılacak düzeyi çoktan geç-
miştir. Verilen süslü beyanatlar, 
Samsun Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi Hastanesinde 
görev yapan Dr. Kamil Furtun’un 
hastane koridorlarında katle-
dilmesine engel olamamıştır. 
Sağlıkta şiddet ne yazık ki önce 
rutinleşmiş Samsun’da da bir kez 

daha cinayetleşmiştir. Bu cinayet 
ilk olmadığı gibi son olmasını çok 
isterdik ama son da olmayacak-
tır. Beyaz önlüklere siyah kefen 
biçildiği bu vahşet düzeni ön-
lemler ve ağır yaptırımlar olmaz 
ise sürüp gidecektir. Anayasamı-
zın 56. Maddesi göre herkesin 
beden ve ruh sağlığı içinde 
hayatını devam ettireceği bir 
ortam sağlamak devletin temel 
görevleri arasında sayılmıştır. 
Ancak bugün gelinen noktada, 
ekonomik ve sosyal etkenlerle 
her 4 kişiden 1’i depresyonla 
karşı karşıyadır. Eldeki verilere 
göre 12 senelik AKP iktidarında, 
Boşanma, Cinayet ve İntihar 
sayısı artış göstermiştir. İşte 
sorunun esas kaynağı buradadır. 
Sağlıkta cinayetlere varan şiddeti 
3-5 caninin psikopatlığına bağ-

lamak olayın arkasındaki Türkiye 
gerçeğini de örtmektir” dedi. 
‘‘AKŞAM OLUNCA SAĞ 
SALİM AİLEMİZE KAVUŞMAK 
İSTİYORUZ!’’
Türk Sağlık-Sen olarak biz ya-
şanan bu vahşi cinayeti protesto 
etmek ve can güvenliği talebi-
mizi bir kez daha dile getirmek 
için bugün tüm yurtta iş bıraktık 
diyen Genel Başkanımız Önder 
Kahveci, sözlerine şöyle devam 
etti: ‘‘Talebimiz çok basittir. 
Sadece güvenli çalışmak ve 
akşam olunca sağ salim ailemize 
kavuşmak istiyoruz.  Hastanelerin 
savaş meydanlarını andırdığı, 
çalışanın her saniye şiddete uğ-
rama korkusu yaşadığı bir ortam 
olarak kalmasını istemiyoruz. 
Biz burada hizmet üretmekten 
çekinir bir hale geldik. Şifa veren 

eller kendi hayatlarından her 
gün endişeliler. Bunun düzel-
tilmesini istiyoruz.  Çalışanların 
güvenliğini sağlayamayan Sağlık 
Bakanlığı ne işe yarar acaba 
?Lutüf değil, insan olarak çalışan 
olarak hakkımızı istiyor diyoruz 
ve hayatını kaybeden doktoru-
muz Kamil Furtun’u bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyoruz. 
Ruhu şad mekanı cennet olsun.’’
Genel Başkanımızın konuşma-
sının ardından Sağlık alanında 
faaliyet gösteren STK’ların tem-
silcileri de konuşmalar yaptılar. 
Konuşmaların tamamlanmasının 
ardından Genel Başkanımız ve 
yönetim kurulu üyelerimiz tara-
fından bakanlık bahçe duvarına 
siyah çelenk bıraktılar. Bakanlık 
demirlerine siyah kefenleri asa-
rak eylemi tamamladılar. 
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SAMSUN’DA katledilen dok-
torumuz Kamil Furtun için tüm 
Türkiye’de 1 günlük iş bırakma 
kararı aldık. Alanlara çıkarak 
sağlıkta şiddet ve cinayeti pro-
testo ettik. 
Birçok STK’da bizim bu kararı-
mıza katıldı iş bıraktı.
Sağlık Bakanlığı da göstermelik 
bile olsa 15 dakikalık iş bıraktı. 
Bizzat Sağlık Bakanı 15 dakika 
iş bırakacaklarını açıkladı. 
İş bırakmayan ise sadece bir 

sendika vardı. O da Memur-
Sen’e bağlı Sağlık-Sen. Yine 
hiç kimseyi yanıltmadılar. Çalı-
şanların hakları için meydanlara 
asla çıkmayanlar, cinayeti pro-
testo için iş bırakmadılar. 
Ama bu tavır kraldan çok kral-
cıların bunu ikinci kez tescillen-
meleri oldu. Hatırlarsanız 2013 
yılı toplu sözleşmelerinde me-
mur maaş zammında hükümettin 
teklifinden daha düşük bir zam-
ma imza atmışlardır. Hükümet 

3+3 zam ile masaya ilk teklifini 
sunarken onlar müzakere edip 
bunu arttırmak yerine yüzde 
5.2’e karşılık gelen 123 tl’ye 
imzayı atmışlardı. Bu sefer de 
Bakanlık bile 15 dakika iş bıra-
kırken, onlar bırakmadılar. Ça-
lışanların takdirine sunuyoruz. 
Böylesi bir sendikadan kime ne 
fayda gelir çalışanlara ve özel-
likle bu sendikaya her ne şekilde 
olursa olsun üye olan çalışanlara 
soruyoruz.

Sağlıkta 
Cinayette 

Bile İş 
Bırakmadılar!
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• 2012-2015 yılları arasında 31 bin 767 şiddet 
vakası yaşandı.
• 2014 yılında 11 Bin vaka yaşandı
• Şiddete uğrayanların 18 bini hekim, 13 bin 
767’siyse diğer sağlık çalışanları 
• Saldırıların 14 bin 250’si fiziksel, 17 bin 517’si 
ise sözlü şiddet 
POLİKLİNİKLER HEDEF OLDU
Şiddet olaylarının yüzde 37’si polikliniklerde 
yaşandı. 
Acil servislerde şiddet vakalarının oranı yüzde 
29 oldu. 
Şiddet vakalarının yüzde 17’si klinikler ve 
servislerde, yüzde 4’ü 112 istasyonlarında ve ya-
ralanma yaşanan olay yerinde, yüzde 3’ü tetkik 
bölümlerinde, 
yüzde 2’si ameliyathane ve yoğun bakım servis-
lerinde gerçekleşti. 
ŞİDDET EN ÇOK DEVLET 
HASTANELERİNDE... 
Şiddet çağrılarının önemli bir kısmı devlet 
hastanelerinden yapıldı. Buna göre bildirimlerin 
yüzde 43’ü devlet hastanelerinden, 
yüzde 27’si eğitim ve araştırma hastanelerinden, 
yüzde 13’ü aile sağlığı merkezlerinden, 
yüzde 5’i 112 acil istasyonlarından, yüzde 5’i 
üniversite hastanelerinden,
yüzde 5’i ağız ve diş sağlığı merkezlerinden ve 
yüzde 1’i özel hastanelerden geldi. 

RAKAMLARLA 

SAĞLIKTA ŞİDDETİN 

ÜRKÜTEN TABLOSU!

ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ GİDEREK ARTIYOR 
Vergi sistemindeki adaletsizlik, gelir dağılımını olumsuz yönde etkileyen etken-
lerin başında geliyor. Hükümet de yıllardır, vergi toplamanın en kolay kaynağı 
çalışanlar üzerindeki vergi yükünü giderek artırıyor. 
2015 yılı için geçerli olan gelir vergisi dilimlerini belirlerken, enflasyon ve 
yeniden değerleme oranlarını dikkate almayıp, alt vergi dilimi bin lira artıran 
Maliye Bakanlığı, daha fazla vergi toplamak derdine düşünce, düşük maaşlı 
memurların bile ödeyeceği gelir vergisi oranları da Haziran ve Temmuz ayla-
rında %15’ten %20’ye çıkacak. Memurların tamamı Ekim ayına kadar %20’lik 
gelir vergisi dilimine girmiş olacak  

HÜKÜMET VERDİĞİNİ FAZLASIYLA GERİ ALMIŞ OLDU 
15 Haziran itibarı ile maaşları %3 oranında artacak memurların büyük çoğun-
luğu, bu ay maaş bordrolarına baktıklarında kötü bir sürprizle karşılaşacaklar. 
Doktor, öğretmen, hemşire, KİT çalışanı, sözleşmeli personel gibi birçok kamu 
görevlisinin ödediği gelir vergisi oranı çoktan %20’ye yükseldi bile. Böylece 
Hükümet, memurlara %3 zammı daha vermeden, vergiler yoluyla %5 kesinti 
yapıp, verdiğini fazlasıyla geri almış oldu. Diğer kamu görevlileri ise önümüz-
deki birkaç ay içinde aynı makûs kaderi paylaşacak; Eylül ayına gelindiğinde 
bütün memurların ödeyeceği gelir vergisi oranı %20’ye çıkmış olacak ve enf-
lasyon yükselmeye devam ederken maaşları artmak yerine azalacak. 

      Memurun 
Temmuz zammı 
vergiye gidecek
Memurların Haziran ayında alacakları zam, cebi-
ne girmeden vergiye gidecek. Temmuz maaş zam-
mı bile vergi artışının gerisinde kalacak. Memu-
run maaşı Haziran sonrasında azalacak.
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‘‘Kırklareli’ndeki yetki       
   hepimize örnektir’’

Genel Başkanımız Kahveci: ‘‘Mesele sadece Kırklareli’nde yetkiyi almak meselesi değildir. Mesele gö-
nül insanı ve dava adamlarının tüm şartlar olumsuz iken ve sağlık açısından da zor bir süreç yaşarken 
teşkilatı, sendikası için neler yapabildiği ve başarabildiğidir. Bu mücadele hepimize örnektir.’’

Bugün kamuda görev yapan 34 bin engelli 
arkadaşımız özellikle çalışma ortamlarının fiziki 
şartlarının uygunsuzluğuna rağmen özverili bir 
şekilde hizmet üretmektedir.
Hizmet üretirken karşılaştıkları sorunları 
çözüme kavuşturarak onların rahat etmesini 
sağlamak, bazı mali ve özlük hakları konu-
sunda bekledikleri iyileştirmeleri karşılamakta 
sosyal devletin yerine getirmesi gereken 
önemli bir hizmettir. Engeliler için asansör, 
rampa ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ne yazık 

ki kurumlarda tam anlamıyla karşılanmamakta-
dır. Devlet çıkardığı mevzuatları ilk önce kamu 
kendi kurum ve kuruluşlarında uygulayarak 
özel sektöre örnek olmalıdır. Kamuda görev 
yapan engellilerimiz için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. Engelli arkadaşlarımızın beklen-
tisi budur. Yoksa Engelliler Haftası’nda 1 gün 
idari izin vererek onları mutlu etmiş olmazsınız. 
Kalan 364 günleri için neler yapabilirizin der-
dinde olursanız onları gerçek anlamda mutlu 
etmiş olursunuz. Bir diğer önemli sıkıntı ise ka-

muda hala boş engelli kadrolarının bulunması-
dır. Bugün engellilere tahsis edilmesi gereken 
kadro sayısı 59 bin 458 olması gerekirken, bu 
kadroların sadece  34 bin 089’u doludur. 25 
bin 369 engelli kadrosu ise boş bulunmakta-
dır.
Umutları devletin kendilerini bir iş imkanı 
sağlaması olan ve bunun için binbir zorluğa 
katlanarak sınava giren engelli vatandaşlarımı-
zın bu beklentisi karşılıksız kalmamalı, kamuda 
özürlü istihdamı arttırılmalıdır.

İstanbul’da gerçekleştirilen aile 
hekimliği mitinginin ardından 
Genel Başkanımız Önder Kahveci 
ve Genel Başkan Yardımcılarımız   
Kırklareli şube Başkanımız Süleyman 
Koçarslan’a geçmiş olsun ziyaretin-
de bulunmak hem de ilinde yetkiye 
alması nedeniyle tebrik etmek için  
Kırklareli’ni ziyaret ettiler. 
Ziyarette Kırklareli Şube Başkanımız 
Süleyman Koçarslan, şube yönetim 
kurulu üyelerimiz ve temsilcilerimizle 
bir araya gelerek tebrik ettiler.  
Kırklareli şubemiz tarafından ger-
çekleştirilen toplantıda teşkilatımız ve 
üyelerimizle bir araya gelen Genel 
Başkanımız Önder Kahveci, burada 
yaptığı konuşmada “Sendikacılıkta 
yandaşlıkta sınır tanımayanlar bizi 
ideolojik sendikacılıkla itham ediyor. 
Yüzlerindeki karayı, ellerindeki ça-
muru görmek yerine başkalarına laf 
atarak işi geçiştirmeye çalışıyorlar.  
Bizim ideolojimiz, devletin bölün-
mez bütünlüğü, milletimizin birliği, 
ay yıldızlı al bayrağımız ve merhum 
Akif’in istiklal marşında ifade ettiği 
hususlardır. Türk memurunun hak ve 
hukuklarını savunmak ve geliştirmek-
tir. Evet, ideolojimiz bunlardır. Bunu 
da buradan dünya âleme ifade 
ediyorum.’ dedi.
Baskı ve zulmün doruğa ulaştığı bir 
dönemde Kırklareli’nde yetkili sendi-
ka olmanın kendilerini sevindirdiğini 
kaydeden Genel Başkanımız Önder 
Kahveci, “Başta şube başkanımız 
Süleyman Koçarslan olmak üzere 

Kırklareli teşkilatımızı ve üyelerimizi 
il genelinde yetkiyi almalarından 
dolayı tebrik ediyorum. Ama burada 
Şube Başkanımız için ayrı parag-
raf açmak istiyorum. Çok ciddi bir 
rahatsızlık geçirmesine rağmen 
azim, kararlılık ve mücadelesini 
daha da arttırıp ekibiyle birlikte İl 
genelinde yetkiyi almıştır. Onun 
gösterdiği bu fedakârlığı bana göre 
tarif edecek bir kelime henüz daha 
dilimizde yoktur.  Şube Başkanımız 
Süleyman Koçarslan’ın bu tavrı yiğit 
Türk Sağlık-Sen’lilerin nasıl bir emek 
mücadelesi ortaya koyduklarını da 
anlatmaya yetmektedir. İnanmış bir 
dava adamının asaleti, kararlığı ve 
başarısını bize gösterdiği için tekrar 
kendisine özel bir teşekkür ediyo-
rum’’ dedi. 

ŞUBE BAŞKANIMIZI 
EVİNDE ZİYARET ETTİK...
Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu 
üyelerimiz toplantının ardından 
rahatsızlığı nedeniyle toplantıya ge-
lemeyen Şube Başkanımız Süleyman 
Koçarslan’ı evinde ziyaret ettiler. 
Genel Başkanımız burada da Şube 
Başkanımız Süleyman Koçarslan’ı 
bir kez daha tebrik ederek, “Sü-
leyman Bey bize sendikal hayatta 
tarihe geçecek bir mücadele örneği 
göstermiştir.  Ekibiyle birlikte ger-
çekleştirdiği bu mücadele bizim için 
önemli bir azim, övünç kaynağıdır. 
Yolumuzda bize rehberlik edecek bir 
kılavuz daha olmuştur. Bu nedenle 

mesele sadece Kırklareli’nde yetkiyi 
almak meselesi değildir. Mesele 
gönül insanı ve dava adamlarının 
tüm şartlar olumsuz iken ve sağlık 
açısından da zor bir süreç yaşarken 

teşkilatı, sendikası için neler yapa-
bildiği ve neleri başarabildiğinin 
müşahhas bir örneği olmasıdır. Bu 
mücadele hepimize örnektir. Bir kez 
daha teşekkür ediyorum’’ dedi.

Kırklareli

Engelleri Kaldırın!
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İŞCİ sendikaları 2014 için yüzde 4+4, 
düşük ücret alanlar için 200 TL’ye kadar 
seyyanen zam ve enflasyon farkı aldılar. 
Üstüne sosyal yardımlarda 35 TL brüt  artış, 
evlenme, doğum, giyim yardımı ödeme-
lerine ücret zammı kadar da zam aldılar. 
Memur-Sen bunu bile pazarlık unsuru ola-
rak kullanmamış sadece 123 TL seyyanen 
zamma evet demişti.
2015'in birinci altı aylık döneminde yüz-
de 6, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 5 
oranında olmak üzere toplamda yüzde 11.3 
oranında artış yapıldı.
Ayrıca yılda bir defa olmak üzere tüm işçi-
lere denge ödeneği olarak 500 lira ödeme 
yapılacak. 
Kamu çalışanları ise bu yıl yüzde 6 Zamma 
mahkum edildi. 2 yılı değerlendirildiğinde 
kamu çalışanlarının yetkilendirilmiş Malum-
Sen tarafından ceplerine nasıl bir delik 
açıldığı ve haklarının savunulmadığı bir kez 
daha görülmüş oldu. 

MEMURA BU OYUN OYNANMASIN
2013’te imzaladıkları toplu sözleşmede 
memur-sen memurun enflasyon farkı hak-
kını geriye götüren iki kritik düzenlemeye 
evet demişti. 
Bu değişikliğin birincisi 2014 yılı için enf-
lasyon farkı alınmasıydı. Bunun sonucunda 
yüzde 5.2’ye denk gelen seyyanen zam 
Enflasyonun 8.17 çıkmasıyla memurların 
tamamına yakınının maaşı enflasyon karşı-
sında net bir şekilde erimişti. 
İkincisi ise 2015 yılı enflasyon farkı alınması 

ile ilgili oldu.  Buna göre geçmiş yılların 
aksine Hükümet isterse bu yıl ilk 6 aylık dö-
nemde ödenmesi gereken enflasyon farkını 
yıl sonunda ödeyebilecek. 
Bu düzenleme ile ilk altı aydaki enflasyon 
artışının ikinci altı ayda düşüşle dengeye 

oturtulup memurlara yine enflasyon farkı 
verilmemesi gibi bir durum ortya çıkabilir. 
Türk Sağlık-Sen olarak çağrımız ve talebi-
miz memurlara böyle bir oyun oynanmama-
sıdır. 6 aylık enflasyon farkı temmuz ayında 
ödenmelidir.

Memura yüzde 6, 

Yetkilendirilmiş malum-sen hükümetin verdiğinden daha düşük zam-
ma imza atarak kamu çalışanlarının cebine kocaman bir delik açar-
ken Kamu işçisi memurun iki katından fazla zammı cebine koydu. 

Senin hakkını savunduğunu zannettiğin sarı sendikalar 
vardır... Onların asıl meşgalesi çalışanlar değil, efendileridir!

Memurların 
iradesini masada 
satanlar görsün, 

duysun...

Kamu işçisine 
yüzde 11.3+ 500 TL
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   ZAMLAR MAAŞLARI KUŞA ÇEVİRDİ!

Enflasyon canavarı, son bir yıl içinde dahi 
memur maaşlarına yapılan zamları eritti. 
Geçtiğimiz yıl bu aylarda maaşıyla 62,1 
kg dana eti alabilen en düşük dereceli 
memur, bugün ancak 50,8 kg alabiliyor. 
Son bir yıl içinde, memur maaşları yüzde 
3 artarken, gıda ürünlerinde ortalama fiyat 
artışı yüzde 13,9’u buldu. Bazı ürünlerdeki 
yıllık artış yüzde yüzü bulmuş durumda.

 KAYIP GİTGİDE ARTIYOR

Öyle ki 2014 yılının Mayıs ayında, maaşıyla 
387,6 kg mercimek alabilen en düşük de-
receli memur,  bir yıl içerisinde 102,8 kg’lık 
kayıpla 284,8 kg mercimek alabildi.
TÜİK’den alınan resmi rakamlar doğ-
rultusunda Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge 
Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, son 
bir yıl içerisinde en düşük memur maaşının 
yaşadığı kayıp kuru soğanda 559 kg, por-
takalda 310 kg, kabakta 205 kg, domateste 
198 kg,  yeşil soğanda 170 kg, patateste 
157 kg, patlıcanda 151 kg, sivri biberde 
136 kg, çarliston biberde 84 kg, çilekte 80 
kg, dolmalık biberde 70 kg, beyaz peynir-
de 8 kg’a ulaştı.

 MEMUR KİLO KİLO KAYBETTİ

Ortalama memur maaşında ise tablo çok 
farklı değil. Buna göre, ortalama maaş alın 
bin memur da kuru soğanda 703 kg, por-
takalda 391 kg, kabakta 249 kg, domateste 
241 kg, yeşil soğanda 212 kg, patateste 
191 kg, patlıcanda 181 kg, sivri biberde 
168 kg, çarliston biberde 97 kg, çilekte 95 
kg, dolma biberde 82 kg ve peynirde de 8 
kg kayıp yaşadı.
Bütün bu artışlar karşısında memur maaşla-
rına yapılan yüzde 3’lük zam memuru tam 
anlamıyla ekonomik dar boğaza sürükledi.

Memurun sofrası 
adeta yangın yeri!

Enflasyon canavarı maaşları yutmaya devam ediyor!

2015 yılının ilk 3 ayında enflasyon oranı 
yüzde 3,03 oldu. Buna göre 2015 yılının 
ilk 6 ayı için memura verilen maaş zammı 
ilk 3 ayda enflasyon karşısında eridi, bitti.
2015 yılının ilk 5 ayında ise enflasyon 
oranı yüzde 5,3 oldu.
İlk 5 aylık enflasyona göre kamu çalışanla-
rı yüzde 2,3’lük bir kayıp yaşadılar.
2015 yılının ilk 5 aylık enflasyon oranına 
göre;

·Uzman hekimler 92,01 TL
·Diş hekimleri 76,63 TL
· Eczacılar 66,39 TL
· Hemşireler 61,83 TL
· Ebeler 59,1 TL
· Sağlık teknisyenleri 62,25 TL
· V.H.K.İ.’lar 52,55 TL
· Hizmetliler 47,78 TL
· Şoförler 46,54 TL zarardalar.

Memurlar yine zararda!
İlk 5 ayında 
enflasyon yüzde 
5.3’e yükseldi. 
Memurun yüzde 
3’lük zammı 
eridi gitti.
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YÜZDE 36.8’İ BASKI, DAYATMA, SÜRGÜN VE 
SORUŞTURMAYA MARUZ KALMAKTAN KORKUYOR
1262 hemşirenin katıldığı anketin sonuçlarına göre hem-
şirelerin yüzde 90’ı borçlu. Yüzde 91’i ücretlerin yeterli 
olmadığını düşünüyor. Yüzde 88’i güvenlik önlemlerini 
yetersiz görüyor.
Ankette, hemşirelere yöneltilen, ‘‘Kurum idaresi tarafın-
dan çalışanlara yönelik görevlendirme ve ödüllen-
dirmede adil davranıldığını düşünüyor musunuz?’’ 
sorusuna hemşirelerin yüzde 80.6’sı adil davranılmadığı, 
Yüzde 13.8’i kısmen, yüzde 5.6’sı da adil davranıldığı 
cevabını verdi.
Ankette hemşirelere mesleklerini icra ederken duydukları 
en büyük endişe de soruldu. Hemşirelerin yüzde 36.8’i 
baskı, dayatma, sürgün ve soruşturmaya maruz kalmaktan 
korktuğunu ifade etti. 
Yüzde 20.4’ü çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayama-
mak, yüzde 25.1’i aileme vakit ayıramamak, yüzde 12,3’ü 
amirlerle sorun yaşamak ve yüzde 5.5’i de işimi kaybetmek 
dedi.

ŞİDDETE KARŞI ÖNLEMLER YETERSİZ
Ankette sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarında olan 
şiddete karşı kurumlarda alınan önlemleri değerlendiril-
di. Anket sonuçlarına göre hemşirelerin yüzde 50.2’sine 
göre güvenlik önlemleri yetersiz, yüzde 38.6’sına göre ise 
güvenlik önlemi alınmıyor. Yeterli güvenlik önlemi alındığı-
nı düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 11.2. Hemşirelerin 
ayrıca yüzde 59.4’’ü son 5 yılda çalışma şartlarının gerile-
diğini düşünüyor. Yüzde 34.2’si aynı kaldığını, yüzde 6.4’ü 
de iyileştiğini belirtmiş.

HEMŞİRELERİN ÜCRETLERİ YETERSİZ, BORCU ÇOK
Ankette hemşirelerin ekonomik durumu da tespit edildi. 
Anket sonuçlarına göre hemşirelerin yüzde 91’i aldığı 
maaş ve döner sermayenin yetersiz olduğunu düşünüyor. 
‘‘Hanenizde en çok harcama, hangi tüketim kalıbına 
yapılmaktadır?’’ sorusuna yüzde 48.4’ü kira-ev, yüzde 
30.1’i gıda cevabını verdi. Yani temel ihtiyaçları gelirleri-
nin yüzde 78’ine denk geliyor. 
Hemşirelerin yüzde 49,9’u ödeme ve harcamalarını yaptık-
tan sonra ay sonunda parası kalmadığını belirtiyor. 
Yüzde 90.3’ü düzenli olarak ödemek zorunda olduğu 
borcu var. Yüzde 33.7’si bireysel kredi, yüzde 29.1’i konut 
kredisi, yüzde 17.5’i kredi kartı borcu her ay ödediği dü-
zenli borç olarak ifade ediyor.
Anket sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk 
Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Ülkemizde gö-
rev yapan 142 bin hemşire arkadaşımız sorunlarla dolu bir 
çalışma hayatında hizmet üretiyor. Yoğun bir iş yükü altın-
dalar. Türkiye’de 100 bin kişiye 251 hemşire-ebe düşüyor 
AB’ye ortalaması ise 836 yani AB’yi yakalamak için 455 Bin 
hemşireye ihtiyacımız var. Yoğun iş yüküne karşı aldıkları 
ücretlerde son derece yetersiz. Kısacası hemşirelerimiz 
mağdur ediliyorlar. Hizmetlerinin karşılığını alamıyorlar. 

Hemşirelerin yüzde 90’ı borçlu!
Türk Sağlık-Sen tarafından hemşireler haftası nedeniyle hemşirelerin 
çalışma hayatındaki memnuniyetleri ile ilgili bir anket düzenlendi. 

Yüzde 38.6’sına göre hastaneler-

de güvenlik önlemi alınmıyor. 

Yüzde 59.4’ü son 5 yılda çalışma 

şartlarının gerilediğini düşünüyor. 

Hemşirelerin yüzde 49,9’u ödeme 

ve harcamalarını yaptıktan sonra 

ay sonunda parası kalmadığını 

belirtiyor. 
Yüzde 90.3’ü düzenli olarak öde-

mek zorunda olduğu borcu var.

Yüzde 33.7’si bireysel kredi, 

yüzde 29.1’i konut kredisi, yüzde 

17.5’i kredi kartı borcu her ay 

ödediği düzenli borç olarak ifade 

ediyor.

ANKETTEN NOTLAR...



Şanlı ve yürekli bir mücadelenin sonunda üye sayımızı 101 binin üstüne çıkardık. Bizim azmimize ve çalışanın teveccühü-
ne dayalı bu yükselişle cefaya talip olanlar bir kez daha kazanmış ve malum çevrelere anlamlı bir cevap vermiştir.
Yandaşların, yağcıların, men-
faatçilerin ve kraldan çok 
kralcılık yapanların cirit attığı 
bir çalışma ortamında, bir sivil 
toplum örgütü olarak sendikacı-
lık yapmak yerine sivil hükümet 
kuruluşu olmayı tercih eden 
sendikaların beslenerek büyü-
tüldüğü bir zamanda bir yetki 
sürecini daha geride bıraktık.
Bu dönemde işyerlerinde 
türlü türlü oyunlar sahnelendi.  
Bakanla poz verilip, yöneticiler 
otellerde ağırlanıp çalışanlara 
aba altından sopa 
gösterildi. İdareciler 
kurum yetkisini yanda-
şa kazandırmak adına 
ikna odaları kurdu, 
baskıyla üye yaptı. 
Zorbalık yine her 
yerde kendi gösterdi. 
Sahte müjdelerle, 
umut tacirleri tarafın-
dan çalışanlar kandı-
rılmaya çalışıldı. 
Tüm bu yapılanla-
ra ve kurulan kirli ittifaklara 
rağmen Türk sağlık-sen teşki-
latı  İstiklal şairi Mehmet Akif 
ERSOY’un dediği gibi  "..garbın 
âfâkını sarmışsa çelik zırhlı 
duvar,benim iman dolu göğ-
süm gibi serhaddim var.."  diye-
rek eşsiz bir mücadele örneği 
sergiledi. 
Türk Sağlık Sen dik bir duruş, 
doğrudan yana tavır, çalışanın 
yanında yer alan irade, haksız-
lıklara ve adaletsizliklere karşı 
çıkan bir anlayışla yurdun dört 

bir yanında alın teri döktü, 
emek verdi. Bu süreçte engeller 
bizi yıldırmadı, kararlılığımızı 
daha da güçlendirdi.  Karşı-
mıza çıkan tüm güçlüklerde 
başarımızın değerini artıran 
süsler oldu.
Böylesine şanlı ve yürekli bir 
mücadelenin sonucunda da 
üye sayımızı 101 binin üstüne 
çıkardık. Bizim azmimize ve 
çalışanın teveccühüne daya-
lı bu yükselişle cefaya talip 
olanlar bir kez daha kazanmış 

ve malum çevrelere anlamlı bir 
cevap vermiştir.
Bu yönüyle de Türk Sağlık-Sen 
mensuplarının mücadelesi ve 
çalışması her türlü övgünün 
üstünde ve de herşeyden daha 
değerlidir.  
Türk Sağlık-Sen’e bu haklı 
gururu yaşatan başta Şube 
Başkanlarımız, Şube Yöneticile-
rimiz ve İş Yeri Temsilcilerimiz 
olmak üzere sahada emek ve-
ren tüm teşkilat mensuplarımızı 
emeğinin karşılığını ödeyecek 

bir değer, takdir ve teşekkür 
manalarını ifade edecek bir 
kelime yoktur. 
Bir kez daha sendikacılık 
tarihine adını altın harflerle 
yazdırarak mührünü vuran kutlu 
davanın neferlerini yürekten 
kutluyoruz. 
Bize inanan, yandaş ve besle-
me sendikacılar yerine gerçek 
sendikacıların yanında yer alan;  
yalanla örülen, yandaşlıkla bes-
lenen kolaylık yerine cesaret, 
doğruluk ve dik duruşu seçen 

101 bin cesur yürekli 
üyemizde teşekkürle-
rin en kıymetlisini hak 
etmektedirler. Tüm 
üyelerimize sonsuz 
teşekkür ediyor, say-
gılar sunuyoruz. 
Mücadelemizin 
doğruluğu sizinle 
anlamlıdır. Sizin 
desteğinizle hakikat 
olduğu bir kez daha 
tescillenmiştir. 

Kısacası Türk Sağlık-Sen 
teşkilatı ve üyeleri ile büyük 
bir ailenin, kutlu bir müca-
delenin adı olduğunu bir 
kez daha tüm cümle aleme 
göstermiştir. 
Ulu çınarlar fırtınalı diyar-
larda yetişir misali her türlü 
zorluğa rağmen büyüme-
ye ve yükselmeye devam 
edecektir.  Tüm teşkilatımıza 
ve üyelerimize  bir kez daha 
teşekkür ediyor, şükranları-
mızı sunuyoruz.

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. 
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; 
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, 
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, 
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar 
Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsar, 
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; 
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir; 
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, 
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!. 

 101 bin yiğit üyemize SELAM, 
yürekli teşkilatımıza TEŞEKKÜR

Bir yetki dönemini daha tamamladık; 
Her türlü zorluk ve ayak oyunlarına 
rağmen üye sayımızı 6300 artırarak 
101 bin üyeye ulaştık. Emeği geçen 
başta Şube Başkanlarımız, Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz ve İşyeri 
Temsilcilerimizi verdikleri mücadeleden 
dolayı yürekten kutluyorum.
İki türlü insan vardır;
Dava Adamı
Bedava Adam
Dava adamı; ülküsü ve ülkesi için kar-
şılık beklemeden ter döker.
Bedava adam ise; para,makam ve cüz-
dan için çalışır.
Dava adamı; ne olursa olsun kıl çadırı 
terk etmez.
Bedava adam ise; yağmur nereye yağı-
yorsa tarlasını oraya taşır.
Dava adamı; dik durur, eğilmez, yala-
kalık yapmaz.
Bedava adam rüzgara göre savrulur, 
yağcılık ve yalakalık temel karakteri-
dir. Ortalıkta her ikisinden de mevcut
TÜRK SAĞLIK SEN'İN HAK 
MÜCADELESİNİ SAHİPLENEN DAVA 
ADAMLARINA SELAM OLSUN.

Önder Kahveci

Genel Baskan

Birleştirme 
tutanaklarına 
göre Türk 
Sağlık-Sen 
herşeye rağ-
men sağlık ve 
sosyal hizmet 
kolunda üye 
sayısını en 

fazla artıran 
sendika oldu. 

DAVA ADAMLARINA 
SELAM OLSUN...


