
“ BAĞIMSIZ SENDİKACILIK 
ÖZGÜRLÜKTÜR.

BAĞIMLI SENDİKACILIK 
İSE KÖLELİKTİR. ” 

ANLAYIŞINI  BENİMSEYEN
SENDİKAYIZ. 

Değerli Sağlık Çalışanı Arkadaşım;

Sahimsen Çatısında Birleşmek

Başlangıçtır,

Birliğimizi Sürdürmek

Gelişmedir,

Birlikte Çalışmak İse

En Büyük Başarıdır.

SAHİMSEN

w w w . s a h i m s e n . o r g . t r

SAĞLIK HİZMETLERİ
S E N D İ K A S I



Adana, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, 

Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, 

Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, 

Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat Ve Zonguldak.................................................................................

Kadınlar Kom., Engelliler Kom., Arge Kom., Mobbingle Mücadele Kom., Yardımcı Hizmetler Kom., Şehit Ve Gazi 

Yak ın lar ı  Komisyonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

KOMİSYONLAR;

G E N E L M E R K E Z Y Ö N E T İ M K U R U L U

TEMSİLCİLİKLERİMİZ / KOMİSYONLARIMIZ

Özlem AKARKEN
Kimyager 

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hast. ve Cerr. Eğt. ve Arş. Hast.

(0538) 425 66 93 

Yiğithan OKAR
Doktor

Sultan 2. Abdulhamid Han Eğt. ve Arş. Hastanesi

(0536) 996 69 52 

Musa DİNÇER
Röntgen Teknikeri

Burdur Devlet Hastanesi                 

(0505) 488 29 26 

Müjgan SALUR
Hemşire

Taksim Eğt. ve Arş. Hastanesi

(0533) 360 87 07

Meral TUNCA
Toplum Sağlığı

Denizli Devlet Hastanesi

(0505) 3913569 

Faik TANYEL
Yar. Hiz. Sınıfı

Sultan 2. Abdulhamid Han Eğt. ve Arş. Hastanesi

(0532) 160 27 19

Feride İNAN
Laborant

Sultan 2. Abdulhamid Han Eğt. ve Arş. Hastanesi

(0505) 783 07 74

GENEL BAŞKAN
ÜNVANI 

GÖREV YERİ

İletişim Bilgileri 

GENEL SEKRETER 
ÜNVANI 

GÖREV YERİ

İletişim Bilgileri 

GENEL BAŞKAN YRD.
ÜNVANI 

GÖREV YERİ

İletişim Bilgileri 

GENEL BAŞKAN YRD.
ÜNVANI 

GÖREV YERİ

İletişim Bilgileri 

GENEL BAŞKAN YRD.
ÜNVANI 

GÖREV YERİ

İletişim Bilgileri 

GENEL BAŞKAN YRD.
ÜNVANI 

GÖREV YERİ

İletişim Bilgileri 

GENEL BAŞKAN YRD. 
ÜNVANI 

GÖREV YERİ

İletişim Bilgileri 

İL TEMSİLCİLİKLERİ;



Siyasi Bir Partinin Gölgesi Altında Olmayıp. Tamamen Bağımsız Olduğu ve İdeoloji Bataklığına 

Saplanmayan Sendika Olduğu İçin,................................................................

Demokrasi, Hukuk Devleti Anlayışı İle Atatürk İlke ve İnkılaplarını Benimseyerek Hareket Ettiği İçin,

Bütün Sağlık Çalışanlarını Ailenin Ferdi Olarak Görerek, Sağlık Çalışanlarının Geleceğini Dikkate Alıp 

Faaliyette Bulunduğu İçin,............................................................................................................................ 

“Bizi Ancak Biz Anlarız” Anlayışına İstinaden; Herbir Sağlık Sınıfını Temsilen

Yönetim Kademesini Şekillendirdiği İçin,................

Tamamıyla Üyelerinin Hak ve Menfaatlerini Koruyup, Geliştirmeyi Kendine Görev Edindiği İçin,..

Güvene Dayalı Çalışma Sistemi ve Kurumsallaşma Mantığı İle Hareket Ettiği İçin,....................

Üyelerine Adli ve İdari Güvence Vererek Daima Yanlarında Olduğu için,

Güçlü Hukuk Servisi ve Mevzuata Hakim Yönetim Kadrosu Olduğu İçin,

Şeffaf ve Hesap Verebilirlik İlkesini Önemsediği İçin,....................................................................................

Yaptığı Etkili ve Hukuki Yaptırımlı Yazışmalarla, Gerek Bakanlık, Gerekse İdarelere Sorunları ve

Çözüm Önerilerini Cesaretle Aktararak, Sağlık Çalışanları ve Üyeleri Adına Söz Sahibi Olduğu İçin, ..

Her Daim Ulaşılabilir Olduğu İçin,.....................................

Değer Yargılarına Önem Verdiği İçin,........................................................................................................

Bağımsız ve Hür İradeli Sağlık Çalışanlarının

Dinamik Sendikası Olduğu İçin,.....................................................

Özellikle İdarelerin Yönetim Kadrosundaki Atamaların,

Kesinlikle Liyakata Dayalı Olması Gerektiğini Savunan

Sendika Olduğu İçin,.............................

Siyaseti Amaç Olarak Değil, Araç Olarak Kullanmayı

Bildiği İçin,...................................................

Yönetim Kademelerinde Görev Almak İsteyen Üyelerine

Kolaylıklar Sağladığı İçin,..............................................

Her Zaman Üyelerinin Hukuki Güvenliğini Önemsediği İçin,.........................................................................

İnsanca Yaşamanın, İnsana Yaraşır Bir Çalışma Düzeninin Sağlanmasına İnandığı

ve Bu Doğrultuda Faaliyet Gösterdiği İçin,.................

Yeni Bir Başlangıç İçin, Varolduğumuzu Göstermek, Geleceğimize Yön Vererek,

Verilecek Kararlarda Söz Sahibi Olmak İçin......
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SAHİMSEN'E NEDEN ÜYE OLMALIYIM?

►

►

VATANINI EN ÇOK SEVEN

GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR !



6 NCI DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME İÇİN İLETTİĞİMİZ TALEPLERİMİZ

Pozitif ayrımcılık ilkelerinin, kadın çalışanlar için daha etkin kullanılması,

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için kesin ve caydırıcı cezaların bir an önce yürürlüğe girmesi,

Sağlık çalışanlarına muayene öncelik hakkının verilmesi, 

Teknik hizmetler sınıfında görev yapıp, nöbet tutan personelin de nöbet ücretlerinin iyileştirilmesi,

Sağlık çalışanlarının geçici görevlendirilmelerindeki, barınma ve iaşesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması, 

Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının kurum dışında görevlendirilmelerinde; öncelikle gönüllülüğün esas alınması, çözüm üretilemiyorsa 

rotasyona bağlı eşit ve adaletli olarak uygulamanın sağlanması, 

Sağlık çalışanlarına ulaşım bedelinin ödenmesi,

Sağlık ve sosyal hizmet kolundaki tüm sendikalardan görüş alınarak, toplum sağlığı teknisyenlerinin görev tanımlarının yapılması,

Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının düzenli olarak yapılmasının sağlanması, 

657 sayılı devlet memurları kanununda yapılacak düzenleme ile; memurun gece çalışma saatlerinin, mola sürelerinin tanımlanması,

İcap nöbet ücretleri ve izinleri ile ilgili olarak; yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde düzenleme yapılması,

Geriye dönük alınan artırımlı nöbet ücretleri ile ilgili düzenlemenin acilen yapılarak, personelin mağduriyetinin giderilmesi,

İş yerinde mobbing ile mücadeleyi etkin bir biçimde sürdürebilmek amacıyla, mobbing konusunda farkındalık çalışmalarının yapılması,

Kurum içinde etkİn şikayet mekanizmasının kurulması, mobbing ile mücadele yasasının hazırlanması ve bu sürece sendİkaların dahil olması ve 

2019 tarihli, 190 no'lu ILO şiddet ve taciz sözleşmesi'nin Türkiye tarafından onaylanması.

Özellikle yönetim kadrosu atamalarının; siyasi otorite ve sendika desteği olmadan, adil ve şeffaf bir şekilde, liyakate  tabi tutularak yapılması,

Sağlık çalışanı atamalarının ve görevlendirilmelerinin; kişinin mesleki donanımı, mesleğin gerekleri, görev tanımları ve kişinin mesleğine katkı 

sağlayabileceği şekilde yapılması,

Yıpranma (ili hizmet) süresinin, net  90  gün olarak, geçmişi de kapsayacak şekilde uygulanması,

Hekim dışı personele de, arge çalışmaları için yeterli maddi-manevi destek ve haftada belirli bir süre bilimsel araştırma izni verilmesi,

Sabit döner olarak nitelendirilen tutarın, emekliliğe esas maaş kalemlerine dahil edilerek, tek bordro maaş sisteminin uygulamaya  geçirilmesi 

ve  performans ödemelerinde de adaletli dağılımın yapılarak, döner sermaye sisteminin yeniden düzenlenmesi,

Siyasi otorite ve sendika desteği almayan yönetici pozisyonları dışındaki bütün sağlık çalışanlarının da ücretlerinin yükseltilmesi,

Uzman ünvanı alan hemşirelerin de uzman kadrosuna ait ödenekten faydalandırılması,

Sağlık bilimleri üniversitesi  ve diğer üniversiteler  ile bağlantılı olan hastanelerin yönetim yapısının, hekimlerde olduğu gibi akademik kadrolar 

tarafından yürütülmesi,

Bayram ikramiyesinin bütün kamu çalışanlarına verilmesi,

3600 ek gösterge uygulamasının; içini boşaltmadan tüm sağlık çalışanlarına (emekli olan dahil) uygulanmasının acilen düzenlenmesi, 

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının, bir an önce çözülmesi,

Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının erkek kamu çalışanları için 30 yıl, kadın kamu çalışanı için 25 yıl olarak, yeniden düzenlenmesi, 

Maaş artış oranlarının, enasyon farkı olarak değil, enasyon oranında maaş artışı olarak yapılması,

4/b kapsamındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi,

Kamu çalışanlarının, maaşlarındaki gelir vergisi kesintisinden muaf tutulması,

Engelli kamu çalışanlarının, mezuniyetlerine göre istihdamının sağlanması ve bir defaya mahsus öğrenimlerini ibraz ettikleri kadrolara 

geçirilmesi,

Halen YHS kadrosunda görev yapanların istekleri doğrultusunda ve eğitim öğretimlerine göre bir defaya mahsus gih sınıfına geçirilmesi, 

669 sayılı KHK ile sağlık bakanlığına devrolan subay, astsubay ve sivil memurların mağduriyetlerinin (astsubayların unvanlarının alınması, 

devrolan personelin lojman haklarının alınması, tayin bedelinin kesilmesi, olağan üstü durumda verilen ek ödemeden yararlandırılmaması, 

servis imkanlarının alınması, gemi görevi puanlarının verilmemesi, KKTC görevinin göz ardı edilmesi, sivil memurların maaşlarının tek bordro 

üzerinden ödenmemesi, terzi branşının TSK' daki gibi gih sınıfında olmaması, devrolan tabip subayların asistanlıkta geçen sürelerinin 

tamamının zorunlu hizmetten sayılmaması ve sağlık tazminatlarında kesinti yapılmadan puantajları işaretlenerek ödenmemesi  vb.) bir an önce 

yasalarda değişikliğe gidilerek, giderilmesi, 

Özellik arz eden birimlerin; insan hayatını, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden birimlerin de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, 

Yemek verme hizmeti yerine, yemek ücreti bedeli karşılığının ödenmesinin sağlanarak, bütün sağlık çalışanları açısından eşitliğin sağlanması,

Her kuruma kreş zorunluluğunun getirilmesi,
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ENGELLİ ÇALIŞANLARA ve ENGELLİ YAKINI OLAN
ÇALIŞANLARA YÖNELİK TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan engelli çocuğu ve eşı olan çalışana; özel eğitim sürecine aktif katılabilmeleri amacıyla, günlük 

eğitim izni verilmesi,

Ağır engelli eş ve çocuğu ya da aynı hanede yaşaması şartıyla bakmakla yükümlü olduğu diğer engelli aile fertleri olan çalışana, mesai 

saatleri dışındakı ek görev ve vardiyalardan muayet verilmesi,

Ağır engelli eş ve çocuğu ya da aynı hanede yaşayan bakmakla yükümlü olduğu diğer aile fertleri olan çalışana, engelli yakının günlük öz 

bakımını yapabilmesi amacıyla; günlük bakım izni hakkı verilmesi,

Tek ebeveynli olup engelli çocuğu olan ya da birden fazla engelli çocuğu olan çalışana, ağır engelli olup olmadığına bakılmaksızın 

ilköğretim yaşına dek mesai saatleri dışındaki ek görev ve vardiyalardan muayet hakkı verilmesi,

Kendisi özel eğitim ve zyoterapi alan engelli çalışanların (rehberlik araştırma özel eğitim raporu olması şartıyla) özel eğitime gittikleri saatler 

içın idari ızin verilmesi,

Analık izinlerinin artırılması:. Her hangi bir sağlık sorunu olmasa da, gebelik dönemi her kadın için ziksel ve psikolojık sorunlara neden 

olmaktadır. Engellı kadınların gebelik süreci her anlamda güçlüklerle dolu olacağından, doğum öncesi ve sonrası analık izinlerine, ıkiz 

gebeliklerde olduğu gibi 2'şer haftalık süre eklenmesi,

Doğum yapan engelli kadın çalışana kanunda yer alan şartlarda ücretli yarı zamanlı izin çalışma hakkı verilmesi,

Engelli kadın çalışanların çalışma hayatında desteklenmesi, cinsel taciz, psikolojik şiddet ve ayrımcılık yönünden izleme mekanizmalarının 

kurulması ve danışmanlık verilmesi, çalışanların ve idarenin bu konularda bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılması,

Pandemi, deprem ve diğer afet durumlarında engellilerin uzaktan çalışma/esnek çalışma modellerınden engelli çalışanlara yönelik iş 

sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve bunların yasal düzenlemelerde yer alması için çalışma yapılması ve sendikaların sürece 

dahil edilmesi,

Engelli çalışanların çalışma ortamlarının engel durumuna uygun hale getirilmesinde ve engel durumlarına uygun iş verilmesinde; yasal 

dayanakların dikkate alınması,

Mezun oldukları bölümlere uygun kadrolarda geçişlerinde kolaylık sağlanması,

İş yerlerinde erişilebilirlik düzenlemelerinin tamamlanmış olması ve engelliliğe özel gereksinimlerinin (makul uyumlaştırma) dikkate 

alınması,

Engelli çalışanın işe gidip gelmesinde, çalışma ortamında ve sosyal hayata katılımında bağımsız yaşamasını sağlayacak; ortez, protez, her 

türlü tekerlekli sandalye, beyaz baston, ve diğer) tüm araç gereçlerın katılım paysız sağlanması ve araç ve gereçlerin/malzemelerin 

hareketliliği en üst noktada kazandıracak biçimde kişiselleştirilmesi, ödeneklerin kişiselleştirmeye göre arttırılması,
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K A B U L E T M E Y E C E Ğ İ Z . . .

“ YÜZDE BİR ”lik SENDİKALAŞMA ORANINI, YOKSULLUK SINIRI ALTINDAKİ ARTIŞ ORANLARINI,

ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANDIĞI, SİYASİ OTORİTENİN ETKİN OLDUĞU SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ,

MALİ ve SOSYAL HAKLARIMIZIN GÜN GEÇTİKÇE DEĞER KAYBEDEREK, ALIM GÜCÜMÜZÜN ZAYIFLATILMASINI,

LİYAKATSİZ OLAN YÖNETİCİ ATAMALARINI, DEMOKRASİ ve HUKUK İLKELERİNDEN UZAKLAŞTIRILMAYI,

BAĞIMLI SENDİKACILIK ANLAYIŞINI, MEMURLARIN ve SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNİ,

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARININ YILLARDIR TAMAMLANAMAMASINI, PARÇA PARÇA VERİLEN, MAAŞ ve DÖNER SERMAYE GELİRLERİNİ,

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN ŞİDDET ve TACİZLERE KARŞI CAYDIRICI ÖNLEM ALINMAMASINI,

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOBBıNGE MARUZ BIRAKILMASINI, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLMESİNİ,

ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE SİYASİ OTORİTE ve SENDİKA GÖLGESİNİN OLMASINI,

HAK ARAMANIN SİYASİ OTORİTE ve SENDİKA KORKUSUNA DÖNÜŞMESİNİ,

YÖNETİCİLERİN HUKUK KURALLARINI KENDİ LEHLERİNE YORUMLAMASINI,

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME ve ÖDEME YÖNETMELİĞİ İLE; AİLE HEKİMLERİMİZİN ve AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARIMIZIN

HAKLARINA YÖNELİK KISITLAMALARI,

K A B U L E T M İ Y O R U Z

►



6 NCI DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME İLE ELDE EDİLEN
ve YETKİLİ SENDİKACA KAZANIM OLARAK DEĞERLENDİRİLİLENLER

Toplu sözleşme ikramiyesi 400 tl' ye çıkarılmıştır. Bu ikramiyeyi hizmet kolunda yüzde 1 örgütlenmeye ulaşan sendikalara üye kamu 

personeli alabilecektir. (üyelerin alacağı tutar, sendika aidat kesintileri ile birlikte şimdilik yaklaşık aylık 88 tl'dir. Gün geçtikçe bu tutar daha 

da azalacak, hatta yok olacaktır. Çünkü söz konusu sendikalar tüzüklerinde yapacağı basit bir düzenlemeyle aidat artırımına rahatlıkla 

gidebilecektir. Dolayısı ile devletin kasasından, üye aracılığı ile para, söz konusu sendikalara aktarılmış olacaktır.)

Kamuda taşrada görev yapan memurlar da servislerden yararlanabilecektir. (Maalesef tahsisi bulunmayan servislerden yararlanma imkanı 

tanınmıştır.)  

Kit' lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatları artırılmıştır.

Sözleşmeli personelin harcırahlarında düzenleme yapılmıştır.

3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çalışma yapılacaktır. (Zaten yıllardır çalışma yapılıyor, önemli olan içi dolu bir çalışmayı şimdiye 

kadar sonuçlandırmaktır.) 

Sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin çalışma yapılacaktır. 

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ibaresinin “ Sağlık Hizmetleri ” olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır. (Sadece 

çalışma yapılacak!) 

Sağlık bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum 

sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve aslı görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şöförlüğü görevini de yürüten 

personelin, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı kanunun 5. Maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 15 

(eskiden 10 puan) puan daha ilave edilecektir. 

657 sayılı kanunun ek 33. Maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25 (eskiden %20) artırımlı 

ödenecektir. (Saat başına sadece 0,80 krş. artış)

Mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ıle entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan 

nöbetler de özellikli birim kapsamına alınmıştır. (önceden hak edilen ve geriye alınan tutarlar gündeme dahi gelmemiştir.)

Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele il sağlık müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %7'sı (eskiden %5) 

oranında ek puan verilir.

25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı hemşirelik kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı tababet ve şuabatı 

san'atlarının tarzı icrasına dair kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu 

kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli (ıı) sayılı cetvele göre dereceleri itibarıyla 

yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 (eskıden5) puan ilave edilecektir.

209 sayılı kanunun 5. Maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet 

alanı-kadro unvan katsayıları, 0,10 (eskıden 0,05) puan eklenmek suretiyle uygulanır.

Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelın görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri 

çerçevesınde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumların bütçe ödeneklerı ile ilgili tedbirlerini almak suretiyle 

düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktır. (Çalışma yapılacak!)

112 acıl sağlık hızmetlerinde görev yapan devlet memurlarından 657 sayılı kanunun 101 inci maddesinin ikincı fıkrası hükmü kapsamında 

bulunanlara, aynı kanunun 104 üncü maddesının (d) fıkrası uyarınca süt izni süresinin tamamlanmasını müteakip taleplerine bağlı olarak 

gece nöbeti görevı verilebilir.

Bu hızmet kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, 09/08/1983 tarihli ve 2873 sayılı milli 

parklar kanunu kapsamında yer alan ve doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü tarafından işletilen milli parklar ve tabiat parklarına 

girişlerde ücret alınmaz. 

657 sayılı kanunun ek 33. Maddesı kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen genel idari izin günlerınde 

ilen görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı olarak izin kullandırılır. İzin kullandırılmasının mümkün olmaması halinde ise bu çalışılan 

süreler karşılığında ilgililere 657 sayılı kanunun ek 33. maddesi kapsamında nöbet ücreti ödenecektir. 

4. Ve 5. Maddelerin birinci cümlelerının uygulanmasında 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre belirlenen ek ödeme oranları %20 

artırımlı uygulanır. (Performans adı altında alınan veya alınacak olan ücretler mahsup edileceğinden artırım anlamsız olacaktır.) 

Gassal ünvanlı kadrolarda bulunanlara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet 

memurlarına ödenecek zam ve tazmınatlara ilışkın karara göre ılave 500 puan ış güçlüğü zammı ödenir. Dahil olması ve 2019 tarihli, 190 

no'lu alo şiddet ve taciz sözleşmesi'nin türkiye tarafından onaylanması............................
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6 NCI DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMENİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ve
GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

%1'lik sendikalaşma oranı ile birlikte, kamu personelinin özgürlükleri kısıtlanmıştır.

Siyasi otoritenin direktieri ile hareket eden sendika yöneticilerinin refah payının yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Siyasi otoritenin teklif ettiği/edeceği artış oranlarına itiraz etmeyecek/edemeyecek bir zemin hazırlanmıştır.

Liyakatsizliğin artacağı ve haksızlıklar karşısında, kolayca sağlık çalışanının ötekileştirileceği ortam hazırlanmıştır. Kaldı ki; sendikasız ve 

sözkonusu sendikalar dışındaki sendikalara üye olarak, demokratik hakkını kullanan sağlık çalışanları şimdiden ötekileştirilmiştir.

Toplu sözleşme ikramiyesi ön plana çıkarılarak, yapılan kabul edilemez artış oranları unutturulmaya çalışılmaktadır.

Sabit döner sermaye olarak nitelendirilen ödemeye yapılan %20 artışın, performans olarak nitelendirilen ödemeden mahsup edileceğinden 

dolayı, performas ödemesi alındığı durumda artış söz konusu olmayacaktır.

Döner sermayeden karşılanan kalemlerdeki yapılan artışların sonucu olarak; aynı iş, aynı ücrete, personel sayısını azaltarak yapılacak olup, söz 

konusu ezilen yine sağlık çalışanı olacaktır. Oysa ki; döner sermaye yerine aynı tutarların emekliliğe esas maaş kalemlerine yansıltılması az da 

olsa sağlık çalışanına ve geleceğine fayda sağlayacaktı.

Memurlar ve sağlık çalışanları adına, gelecekteki oluşabilecek olumsuz durumların ön çalışmaları niteliğindedir.

Mücadelesini verip, yaptıklarımız/kazanımlarımız

Şuana kadar 152 adet dava açılmış ve hali hazırda 120 adet davamız devam etmektedir. 20 dava lehte 12 davada alehte sonuçlanmıştır.

Üyelerimizin idari davalarına yönelik avukatlık ücretleri, emsal davalarda ise ayrıca dava harç ücretleri tarafımızdan karşılanmıştır.

Üyelerimizin her konuda avukatlarımız ile görüşmesi sağlanarak, hukuken daha doğru adım atmaları sağlanmıştır.

Üyelerimize verilmeyen promosyon ödemelerinin, verilmesi sağlanmıştır.

Üyelerimize ödenmeyen icap nöbet ücretlerinin ödenmesi sağlanmıştır.

Üyelerimizin disiplin cezalarının iptali sağlanmıştır.

Üyelerimizin derece/kademe düzenlemeleri konusu düzeltilmiştir.

Üyelerimizin görevlendirilmelerinin iptali sağlanmıştır. 

Üyelerimizin intibak işlemleri yapılmıştır.

Üyelerimizin kadro tahsisine ve ünvanlara  yönelik açılan davalar lehte sonuçlanmıştır. Halen devam etmekte olan unvan davalarının bir kısmı da 

kesin kararla lehte sonuçlanmıştır.

669 sayılı khk ile sağlık bakanlığına devir olan personelin lojman hakları konusunda açmış olduğumuz davaların, birinci derece idare 

mahkemelerinde olumlu aldığımız kararlar bölge idare mahkemelerinde iki dava dışında aleyhte sonuçlanmış olup, aleyhte sonuçlanan 

davalardan biri avrupa insan hakları mahkemesine ikincisi başkanlar kuruluna akabinde danıştaya iletilmiştir.

Artırımlı nöbet ücretleri ve ek ödemelerle ile ilgili danıştayda devam eden üç davaya müdahil olma dilekçelerimiz verilmiştir.

Disiplin kuruluna sevk edilen üyelerimizin disiplin cezalarının bazıları iptal edilmiştir. İptal edilmeyen cezalar için ise hukuki süreç başlatılmış ve 

devam etmektedir.

Eğitim alanında üyelerimizin ve ailelerinin  faydalanabilmesi için eğitim kurumları ile iş birliği anlaşmaları yapılmıştır.

Üyelerimizin hatalı hesaplanmış maaşlerı düzelttirilmiş ve geçmişe dönük haklarının iadesi yapılmıştır.

Hayırlı olsun!

Mücadelesini veriyoruz

Anayasaya, ILO sözleşmelerine, kanunlara, avrupa sosyal şartına aykırı olarak uygulamaya konulan, %1'lik sendikalaşma oranına göre verilecek 

toplu sözleşme tutarının hukuka, özgürlüğe ve eşitliğe aykırı bir şekilde düzenlenmesine istinaden tarafımızdan dava açılmıştır.

Açılan unvan davalarının sonuçlanmasını müteakip, danıştaydan emsal niteliğinde karar çıkması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Lojman davalarının sonuçlanmasını müteakip, emsal karar çıkması için çalışmalarımız devam etmekte ve danıştaydan karar beklenmektedir.

TSK ' ya geri dönmek isteyen personelin dönebilmesi yönünde, sağlık bakanlığında kalmak isteyen personelin ise; TSK ' daki hakları baki 

kalacak şekilde, sağlık bakanlığında devam etmesi yönünde çalışmalarımız sürmektedir.

Toplu sözleşmeye esas bildirdiğimiz taleplerimizin karşılanabilmesi yönündeki çalışmalarımız, ayrı ayrı devam etmektedir.

Özellikli birimlerin yeniden belirlenmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Kan merkezi birimlerinde çalışan personelin acile de hizmet vermesinden dolayı, artırımlı nöbet ücreti almaları için çalışmalarımız devam 

etmektedir.

Mevzuattaki çelişkilerin giderilmesi, hak kayıplarının oluşmaması, kazanılmış hakların iadesi adına gerekli mevzuat değişikliği için, ilgili kurum 

ve kuruluşlarla görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir.

Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmenliğinin iptali için çalışmalarımız  devam etmektedir.

Kazanacağız !
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B A S I N D A B İ Z

w w w . s a h i m s e n . o r g . t r

SAHİM-SEN Genel Merkez ;
Söğütlüçeşme Cd. Hasanpaşa Mh.İrfanbey Sk.

Uğurbay İşhanı 1/2 Kadıköy / İstanbul

H E D E F L E R İ M İ Z

Değerli Olduğunuzu

HİSSEDECEKSİNİZ...

İdare hukuku konusunda deneyimli

hukuk servisine sahip olduğunu

Mevcudiyetleri ancak demokrasinin mevcudiyetiyle

mümkün olan, örgütlenmış baskı ve çıkar grubu olarak bağımsız 

sendikaların; alınan kararlara katılım faaliyetleri ile demokrasıyı 

işler hale getiren ve her aşamada demokratikleşme sürecini 

ilerleten faaliyet oluşumu olduğunu unutturmamak,

Yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerle demokratikleşme 

sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Çalışanların hak emek ve demokratik temsilini

her daim ayakta tutmak,

Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmasını sağlamak,

Siyasi otorite ve sendika gölgesi altında, kurum içi görev yerlerinin 

belirlenmesinin önüne geçmek,

Sendikacılık anlayışını; kendi çıkarları için değil,

üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyup, geliştirme

anlayışıyla yeniden tesis etmek,

Üyelerimizin kazanılmış haklarının iadesini sağlamak,

Sağlık çalışanının ve geleceklerinin sorumluluğu bilinciyle, 

maddi ve manevi kazanımlarının artmasını sağlamak,

Yetkililere, sağlık çalışanlarının ekip anlayışı ile

çalıştıklarını hatırlatmak,

Sağlık çalışanlarının değerini artırmak,

Toplu sözleşmeye esas ilettiğimiz taleplerin

Yerine getirilmesini sağlamak,

Liyakatli yöneticilerin atanmasını sağlamak,

Sağlık çalışanı istihdamının daha fazla yapılmasını sağlamak,

Kaliteli sağlık hizmeti için, sağlık çalışanlarına

daha çok eğitim imkanının oluşması sağlamak,

Sağlık çalışanının iş yükü altında ezilmesine

ve mobbige uğramasına asla izin vermemek

BİLİYOR MUSUN ?

669 sayılı khk ile devir olan personelin

haklarını savunan TEK sendika olduğumuzu,

Sahimsen genel başkanının,  sendikanın

kurulduğu günden itibaren huzur hakkı bile almadığını,

Gelirlerin %75 nin hukuk hizmetlerinde

üyeler için harcandığını,

Üyelerimizin sorunları ile ilgili dilekçelerinin bile

hukuk servisi tarafından hazırlandığını,

Genel başkan ve yönetime kolayca

her zaman ulaşabiliyor olduğunu,

Sorunlarla ilgili direkt avukatlarla

görüşme olanağına sahip olduğunu,

Sahimsenin, üyelerinin hepsini

birer aile ferdi olarak gördüğünü,
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info@sahimsen.org  /  sahimsen2016@gmail.com

    0216 336 11 55  /  0531 284 08 50  /  0538 425 66 93

     Sahim Sen                   sahim-sen                   sahim_sen
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