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Artan Mezun Sayısı

Eğitimde Kalite

Sağlıkta Taşeron Sistemi Sorunları











14 Haziran 2017’de basın açıklaması yapıldı ve 
şu konulara değinildi;

Sağlık politikalarının etkin olarak yürütülebilmesi,

Dengeli dağıtılmış kadrolar,

Kaliteli sağlık hizmetinin sunumu, 

Yeterli öğretim kadrosu ve donanımı olmayan 
üniversitelerin çok sayıda mezun vermesi ve verilen 
mezunların istihdam oranı,

Kadrolu meslek mensupları yerine, taşeron sistemi ile 
hizmet alımı, (iş barışının bozulması)



Sağlık profesyonellerinin özlük haklarının korunarak 

çalışmaları,

Çalışanlar arasında döner sermaye, performans ve 

ek göstergelerin adaletsiz dağılımı,

İstihdamda mesleğinde eğitimli kişilerin yerine 

sertifikasyon programları ile eğitilmiş alaylı kişilerin 
tercih edilmesi,

4+2 sisteminin aile birliğini zorlaması,



“Seri ve sıkı iş birliği içerisinde çalışan
 10 Dernek”

08 Kasım 2017

11 Aralık 2017

13 Ocak 2018 



Ve ardından “09 Şubat 2018’de” bir mutabakat 
tutanağı ile “Sağlık Profesyonelleri Platformu” 
kurulmuştur.

 



Türkiye Fizyoterapistler Derneği

Radyoterapi Teknikerleri Derneği

Diyetisyenler Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği

Ameliyathane Teknikerleri Derneği

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği

Odyoloji Derneği

Duyma Sağlığı Derneği

Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Sosyal ve Kültürel Gelişim 
Derneği 



MİSYONUMUZ
Sağlık profesyonellerini temsil eden,  tüm meslek 

mensuplarına yönelik faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları 
arasında;

İletişim ağı oluşturmak,

Bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak,

İstişare ,iş birliği ile ortak çalışma zemini hazırlamak,

Projeler üretmek,

Sağlık profesyonellerinin hak ve sınırlarını koruyarak statüsünü   
yükseltmek.



Sağlık alanında proje ve politikaların oluşturulma 

sürecinde aktif rol üstlenerek, yerel ve özgün çözümler 
üretmek,

Küresel düşünüp, başarılı çalışmaları uluslar arası 

düzeye taşıyarak, güçlü, sağlıkta kaliteli ve etkin hizmet 
sunumunu sağlamaktır.

VİZYONUMUZ



İş gücü planlaması yaparak, etkin personel istihdamının 

arttırılması ve desteklenmesi sağlamak,

Sağlık personelinin özlük ve mali haklarının korunması ve 

dengelenmesi sağlamak, 

Artan üniversite ve mezun sayısının YÖK, Sağlık Bakanlığı ve 

ilgili diğer bakanlıklarla iş birliği içerisinde düzenlenmesi 
sağlamak, 

Meslek tanımlarının güncellenmesi,

Tüm sağlık personellerinin eğitim müfredatlarında kalitenin 

desteklenmesi,

AMAÇLAR



Sağlık mesleklerinin icrasında diploma harici sertifika, kurs, 
katılım belgesi, eğitim belgesi vb. ile mesleki yetkinlik 
kazandırılmasının önlenmesi,

Özelleştirilmenin önüne geçilmesi, var olan sistem 
içerisindeki taşeron çalışanların özlük haklarının, kamuda 
çalışanlar ile eşitlenerek hizmet sunumunda kalitenin 
arttırılması,

Sağlık alanına yönelik mevcut mevzuatın takip edilmesi ve 
yeni mevzuat oluşturulurken taraf olunması,

Bahsedilen bu konularda toplumsal farkındalığın arttırılması 
ve kamuoyu oluşturulması için etkinlikler yapılması,

Tüm bu çalışmaları ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile işbirliği 
içerisinde yürütmek.

AMAÇLAR



Görev dağılımı;

Başkan,

Başkan Yardımcısı (Saha Koordinatörü),

Sekretaryadan sorumlu dernek,

Mali işlerden sorumlu dernek,

Ekibimizle birlikte 2 (iki) yılda bir genel kurul 
toplantısı yapılmaktadır.

YAPILANMA ve ORGANLAR



Her meslek grubu, mesleğe ait tek dernek ile temsil edilir.

Başvuru yapan dernekler, SPP kapasite tespit formunu 

doldurmak, dernek tanıtım raporu hazırlamak, yönetim 
kurulu kararı almak ve platform temsilcilerini belirlemek 
zorundadır.

Üyelik platform yönetim kurulu tarafından onaylandıktan 

sonra gerçekleşir. 

ÜYELİĞE KABUL



Platformun amacına uygun çalışmalar yapmak, I.

Toplantılara aktif olarak katılmak,II.

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynamak,III.

Üyeliğe Kabulden Sonra 
Devam Edebilmenin Şartları



Çok sayıda yönetim kurulu toplantıları yapıldı.

VE BİZ NELER YAPTIK? 







Dönemin

Bakan ve 
Bakan 
Yardımcıları 
ile çok sayıda 
görüşmeler 
yapıldı.   







“30 mesleği temsilen genç arkadaşlarımızı
 Bakan Yardımcısı A. Baha ÖĞÜTKEN ile bir araya 

getirdik.”











TBMM’de Sağlık Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Plan 

Bütçe Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile çok sayıda 
görüşmeler yapıldı.











81 ilden 36 meslek grubunu temsilen 550 gencin katılımı ile 

TBMM’de “Sağlık Komisyon Üyesi Sefer AYCAN” ın ev 
sahipliğinde basın açıklaması ve bir toplantı gerçekleştirildi.. 











BAŞARDIKLARIMIZ!!!
Taşeron olarak tıbbı sekreter alımında 
sertifikasyonun sonlandırılması ve sağlık 
personelinin kendi yetkinlik alanında çalıştırılması



BAŞARDIKLARIMIZ!!!
Güvenlik soruşturması beklerken ikinci sefer 

tercih yapılmasının önüne geçilmesi, 



BAŞARDIKLARIMIZ!!!
Diyaliz hemşireliği sertifika programının kaldırılarak, 

diyaliz teknikerlerinin istihdamını sağlanması,



BAŞARDIKLARIMIZ!!!
4+2 sisteminde değişiklik yapılması için 

mücadelelerin başlatılması, 



BAŞARDIKLARIMIZ!!!

Hemşirelerin kendi yetkinlik alanlarında çalıştırılmasının 

sağlanması, 

1219 sayılı kanunun girişimlerimiz sonucunda Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanlığı tarafından 
meslek tanımlarının güncellenmesi için çalışmaların 
başlatılması,



Sağlık Profosyonellerinin 
Sağlık Bakanlığı’nda  istihdam artışı

2017 yılı atama sayısı-16.000
2018 yılı atama sayısı-27.000
2019 yılı atama sayısı-29.689



Nereye gittiğini bilen kişilere, 
dünya çekilip yol verirmiş.



Teşekkürler


