SENDİKAMIZDAN BÜYÜK BULUŞMA
16-30 Kasım 2019 tarihleri arasında
üç toplantı halinde gerçekleştirilen
“Haklı Dava, Güçlü Sendika” temalı
Türk Sağlık-Sen Teşkilat Buluşması
eğitim ve istişare toplantılarımızda 3
binin üstünde işyeri temsilcimiz, şube
yöneticilerimiz ve şube başkanlarımız ile bir araya geldik. 4-5-6’da
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TÜRKİYE KAMU-SEN

Döner Sermayeler İçin
Tüm Yurtta Alanlardaydık
Türk Sağlık-Sen 5 Aralık’ta tüm yurtta sağlık çalışanlarının döner sermaye taleplerini
yüksek sesle bir kez daha haykırmak için alanlara çıktı. Yapılan açıklamalarda mücadelemizdeki kararlılık vurgulanarak, döner sermaye sisteminin yeniden düzenlenmesi
istendi. Çalışanların kayıplarının telafi edilmesi talep edildi.
Eylemlerde “Döner Hakkımız, Söke Söke Alırız. Gelirse
Döner, Çalışan Güler. Kapıya
Dayandık, Beklemekten Usandık. Çalışan Burada, Dönerler Nerede,” sloganları atıldı.

“Emek=Ekmek=Döner, Yedirmeyiz Beyler. Döner Bitti Sıra Maaşa
Mı Gelecek? Para Var, Döner Yok.
Giden Dönerimiz Ne Gün Döner
Cebimize. Ödenmeyen Döner
Yapmışlar. Bol Dönerli Günler

İsteriz. Döner Sermayeyi Nasıl
Bilirdiniz? Döner Sermaye Aranıyor? ” dövizleri taşındı. Genel
Başkanımız Önder Kahveci, 650
bin sağlık çalışanın fedakârca
görev yaptığını belirtti. 2’de

02

www.turksagliksen.org.tr

GAZETESİ

ARALIK 2019

Genel
Başkan
Önder
Kahveci:

www.turksagliksen.org.tr

GAZETESİ

Sağlık Çalışanları Emeğinin,
Alın Terinin Karşılığını İstiyor

Döner sermayeler için Türkiye genelinde sendikamızın şubeleri alanlara
çıkarken Genel Başkanımız Önder Kahveci ve Genel Başkan Yardımcılarımız İsmail Türk ile Kenan Karaçam Ankara Üniversite Şubemizin İbn-i Sina
Hastanesi önünde gerçekleştirdiği eyleme katıldılar. Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Köse ile Mustafa Yiğit ise Ankara 1 Nolu şubemizin şehir
hastanesi önünde gerçekleştirdiği eyleme katıldılar.
Sayın Bakana, YÖK Yetkililerine
Çağrı Yapıyorum

Eylemde “Döner Hakkımız, Söke Söke Alırız. Gelirse Döner, Çalışan Güler. Kapıya
Dayandık, Beklemekten Usandık. Çalışan
Burada, Dönerler Nerede,” sloganları atıldı.
“Emek=Ekmek=Döner, Yedirmeyiz Beyler.
Döner Bitti Sıra Maaşa Mı Gelecek? Para Var,
Döner Yok. Giden Dönerimiz Ne Gün Döner
Cebimize. Ödenmeyen Döner Yapmışlar. Bol
Dönerli Günler İsteriz. Döner Sermayeyi Nasıl
Bilirdiniz? Döner Sermaye Aranıyor? ” dövizleri
taşındı.

İnsanca Yaşanabilecek Bir
Ücret Talep Ediyoruz

Burada bir açıklama yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci 650 bin sağlık çalışanın
fedakârca görev yaptığını belirterek “ Sağlık
çalışanları gayret ediyorlar. Fedakârlıkta bulunuyorlar. İstedikleri tek bir şey var; insanca
yaşayabilecekleri bir ücret. İhtiyaçlarını karşılayacak iş ve yaşam dengesinin kuracak bir ücret
talep ediyorlar. Bu taleplerinde de son derece
haklılardır.” dedi.

Döner sermaye sorununun yıllardır devam
ettiğine dikkat çeken Genel Başkanımız Önder
Kahveci “Yıllardır hiçte tasvip etmediğimiz bir
ücret politikası uygulanıyor; hastanelerimiz
çalışsın kazansın o kazançlardan da çalışanlara
pay verilsin. Biz çalışıyoruz kazanıyoruz emek
veriyoruz, ama hak ettiğimizi alamıyoruz. Hem
Sayın Bakana, hem de YÖK yetkililerine çağrı
yapıyorum. Bu döner sermayeleri düzeltmezseniz, bilin ki sağlık çalışanları bu meselenin
peşini bırakmayacaklardır. Şu anda sağlık
çalışanları Türkiye’nin 81 ilinde sendikamız öncülüğünde emeği için ekmeği için bir kez daha
haykırıyor. Ya bu işi düzeltin, ya da düzeltin
diyor.” şeklinde konuştu.

Yoksulluk Sınırının Üstünde
Bir Ücret Olmalı

Sağlık çalışanlarının kendi bütçelerini yapamadıklarını belirten Genel Başkanımız Önder
Kahveci “ Biz hak ettiğimizden fazlasını istemiyoruz. Biz emeğimizi istiyoruz. Alın terimizin
karşılığını istiyoruz. Dolayısıyla gelin bu sorunu zaman geçirmeden bir an önce çözüme
kavuşturalım. En azından sağlık çalışanları ayın
sonu itibariyle ne kadar ücret alabileceklerini
bilsinler. Şu anda insanlar kendi bütçelerini yapamıyorlar. Çünkü siz maaş artı döner
sermaye diye bir sistem getirmişsiniz. Yıllarca
söyledik bu sistem sürdürülebilir bir sistem
değil diye. Bizim hedefimiz sağlık çalışanlarını
yoksulluk sınırının üstünde bir ücrete kavuşturmaktır.” dedi.

Tüm Türkiye’de Emeğine Sahip
Çıkanlara Teşekkür Ediyorum

Döner sermayeler konusunda bir kez daha
uyarı yaptıklarını kaydeden Genel Başkanımız
Önder Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Nisan
ayında tüm Türkiye’de dilekçelerle bir uyarı
yapmıştık. Bugün bir kez daha uyarıyoruz.
Şayet taleplerimiz karşılanmazsa bilinki sağlık
çalışanları, Türk Sağlık-Sen hizmetten gelen
gücünü kullanarak önümüzdeki dönemde iş
üretmeyecektir. Bunu böyle bilin. Bugün tüm
Türkiye’de bize destek veren, eylemlerimize katılan, emeğine sahip çıkanlara özellikle
teşekkür
ediyorum.
Akif
diyorki
“Sahipsiz
vatanın
batması
haktır, sen
sahip çıkarsan
bu vatan batmayacaktır” herkes
emeğine sahip çıkmak
zorundadır. Beraber sahip
çıkacağız.’’ Genel Başkanımız yaptığı açıklamanın
ardından basın mensuplarına içi boş ekmeği göstererek, “Döner tezgahı boş,
ekmeğimizin içi boş. Sağlık
çalışanları döner alamıyor.
Talebimiz emeğimiz karşılığı
olan döner sermayelerimizin adaletli bir şekilde
verilmesidir” dedi.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Bir
Fatiha’yı Çok Görenler Bu Ülkede
Çan Sesine Hasret Kalanlardır
Milli mücadelenin 100 yılının kutlandığını belirten Genel Başkanımız Önder
Kahveci “ Bu sene milli mücadelenin 100
yılı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah
onlardan razı olsun. Bize üzerinde şanla,
şerefle yaşayacağımız bir vatan bıraktılar, onlara minnettarız. Bunu her zaman
ifade edeceğiz. Atatürk diyor ya “Cumhuriyeti biz kurduk onu siz yaşatacaksınız” İşte Türkiye Kamu-Sen’liler Türkiye

Cumhuriyetini ayakta tutmak
için sapa sağlam duruyorlar.
Devletsizliğin ne demek olduğunu etrafımızdaki ülkelerde
net bir biçimde görüyoruz.
Onun için Türkiye Kamu-Sen
hep devleti ebed müdded
bilmiştir. Sendikal mücadelemizin temel felsefesini insanı
yaşat ki devlet yaşasın olarak koyduk.
Bakın sözde sendikalar 10 Kasım’da
Atatürk’ü bir cümle bile anmıyorlar.

Ben şunu açıkça şöyleyim 10 Kasım’da
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir
Fatiha’yı çok görenler bu ülkede çan sesine hasret kalanlardır.” dedi.

Döner Sermayeler
İçin Tüm Türkiye’de
Alanlardaydık
Türk Sağlık - Sen Adına Sahibi

Önder KAHVECİ
(Genel Başkan)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hamza OLGUN
Genel Bşk. Yrd.

Yayın Kurulu
Önder KAHVECİ
İsmail TÜRK
Ümit TURHAN
Kenan KARAÇAM
Hamza OLGUN
Mustafa KÖSE
Mustafa YİĞİT

Türk Sağlık-Sen şubeleri tüm illerde dibe
vuran, sıfırı gören döner sermayeler için
meydanlara çıktılar.
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Yaptıkları basın açıklamaları ile
Çalışanı merkeze alan bir döner
sermaye sistemi isteğimizi dile
getirdiler. Çalışanların taleplerini Türkiye kamuoyuna bir kez
daha haykırdılar.
Yapılan açıklamalarda adaletli
bir döner sermaye düzeni ku-

rulana, çalışanların aldığı ücretler makul bir düzeye çıkarılana
ve talepleri karşılana kadar
mücadelemizi sürdüreceğimiz
vurgulandı.
Eylemlerimize katılarak destek
veren tüm sağlık çalışanlarına
teşekkür ederiz.
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Vergimiz Sabitlensin

Toplu sözleşmenin çok önemli olduğunu
ama sendikacılığında toplu sözleşmeden
ibaret olmadığını belirten Genel Başkanımız
Önder Kahveci: ‘‘Ama sendikacılık da toplu
sözleşmeden ibaret değil. Biz, her şekilde
mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için ilk
adımı da 2020 bütçesini protesto edip, memurun bütçesi nerede diye sorduk. Adaletli
bir vergi sisteminin getirilmesi ve çalışanların vergisinin %15’e sabitlenmesini talep
ettik. Çünkü yıl içinde alınan bütün maaş
zamları zaten vergi dilimi artışıyla elimize
geçmeden, yeniden hazineye gidiyor.“ dedi.

Kadro Mücadelemizi
Sürdürüyoruz

SENDİKAMIZDAN BÜYÜK BULUŞMA
16-30 Kasım 2019 tarihleri arasında üç toplantı halinde gerçekleştirilen, “Haklı Dava, Güçlü Sendika” temalı Türk Sağlık-Sen Teşkilat Buluşması eğitim ve istişare toplantılarımızda 3 binin üstünde
işyeri temsilcimiz, şube yöneticilerimiz ve şube başkanlarımız ile bir araya geldik.
2. Toplantımıza Özbekistan, Azerbaycan ve
KKTC’den kardeş sendikalarımızın yönetim
kurulu üyeleri de katıldı. Açılışlarını Genel
Başkan Yardımcımız
Kenan Karaçam
yaptığı toplantılarda
teşkilatımıza seslenen Genel Başkanımız Önder Kahveci
sözlerine Mehmetçiği
selamlayarak başladı. Kahraman Türk
Ordusunun her
zaman ve her
şartta yanında olduklarını
ifade etti. Barış Pınarı

Harekâtında bunu bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Toplu Sözleşmeler
Fiyasko İle Sonuçlandı

Memur ve emeklilerimizin 2020 ve 2021
yıllarıyla ilgili mali ve özlük haklarının belirlendiği bir toplu sözleşme süreci yaşandığını
belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci
“Biz, ekonomik ve bilimsel verilere dayanarak taleplerimizi hazırladık. Memurların
kayıplarını belirledik. Hangi kalemlere, ne
kadar zam yapılırsa, bu zararların telafi
edileceğini hesapladık. Toplu sözleşmelerde de Kamu görevlilerini ilgilendiren hayati
konuların dahi masada
pazarlığa açılmadığını ifade
ettik ve
gerekli
uyarılarımızı
yaptık.

Masada sayın Bakana da ifade ettik. Eylem
yapıp basınla da paylaştık.” dedi.
‘‘Malum-Sen ise masada ben tek olmalıyım gibi sendikacılığın ruhuna aykırı ama
siyasetin işini kolaylaştırıcı bir tutumla toplu
sözleşmeye başladı’’ diyen Genel Başkanımız, “Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk
gününden itibaren havanda su dövdü. Bu
sözde yetkili konfederasyon, kendi taleplerinin dahi arkasında durmadı. Sendika tarihine saat 3’le 5 arası iş bırakma gibi tuhaf bir
eylemi geçirdiler.
Memurların cüzdanların dolması için mücadele vermek yerine boş cüzdanları bakanlık
önüne attılar. İşi gücü şov yapmak olan
konfederasyon, iki yılda bir kez ayağımıza
gelen bu fırsatı da tepti. Yetkili konfederasyonun basiretsiz, korkak ve iş bilmez hali,
Kanunun aksaklıklarıyla birleşince bundan
önce olduğu gibi beşinci toplu sözleşme
dönemi de büyük bir fiyasko oldu.” şeklinde
konuştu.

Sözleşmeliler ve yardımcı hizmetliler sınıfındaki personellerinde taleplerinin takipçisi olduklarını belirten Genel Başkanımız
Önder Kahveci “Bir başka meselemiz geçici
personel, vekil, sözleşmeli, idari hizmet
sözleşmeli gibi istihdam biçimlerinin kaldırılması bulunuyor. Bu çerçevede bütün
güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya
geçirilmesi için bir kanun teklifi hazırladık ve
Meclis’e sunulmasını sağladık. Bu konudaki
mücadelemiz sonuç alıncaya kadar devam
edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yardımcı hizmetlilerimizi asla unutmadık, daima gündemde tuttuk, tutmaya
da devam edeceğiz. Özellikle sınıf değişikliği
ve ek gösterge yardımcı hizmetlilerimiz
için hayati bir konu; bu konuya bizler de son
derece hassas yaklaşıyor, her platformda bu talebimizi dile getiriyoruz.” şeklinde
konuştu.

Kapsayıcı Bir 3600
Düzenlemesi İstiyoruz

3600 Ek gösterge konusunda Türkiye
Kamu-Sen’in teklifinin esas alınması gerektiğini kaydeden Genel başkanımız Önder
Kahveci “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, polis, hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının
3600’e yükseltileceğini ifade etmişti. Biz de
ek gösterge konusunun bütün memurların
uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu
ve belli meslek gruplarından öteye, toptan
ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması
gerektiğini ifade etmiştik. Bu konuda ha-

zırlanmasına katkıda bulunduğumuz kanun
teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
beklemektedir. Verilen sözlerin taleplerimize uygun olarak bir an önce tutulmasını
istiyoruz.” Şeklinde konuştu.

Kamuda Liyakat Herkesin Önem
Verdiği Bir Değer Olmalı

Kamuda liyakat ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder
Kahveci “Özellikle liyakat konusu, bizim için
son derece önemli. Mevkilerin, makamların,
hak yenerek, liyakatsiz kimselerce adeta
işgal edilmesine karşıyız. Hepinizin bildiği
gibi 2016’da hain bir darbe girişimi yaşandı. Türkiye Kamu-Sen bu girişime karşı
durdu, şehit verdi. Tıpkı 28 Şubatta birileri
saklanırken Kesintisiz Demokrasi diyerek
meydanlara çıktığı gibi. Bu şerden bir hayır
çıkarılmalı ve kamuda birilerinin adamı
yerine ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır.
Devletin orta düzey yöneticilerinin tamamı ehliyet ve liyakati esas alan bir merkezi
sınavla atanmalıdır. Liyakat herkesin önem
verdiği bir değer olana kadar Türkiye Kamu-

Sen mücadelesini sürdürecektir.” dedi.

Memur Paketi Hazırlansın

Tüm bu meseleler için mücadelemiz çok boyutlu ve çok yönlü olarak yoğun bir biçimde
sürdürdüklerini kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci “Meclis Ekim ayında
açıldı. Anayasa, adalet ve vergi paketlerini
TBMM’de gördük. Hükümet bir memur paketi hazırlasın. TBMM’de milletvekillerimiz
bir kerede ellerini memurlar için kaldırsınlar
az önce saydığım konularla birlikte maaşlara ilişkin bir revizyon da bu pakete ekleyip
sorunları çözsünler. Kamu çalışanlarını görmezden gelmeye artık bir son versinler. Biz
memur paketi talebimizi önemsiyoruz. Türk
memurunun sorunları acil olarak çözüm istiyoruz. “ dedi.

Döner Sermaye Sistemi Yenilenmeli

Sağlık ve sosyal Hizmet kolunda çalışanların sorunları içinde somut adımlar atılmasını
istediklerini söyleyen Genel Başkanımız Önder Kahveci, ‘‘Hizmet kolumuzdaki sorunlar
için de acil adımlar atılmalıdır. Bunların başında döner sermaye sistemi gelmektedir.
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Çalıştıkça kazanılacak denilen sistemde bugün ağır iş yüküne rağmen çalışanlar 5, 6
TL gibi trajik komik performans ödemeleri
almaktadırlar. Döner sermaye 10 yıl önce
önemli bir ekonomik gelirimizdi bugün ise
gülünç bir hale geldi. Memlekette son 10
yılda döner sermaye kadar eriyen hiçbir
parasal değer yoktur. Dibi görmüş, tabana
vurmuş, sıfırlanmıştır. Fakat bakanlık vurdumduymazlığa devam etmektedir. 1 yıl
önce bize Sayın Bakan bir yönetmelik değişikliği yapacaklarını ve çözüm üreteceklerini
ifade etmişlerdi. Hazırlıklara başlandığını da
açıklanmıştı ama bugüne kadar hala somut
bir adım atılmadı. Biz Türk Sağlık-Sen olarak
döner sermayeler için eylem yaptık, yüzbinlerce dilekçe toplayıp Bakanlığa teslim ettik.
Mücadeleden bir dakika bile geri durmadık.
Sorun çözülene kadar da mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz. Sorunun büyüklüğü ve
sistemin karmaşıklığı göz önünde alındığında döner sermaye sisteminin yenilenmesinin zaruri olduğu açıktır. Yapılacak olan düzenleme sosyal tarafları ile birlikte çalışılarak
sonuçlandırılmalı ve mutlaka sağlık çalışanların talepleri bu düzenlemenin ana ekseninde olmalıdır.” dedi.

Makul Bir Yıpranma
Payı Hayata Geçmeli

Bir başka önemli mesele makul olmayan
yıpranma payıdır diyen Genel Başkanımız
Önder Kahveci, “5 yıla 1 yıl olarak söz verilen
ama çalışılmayan günler hesaplandığında 9
yıla bir yıl olarak hayata geçen bir yıpranma
payının sahibi olduk. İdari ve teknik hizmetlerle bazı sağlık meslek mensupları kapsam
dışında bırakıldı. Çalışılan süreler yok sayılarak hiç yıpranmadık kabul edildi. İşin açıkçası
bu haliyle de hiç kimseye bir faydası olmadı.
TBMM’de bu meselenin yeniden gündeme
alınması ve beklentileri karşılayacak verilen
sözlerin tutulduğu bir yıpranma payının hayata geçmesini istiyoruz. “ dedi.

Şiddete Çözüm Sıfır Toleranslı
Alan Uygulamasıdır

Sağlıkta şiddetin çözümü için de sıfır toleranslı alan uygulamasının hayata geçmesini
gerektiğinin kaydeden Genel Başkanımız
Önder Kahveci, bu önerilerinin Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyelerince
de olumlu karşılandığını belirtti.
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Üniversite Hastanelerin Sorunları Çözülmeli
Aile hekimliklerinde sorunların çözülmesi
görev ve sorumlulukların yeniden değerlendirilmesi gereklidir. 2014 yılından sonra mezun olanlara lisans tamamlama hakkı getirilmesi, üniversite hastanelerinde çalışanlara
mazeret tayini ve becayiş hakkının verilmesi, gibi hususlarında takipçisiyiz’’ diyen Genel
Başkanımız Önder Kahveci, Üniversite Hastanelerinin de yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, “Bugün üniversite hastanelerimizde
ekonomik kriz yaşanıyor. Bunun da faturası
ne yazık ki çalışana çıkarılıyor. Çalışanın alın
terine göz dikiliyor. Yararlandığı bazı hizmetler sona erdiriliyor. Buna bir son verilmelidir. Üniversite hastaneleri ekonomik açıdan
düzlüğe çıkarılmalıdır. Çalışanın emeğine ve
alın terine dokunulmamalıdır” dedi.

Şefkat Eli Sosyal Hizmet
Çalışanlarımız Hak Ettikleri
Değeri Görmeli

Sosyal Hizmet çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi gerektiğine dikkat çeken Genel
Başkanımız Önder Kahveci Kamuda yıllarca
üvey evlat muamelesi gören sosyal hizmet
çalışanlarımız var. Müstakil bir bakanlık sahibi olmuşlardı ama yeni sistemle birlikte Çalışma Bakanlığına dahil edildiler. Bu bakanlıkta da ne yazık ki yine ötekileştirildiklerini
görüyoruz. Sorunlarının çözümü için hiçbir
adım atılmıyor, talepleri karşılanmıyor. Artık
devletin şefkat eli olan sosyal hizmet çalışanları da hak ettikleri değeri görmelidirler.
Yaptıkları iş çok kritik olmasına rağmen çalışan hakları görmezden gelinen Adli Tıp çalışanları içinde adım atılmalıdır. Mali ve sosyal
talepleri karşılanmalıdır.” dedi.

GAZETESİ

Toplantılarımızın ikinci bölümünde ilk olarak
Genel Başkan Yardımcımız Hamza Olgun tarafından sosyal medya kullanımı ile ilgili bir
sunum yapıldı.
Daha sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin
Ayhan tarafından “ İletişim ve motivasyon”
başlıklı kapsamlı bir sunum yapıldı.
İkinci günde sosyal medyanın etkin kullanımı
ile ilgili sunumu ardından genel başkan yardımcılarımız sekretaryalarında görevli şube
başkan yardımcılarımızla bir toplantı yaptılar.
Toplantıların tamamlanmasının ardından
Genel Başkanımız Önder Kahveci bir kapanış
konuşması gerçekleştirdi.

Sendikamızın Her Bir Ferdi
Sendikacılığın Hakkını Veriyor

Genel Başkanımız konuşmasında toplantılarını tamamladıklarını belirterek “Şimdi
alanlarda Türk Sağlık-Sen’in Türkiye kamusenin hak mücadelesini anlatma zamanıdır.
Yaptığımız iş zor, sendikacılık zor ama ben
biliyorum ki sendikamızın her bir ferdi sendikacılığın hakkını veriyor. Sizlere güveniyorum. Siz korkuyu korkutan insanlarsınız.
Siz ne kara kışlar gördünüz. Nelerin üstesinden geldiniz. Engelleri beraber aşacağız. Bu
önümüze çıkarılan bariyerleri birbir aşacağız. Nasıl bir sendikacılık yapıldığını onlara da
göstereceğiz. Çünkü bunlar acemiler mangası bu acemiler mangasının yaptığı sendikacılık sonucunda bu işin berdelini kamu
çalışanları ödüyor. Onun için gelin el birliği ile
gönül birliği ile Türk Sağlık-Sen’i yetkili kılalım. Bu sadece yetmez Türkiye Kamu-Sen 11
hizmet kolunda yetkili olarak toplu sözleşme masasına 2021 yılında otursun.” dedi.
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü Ziyaret Ettik
Genel Başkanımız
Önder Kahveci,
ziyarette Adli Tıp
Kurumu çalışanlarının sorunlarını da
gündeme getirerek
çözüm istedi, mali
ve özlük haklarında
iyileştirmeler yapılmasını talep etti.

ÇALIŞANLARIN
MAĞDUR
OLMASINA MÜSADE
ETMEYİZ

Adalet çalışanlarının
sorunlarının görüşüldüğü
ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan
Yargı Reformu Strateji Belgesinde, Adalet
çalışanlarının özlük, mali

ve sosyal
haklarının
iyileştirilmesi
ile ilgili hiçbir
düzenlemenin maalesef
yer almadığı,
bu durumun Adalet
çalışanlarını üzdüğü iletildi. Genel Başkanımız Önder
Kahveci Adli Tıp Kurumu
çalışanlarının sorunlarını

da gündeme getirerek
çözüm istedi. Mali ve
özlük haklarında iyileştirmeler yapılmasını talep
etti. Adalet Bakanı Ab-

dulhamit Gül ise, Talepleri
değerlendireceklerini
ifade ederek, “Çalışanlarımızın mağdur olmasına
müsaade etmeyiz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk’u Ziyaret Ettik
Genel Başkanımız ziyarette sosyal hizmet çalışanlarının
sorunlarını ve taleplerini de gündeme getirdi.
Çalışma hayatını ve kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren
konular hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette
Önder Kahveci, Sayın Bakan
Zehra Zümrüt Selçuk’a Türkiye
Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’mizin hazırladığı raporu da sundu.
Ziyarette, Kamu çalışanlarını
yakından ilgilendiren konuları
için acil çözüm isteyen Genel Başkanımız “Sendika 4.0”
projemiz ile ilgili Bakan Selçuk’a
bilgi aktararak, ilgili Bakanlık ve
kurumlarla işbirliği noktasında
görüşlerini iletti. Bakan Selçuk
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşanan sı-

kıntılara yönelik çözüm gayreti
içinde olduklarını belirtti. Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan raporu inceleyeceklerini
kaydeden Bakan Zehra Zümrüt
Selçuk işbirliği için her zaman
kapılarının açık olduğunu vurguladı. Özellikle “Sendika 4.0”
konusunun önemine değinen
Bakan Selçuk, çalışma hayatına
yön verecek projelerin hayata
geçmesinin önemine vurgu
yaptı. Genel Başkanımız ayrıca,
Bakan Selçuk’u Türkiye KamuSen olarak önümüzdeki aylarda
düzenleyeceğimiz Uluslararası
Kadın Çalıştayı’na davet etti.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürünü Ziyaret Ettik
Genel Başkanımız Önder
Kahveci ve Genel Başkan
Yardımcılarımız Sağlık
Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Sayın
Dr. Semih Korkut’u ziyaret
etti.

TALEPLER VE SORUNLAR
AKTARILDI
Yapılan ziyarette Genel
başkanımız tarafından 112

çalışanlarının sorunları
ve talepleri Genel Müdür
Korkut’a aktarıldı.
Genel Müdür Korkut da
sahadan geldiğini belirterek
çalışanların sorunlarının
çözümü noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Çalışanlar için yapılacak
öneri ve çalışmalara her zaman açık olduklarını fedakar
112 çalışanlarının herşeyin
en iyisini hak ettiklerini
kaydetti.
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Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürü’nü Ziyaret Ettik

Genel Başkanımız Önder Kahveci, Genel Başkan Yardımcılarımız
ile birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
Prof. Dr. Mustafa Taşdemir’i ziyaret etti.

Ziyarette Genel Başkanımız
Önder Kahveci, yeni görev
nedeniyle hayırlı olsun diyerek
başarılar diledi. Ziyarette Sağlık
alanında iletişim, şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalar gibi
konular gündeme getirilerek
değerlendirme yapıldı.
Genel Müdür Taşdemir ziyaretten memnuniyet duyduğunu
belirterek önerilere, fikirlere ve

sosyal diyaloğa her zaman açık
olduklarını kaydetti.

Türkiye Kamu-Sen’liler İçin
Özel Alışveriş Kartı: Kamukart
Türkiye Kamu-Sen üyelerine
özel indirimli alışveriş fırsatı olan Kamukart faaliyete
geçti. Türkiye Kamu-Sen’in
üyelerine yönelik olarak
yaptığı hizmetlerden birisi
daha hayata geçti.

Alevisi de Bu Memleketin Has Evladıdır,
Sünnisi de Bu Memleketin Has Evladıdır
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü
kimsenin bozamayacağını belirten
Genel Başkanımız Önder Kahveci
“ Geçenlerde İzmir Gazi Emir’de bir
vatandaşımızın evine alevi defol
diye bir ifade yazılmış. Bu emperyalistlerin oyunlarına gelmeyelim.
Bunlara dikkat edelim. Bu ülkede
alevisi sunnisi birlik beraberlik
içerisinde huzur içerisinde yaşayacaktır. Biz bu filmi 80 öncesinde
gördük. Ülkenin birliğine ve beraberliğine kast edenler ülkede karmaşa çıkması için çaba sarfettiler.
Muaffak olamadılar. Türk milleti
iç karışıklığa, kavgaya müsaade
etmedi, Şimdi de etmeyecek. Bu
tür işlerin içerisine girenleri bir kez

daha lanetliyorum. Alevisi de bu
memleketin has evladıdır Sünnisi
de bu memleketin has evladıdır.
Hiç kimse bunları birbirinden ayıramaz. Biz; Horon kadar Karadeniz,
Zeybek kadar Ege’yiz ! Karşılama
kadar Trakyalı Halay kadar, Bar
kadar, Semah kadar Doğuluyuz,
Güneydoğu’luyuz. BİZ Anadoluyuz!
Biz Büyük Türk Milletiyiz. Hak ve
hukuku korumak için mücadele
verirken bir taraftan bu ülkemizin
birliğine ve beraberliğine zeval
gelmemesi için elimizden geleni
yapacağız. Bizi biz yapan en önemli
değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz. ” şeklinde konuştu.

KAMUKART olarak isimlendirilen ve bütün üyelerimizin
ve yakınlarının faydalanacağı bu kartla birlikte
Türkiye Kamu-Sen bir kez
daha farkını ortaya koyuyor.
Üyelerimiz, Türkiye’nin önde
gelen birçok firması ile yapılan anlaşmalardan avantajlı şekilde faydalanacaktır.
Her bir üyemizin isimlerine
yönelik olarak hazırlanan bu
kartları elde ettikten sonra
KAMUKART uygulamasını
indirmeniz ve kartınızı aktive etmeniz yeterli olacak.

Kahveci: Üyelerimiz
Birçok İndirimden Faydalanacaktır

Bir çok indirim ve avantajlı
fırsatı üyelerimize sunacak
olan KAMUKART’ı değerlendiren Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci, “Üyelerimizin yararlanmasına yönelik olarak
hazırlattığımız KAMUKART
ile Türkiye Kamu-Sen’in
mensuplarının indirimli
fırsatlardan yararlanmalarını
hedefledik. Bu kart ile birlikte bir çok firma ile yapılan
anlaşmalardan üyelerimiz
rahatlıkla faydalanacak
ve ciddi indirim oranlarına
sahip olacaklardır. Hedefimiz kamu çalışanlarımızın
ve üyelerimizin bütçesine katkıda bulunmaktır.
Kamukart’ın camiamıza ve
üyelerimize hayırlı
olmasını diliyorum”
dedi. Kamukart ile
ilgili detaylara www.
kamukart.com adresinden ulaşabilirsiniz

Eskişehir’de
Acil Tıp
teknisyeni
olarak
görev yapan
üyemizin
Ambulans
şoförlüğü
görevi sırasında yaptığı
kazalardan
dolayı görev
yerinin
değiştirilmesi nedeniyle
sendikamız
tarafından
dava açılmıştı.
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Tali Görevdeki Kusurdan Dolayı
Verilen Cezaya Mahkemeden İptal
Davayı görüşen Eskişehir İdare
Mahkemesi söz konusu olayda
üyemizin asli görevi değilken
verilen tali bir görevde yaptığı
faaliyetlerden dolayı görev yeri
değişikliğinin yapıldığı belirtildi.
Mahkeme üyemizin asli hizmeti
yönünden bir kusuru veya hizmet
yönünden sakıncasının tespit
edilmediğine dikkat çekti. Mahkeme tarafından “İşleme konu
eyleminin sürücülük faaliyetinden
kaynaklandığı, şoför kadrosunda
görevli olmadığı, asli kadrosunda
görev yapmasının sakıncalarına
yönelik herhangi bir isnat bu-

lunmadığı gibi değerlendirme
yapılmadığı,” ifade edilerek görev
yeri değişikliği işleminin hukuka
uygun olmadığına hükmedildi.
Mahkeme yapılan işlemin iptaline
karar verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İş
Bırakmaya Verilen Cezaya Noktayı Koydu
Sendika kararıryla kamu görevlilerinin toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine
katılmalarında demokratik bir toplumda sakınca yoktur. İstanbul’da görevli bir aile
sağlığı çalışanımız sendikamızın aldığı iş bırakma kararını uygulamıştı.

GEREKÇEYİ BOZMA KARARI

İdare tarafından üyemize 20 ihtar puanı
ceza verilmesi nedeniyle sendikamız tarafından dava açılmıştı. Davayı görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesinin cezanın iptali
yönündeki talebimizi reddetmesi üzerine
Danıştay söz konusu kararın hukuka uygun
olmadığı gerekçesiyle bozma kararı vermiş
ve yeni bir karar vermek üzere idare mahkemesine geri göndermişti. Fakat İstanbul
13. İdare Mahkemesi red kararında ısrar
ederek, bozma kararına uymayarak yeni bir
red kararı vermişti. Israr kararının tarafımızca

temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu verdiği kararda örgütlenme
özgürlüğüne dikkat çekti. Kurul kararında “
sendikalar tarafından, ekonomik, sosyal ve
mesleki hak ve çıkarların ve bu kapsamda
özlük ve parasal haklarının çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi
bu konulara dikkat çekilmesi ve kamuoyu
oluşturulmasının sağlanması amacıyla
aldıkları kararlar uyarınca kamu görevlilerinin
toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine
katılmalarında demokratik bir toplumda sakınca bulunmadığı; anılan eylemlerin AİHS 11.
Maddesi kapsamında korunması gerektiği
açıktır” denildi. Dava konusu uyuşmazlığında bu kapsamda olduğunu belirtilerek dava
konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığına karar verildi. Davanın reddi yolundaki
ısrar kararında hukuki isabet bulunmadığına
dikkat çekilerek temyiz istemin kabulüne
ceza ile ilgili yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmedildi.

Uzaktan Eğitim
Programlarının Erişime
Açılması İçin Başvurduk
Çalışanların online derslere katılabilmelerini istedik.
BAŞVURU YAPILDI

Uzaktan öğretim ile ön lisans veya lisans
tamamlama eğitimi alan sağlık çalışanlarının dersleri online ortamda takip etmelerine imkan sağlayan üniversitelere ait
internet sitelerinin kurumlarda erişime
kapalı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na
sendikamız tarafından bir başvuru yapıldı.

KATILIM ZORUNLU

Yapılan başvuruda ön lisans veya lisans
tamamlamada bazı derslere online katılımın zorunlu olduğuna dikkat çekildi.
Özellikle nöbet usulü çalışan personeller
açısından bu erişimin sağlanamamasının
eğitim ve öğretim hakkının ihlali anlamına
geleceğine dikkat çekilerek “Personeller
nöbet saatleri içerisinde Kurumlarında internet erişimine kapatılan programlar sebebiyle sıkıntı yaşamakta, katılım zorunluluğu olan derslerde canlı olarak internet
erişimi sağlayamamaları sebebiyle eğitim
ve öğretim haklarından mahrum kalarak
bu gibi durumlarda mağdur olmaktadırlar.” denildi.

İNTERNET ERİŞİMİ

Başvurumuzda uzaktan öğretim programlarına dahil olarak, önlisans ve lisans
tamamlama yapan sağlık personellerinden özellikle nöbet usulü çalışanların,
nöbet saatleri içinde ilgili derslere katılımı
konusunda kolaylık sağlanması ve dahil
oldukları programların internet erişimine
açılması için gerekli düzenlemenin yapılması istendi.
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Ankara’da Konuk Evimiz Açıldı
Sendikamızın Konukevi 25 Kasım 2019 tarihinde açılışı yapılarak hizmete başladı.

Açılışa MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar
Yıldırım, Deniz Depboylu, Mevlüt Karakaya
ve Kamil Aydın, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, TÜRKAV Genel Başkanı
Ebubekir Korkmaz, Ankara Ülkü Ocakları
Başkanı İlker Darıcı ile Konfederasyonumuza bağlı sendikaların genel başkanları,
Yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarımız katıldılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Resepsiyon Tel : (312) 320 20 25
Müdüriyet Tel : (312) 320 20 26

7-) Kamu görevlilerinin atanmalarında, görevde
yükselmelerinde, tayin ve terfilerinde tarafsızlık
ve liyakat ilkeleri esas alınmalıdır. Mülakat ile kamu
bürokrasisin sulandırılmasına son verilmelidir.
Kamu görevlilerinin ayrıştırılmasının, kadrolaşmanın, adam kayırmanın, haksızlığın, hukuksuzluğun
son bulması, kamu kurum ve kuruluşlarının idarelerinin tarafsızlığının sağlanması için adil bir sınav
ve atama sistemi ile çağdaş bir yönetim anlayışı
oluşturulmalıdır. Devletin yönetici kademelerinde
liyakati esas alan bir sistem oluşturulmalıdır. Sağlık
Bakanlığı’nda sözleşmeli yöneticilik sonlandırılmalıdır. Kamu yöneticilerinde bir takım odaklara değil
bilakis Türk milletine ve Türk devletine sadakat
aranmalıdır.

2-) Son dönemlerde Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve bütünlüğüne zarar vererek, kardeş kavgası,
milletimizin bölünmesi gibi geri dönüşü olmayan
karanlık yollar için kapı açanlara ve sinsi tuzaklar
kuranlara şahit oluyoruz. Türk Milleti bu oyunların hepsine karşı sağlam bir kale gibi durmalı birlik
ve beraberliğinden asla taviz vermemelidir. Türk
Sağlık-Sen milli bir sivili toplum kuruluşu olarak
devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü için
elinden geleni her zaman yapacaktır. Bu konuda
sorumluluk almaktan asla imtina etmeyecektir.

sürekli kurumsal anlamda yeni hizmetleri
yapıyoruz. Misafirhanemiz ile de sosyal
sendikacılık alanında önemli bir hizmeti
gerçekleştirmiş olduk. Bir Konukevi’nde
İstanbul’a açmak istiyoruz. İnşallah onu da
gerçekleştireceğiz” dedi.
Açılışımızda bir konuşma yapan MHP Genel
Başkan Yardımcısı Sayın Yaşar Yıldırım’da
Konukevimizin hayırlı olmasını dileyerek
sivil toplumda bu tür hizmetlerin önemli
olduğunu vurguladı. Konukevini oldukça
beğendini belirten Yıldırım çalışmalarımızda
kolaylıklar diledi.
Konuşmaların ardından yapılan dua ile Konukevimiz kurdele kesilerek açıldı ve hizmete başladı. Teşkilatımıza ve üyelerimize
hayırlı olsun.

Faks : (312) 320 20 29
E-Posta : konukevi@turksagliksen.org.tr
Adres : Demirlibahçe Mahallesi Doğanbahçesi Sokak
No : 27 Mamak/Ankara
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Türk Sağlık-Sen Teşkilat Buluşması, Eğitim
ve İstişare Toplantıları Sonuç Bildirgesi
1-) Her şeyden önce bilinmelidir ki Türk SağlıkSen teşkilatının Tük devletine hizmet aşkı, Türk
milletine sevdası ve Türk vatanına bağlılığı herşeyin üstündedir. Bu anlamda Milli Mücadelenin
100. Yılını kutladığımız ve Cumhuriyetin 100. Yılına
yaklaştığımız bu zaman diliminde Cumhuriyetimizin kurucu ilkeleri ve vatanımızın kurtarıcısı Gazi
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli
değerlerimize yönelik hiçbir saldırı ve yozlaştırma
çabası asla kabul edilemez! Türk sağlık-Sen böyle hezeyanlara kapılıp, hayasızca iftira atıp, alçakça
saldırılarda bulunanlara her zaman ve şartta karşı
bir duruş sergileyecektir. Şanlı Türk tarihimize ve
kahramanlarımıza leke sürülmesine asla müsaade
etmeyecektir.

GELECEĞE
TAŞIYACAĞIZ
Genel Başkanımız
Önder Kahveci
konukevimizin
açılışında yaptığı
konuşmada Konukevimizi kendi
imkanlarımız ile
yaptığımıza dikkat çekerek “Biz
kurucu değerlerine sahip çıkarak
gelenekten geleceğe taşıyacağız. Bu anlamda yeni hizmetleri önemsiyoruz. Konukevimiz helalinden
yapılmış bir binadır. Kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Uzun süredir yapmak istiyorduk. Yapmak arzusundaydık. Çok şükür ki
gerçekleştirdik. Sendikamıza konukevimizi
kazandırdık. Buradan sadece Türk SağlıkSen değil, Türkiye Kamu-Sen bağlı sendikalarımızın üyelerinin tamamı ve yakınları
faydalanacak. Bizle beraber yüreği atan
herkese bu kapımızı açık. Toplam kapasitemiz 88 kişilik. Türkiye Kamu-Sen olarak
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3-) Türkiye’nin geleceği için her daim sözü olacak
olan Türk Sağlık-Sen çalışanların sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılanması için de mücadelesini hız kesmeden sürdürecektir. Fiyasko ile
sonuçlanan bir toplu sözleşme sonrasında kamu
çalışanlarının emeğine sahip çıkıp, ekmeğini çoğaltma gayreti ile gerçek sendikacılığın nasıl yapıldığını ve farkını ortaya koyacaktır.
4-) Kamu çalışanlarının temel talebi olan ücretlerin
iyileştirilmesi meselesi tekrardan gündeme alınmalıdır. Ek zam talebimiz yerine getirilmelidir. Ayrıca kamu çalışanlarının tüm ödemelerinin emekliliğe
esas alınması hususunda düzenleme yapılmalıdır.
5-)Kamu çalışanlarının aldığı zamlar enflasyondan
önce vergi dilimleri ile yutulmaktadır. Bunun önüne
geçilmesi için kamu çalışanlarının vergi dilimi yüzde
15’e sabitlenmeli ve çok kazanandan çok az kazanandan az alınmasının temel prensip olduğu adaletli bir vergi sistemi hayata geçirilmelidir.
6-) 3600 Ek Gösterge konusunda Türkiye KamuSen tarafından hakkaniyetli ve kapsayıcı ilkeler
esas alınarak hazırlanan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bekletilen kanun teklifi ivedilikle ele
alınarak yasalaşmalıdır.

11-) Sağlık çalışanlarının temel sorunu olan ve sıfırlanarak çalışanlar için hiçbir getirisi olmayan Döner
sermaye sistemi yenilenmelidir. Bu yenilenmede
çalışanlar sistemin merkezinde olmalı ve döner
sermayelerde yaşanan mağduriyetler sona erdirilmelidir. Yapılacak olan düzenleme sosyal tarafları
ile birlikte çalışılarak sonuçlandırılmalıdır. Üniversite
Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve
kuruluşlarda döner sermaye mağduriyeti sonlandırılmalıdır. Özellikle üniversite hastanelerini mali
yapıları düzeltilmeli, finansal sorunları çözülmelidir.
12-) 5 yıla 1 yıl olarak söz verilen ama çalışılmayan
günler hesaplandığında 9 yıla bir yıl olarak hayata
geçen bir yıpranma payı beklentileri karşılamaktan
çok uzak kalmıştır. Bazı idari ve teknik hizmetlerle
bazı sağlık meslek mensuplarının kapsam dışında
bırakılması, çalışılan sürelerin yok sayılması kabul
edilemez. TBMM’de bu meselenin yeniden gündeme alınması, çalışılan sürelerin dâhil edilerek hiçbir
sağlık meslek mensubunun dışarıda bırakılmadığı,
verilen sözlerin tutulduğu bir yıpranma payı hayata
geçirilmelidir.
13-) Sağlıkta şiddete yönelik çözüm önerileri kapsamında hazırladığımız “Sıfır Toleranslı Alan Uygulaması” hayata geçirilmelidir.

8-) Kamuda iş güvencesini zayıflatan, her türlü
baskı ve istismara açık bir yapı arz eden tüm istihdam modellerinin kaldırılarak kadrolu istihdam esas
alınmalıdır. Kamu kuruluşlarında memurluk görevi
yapan hizmetlilere de yaptıkları işin karşılığı olan
memurluk kadrosu sınavsız, şartsız verilmelidir.
9-) Uzun zamandan bu yana talebimiz olan kamu
çalışanlarına bayram ikramiyesi ödenmesi hayata geçirilmelidir. Konfederasyonumuz tarafından
hazırlanan ve yukarıda dikkat çektiğimiz kamu
çalışanlarının taleplerini ve çözüm önerilerini barındıran “MEMUR PAKETİ” siyasi irade tarafından
dikkate alınıp değerlendirilmeli, TBMM’de yasalaşmalıdır.
10-) Hizmet kolumuzda planlı bir istihdam modeli
hayata geçirilmeli, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık
kurum ve kuruluşlarında, Üniversite Hastanelerinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na
bağlı sosyal hizmet kurumlarında istihdam arttırılmalı, çalışanların iş yükü hafifletilmelidir.

14-) Aile hekimliklerinde sorunların çözülerek, görev ve sorumlulukların yeniden değerlendirilmesi
gereklidir. 2014 yılından sonra mezun olanlara lisans tamamlama hakkı getirilmeli, üniversite hastanelerinde çalışanlara mazeret tayini ve becayiş
hakkının verilmelidir.
15-) Kamuda yıllarca üvey evlat muamelesi gören
sosyal hizmet çalışanlarımız, müstakil bir bakanlık
sahibi olmuşlardı ama yeni sistemle birlikte Çalışma Bakanlığına dâhil edildiler. Bu bakanlıkta da ne
yazık ki yine sorunların çözülmediği görülmektedir.
Devletin şefkat eli olan sosyal hizmet çalışanları
hak ettikleri değeri görmeli, mali ve özlük hakları ile
ilgili talepleri hayata geçirilmelidir.
16-) Yaptıkları iş çok kritik olmasına rağmen çalışan
hakları görmezden gelinen Adli Tıp Kurum çalışanları için de adım atılmalıdır. Mali ve sosyal talepleri
karşılanmalıdır. Yukarıda maddeler halinde sıraladığımız sorunlara çözüm ve taleplerimizin hayata
geçmesi için sendikal mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Çalışanların hakları konusunda asla taviz
vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

