
SAYI 1 | OCAK-ŞUBAT 2022

Bilindiği üzere yeni yılın girmesinden itibaren ülkenin gündeminde enerji zamlarından kaynaklanan bir kriz 
yaşamaktayız. Bu kriz çözüme kavuşturulmak yerine, günden güne daha derinden yurttaşlarımızı sarsmasına 
göz yumulmaktadır.  AKP İktidarının geldiği günden itibaren özelleştirme yanlısı tutumlarının yurttaşlarımıza 
insani bir yaşam bile sunamadığını bu sene en derinden hissettik.   2022 yılının ilk gününden itibaren defalarca 
kez zam yapıldığına şahit olduk. Bunun yanı sıra, kamu çalışanları ve emekliler, verilen zamların yetersizliği ile 
asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak duruma kamıştır.
  Özelleştirme ile devletten alınan 32 kuruşluk elektrik 137 kuruştan fahiş yatlarla yurttaşlara satılması, çoğun-
lukla yandaş beşli çetenin sahip olduğu çok az sayıda şirkete servet aktarımı yapılmıştır.
  Öte yandan yurdumuzda faaliyet gösteren bütün sektör kalemlerinin vazgeçilmez unsuru olan akaryakıtlara 
gelen zamlar, bugün Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız en büyük ekonomik krize zemin hazırladı. Sadece 
Mart ayına kadar; benzine, motorine ve LPG’ye yapılan zamlar, yurttaşlarımızın biraz olsun tasarruf edebilmek 
adına benzin istasyonlarının kapısında kuyruk oluşturduğunu onlarca kez şahit olduk. Başta akaryakıt olmak 
üzere yurttaşların tasarruf edebilmek adına oluşturdukları kuyruklar dünya basınında Türkiye Cumhuriyet’inin 
itibarını defalarca kez yerle bir etti.   Kamu çalışanları ve emeklilere yapılan yetersiz zamlar, açlık sınırının 5000 
TüTürk Lirası’nı aştığı Şubat ayında, resmen açlığa teslim etti.  
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, başta enerji krizi olmak üzere hayat pahalılığını ortadan kaldıracak 
politikaların üretilmesini, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına enasyon farklarının aylık olarak ödenme-
sini ve özelleştirilme sevdasından vazgeçilerek, kamu kaynaklarının şanslı azınlıklardan alınarak yurttaşlarımızın 
hizmetine sunulmasını istiyoruz.
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Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı Genel Sağlık-İş 
Sendikasının Sağlık emekçilerine vadeliden sözlerin biran 
önce tutulması talebiyle tüm yurtta 1 günlük iş bıraktı.

Hava şartlarına aldırmadan, soğuk, yağmur demeden talepler-
ini yüksek sesle haykıran sağlık çalışanları, “Geçinemiyoruz” 
dedi.
Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur 
yaptığı basın açıklamasında;

Siyasi iktidara ve onun “atanmış” Sağlık Bakanına soruyoruz; 
Yapılacağını iddia ettiğiniz zamlar nerededir?  Ne zaman 
yapılacaktır?

Kamuoyunda “MAAŞLARKamuoyunda “MAAŞLARA ZAM” algısını neden yarattığınızı 
ve kameralar önünde neden çocuk gibi azarlandığınızı, sonra 
da hangi odakların talimatıyla komisyonda yasa teklifinin geri 
çekildiğini, bu ülkenin ve toplumun değil, hangi güç merkezleri-
nin çıkarlarına hizmet ettiğinizi biliyoruz…

Ayrıca Dr. Derya Uğur basın açıklamasında sağlık çalışan-
larının taleplerini,
“Uzman hekim ve pratisyen hekimler için vaat edilen ekonomik 
artışlar hızlıca hayata geçirilmelidir.
Ek ödeme ve performans aldatmacasına derhal son verilmeli, 
tüm sağlık emekçileri için yoksulluk sınırı üzerinde insan 
onuruna yaraşır tek kalem maaş düzenlemesini gerçekleştir-
melidir.
Geçmişe etkili olmak koşuluyla yılda 90 gün yıpranma payı 
derhal kanunlaşmalıdır.

Genel Sağlık-İş olarak TBMM ye sunduğumuz sağlıkta şidde-
tle etkin mücadele yasa tasarısı kabul edilerek sağlıkta şidde-
tle mücadele samimiyetle yürütülmelidir.” şeklinde ifade et-
mişti

Genel Sağlık-İş Sendikası Tüm Yurtta 1 Günlük İş BıraktıYoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur Demek İçin Isparta’daydık

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak “Yoksulluk ve Fu-
karalık Politikalarına Dur!” sloganı ile başlayan eylem 
planımızın ilk durağını Isparta’da gerçekleştirdik.
Eylemde 2022 yılında yapılan yetersiz zamların daha ilk 
aydan enflasyon ve hayat pahalılığında eridiği vurgulandı.
Kamu Emekçilerinin insani bir şekilde hayat süremediği ifade 
edilen basın açıklamasında hükümete acil bir eylem planı 
yapması için çağrı yapıldı.
Gıda, elektrik, akaryakıt, kira fiyatlarında fahiş artışlarla 
yaşayabilmek artık mümkün değildir.
YYoğun katılımın gerçekleştiği basın açıklamasında, yerel 
haktan çok sayıda çiftçilikle ve hayvancılıkla geçimini sağlan-
makta zorlanan yurttaşlar destek verdi. Geçimini sağlamak 
için üretip yetiştirdikleri hayvanlarını, ödeyemedikleri fatu-
ralarını alıp basın açıklamasına koşan yurttaşlar “Artık Bıktık 
Geçinemiyoruz Bir An Önce Çare Bulunsun” haykırışında bu-
lundu.

Kürsüde Genel Başkan Mehmet Balık’la yan yana duran 
tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sürdürmeye çalışan 
köylülerimiz “artık yeter geçinemiyoruz yem, mazot, elektrik 
her şeyin fiyatları çok pahalı hiçbir şeye yetişemiyoruz açız, 
torunlarımız gelecek diye korkuyoruz bir şey isterler de ala-
mayız diye torunlarımızı göremiyoruz. Gerçi artık torun-
larımızda her şeyin farkında bir şey isteyemiyorlar diye isyan 
etti.”
19 Şubat’ta Isparta’da başlayan “Yoksulluk ve Fukaralık Poli-
tikalarına Dur” eylemleri ikinci olarak 5 Mart’ta Edirne’de 
yapılacak olup, hak ettiğimiz yaşam şartlarına ulaşana kadar 
devam edecektir. Tüm yurttaşlarımızı bizimle birlikte diren-
meye davet ediyoruz.
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Birleşik kamu-İş “Halkın Enflasyonu” Şubat 2022 AraştırmasıBirleşik kamu-İş “Halkın Enflasyonu” Ocak 2022 Araştırması

Enflasyon yükselme eğilimindeyken faiz oranları indirilerek 
Türk Lirasının değerinin yasından fazlasını kaybettiği geçen 
yıl gıda fiyatlarında özellikle son aylarda belirginleşen yüksek 
oranlı artış eğilimi bu yılın ilk ayında da devam etti. Ocakta 
gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artarken,  
yıllık artış ise yüzde 87,7’ye kadar çıktı.
Birleşik Kamu-İş KonfederasyonunBirleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, 
fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak 
derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden 
oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı hesapladığı “halkın en-
flasyonu”nun Ocak 2022 sonuçları açıklandı.
Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zo-
runda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulun-
mayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı 
gerçek enflasyonun boyutunun tahmin edilmesi amaçlanıyor.

YILLIK DEĞİŞİM
Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ocak 2021’e göre) yüzde 
51 oranında artış gözlendi.
Bu yıl ocakta geçen yılın ocak ayına göre ekmek, un, bulgur, 
makarna fiyatlarında yüzde 76,1, et-balık fiyatlarında 71,14, 
süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 73,2 oranın-
da artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 80,2 
oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 96,9 sebze fiyatları ise 
yüzde 167,7 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir 
yılda yüzde 94,1, diğer gıda fiyatları ise yüzde 52,5 oranında 
zamlandı.zamlandı.
Gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda üç haneli 
oranlara yükselebileceği gözleniyor.

YILLIK ORTALAMA
Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyat-
larının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla 
karşılaştırılarak hesaplanan yıllık ortalamalara göre de gıda 
fiyatlarında yüzde 45,3 oranında artış yaşandı.
Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları 
yüzde 37,8, et ve balık fiyatları yüzde 27,3, süt, süt ürünleri 
ve yumurta fiyatları yüzde 42,5, yağ fiyatları yüzde 51,1, 
meyve fiyatları yüzde 64, sebze fiyatları yüzde 88,3, bakliyat 
fiyatları yüzde 36,2, diğer gıda maddelerinin fiyatları da 
yüzde 22,6 oranında artış kaydetti.

Temel gıda ürünleri üzerinden alınan KDV’nin yüzde 8’den 
yüzde 1’e indirilmesi, gıda fiyatlarında aylardır seyreden 
yüksek oranlı artış eğilimini kesemedi. KDV indirimi, et, süt ve 
süt ürünleri, yağ, bakliyat ve diğer işlenmiş temel gıda mad-
delerinin fiyatlarına indirim olarak yansırken, KDV oranının 
daha önce de yüzde 1 olduğu ekmek ve benzeri gıda mad-
delerindeki fiyat artışı ise devam etti.  Şubatta gıda fiyatları bir 
önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarken, yıllık artış ise 
yüzde 91,2’ye kadar çıktı.
Gıda fiyatları 2021 yılının tümünde genel enflasyon oranının 
oldukça üzerinde artmış ancak aralık ayındaki aylık yüzde 
22’lik artışla zirve yapmıştı. Bu yıl ocak ayında da yüzde 9 
oranında artış kaydeden gıdadaki enflasyonun gelecek aylar-
da üç haneli oranları zorlayacağı gözleniyor.

YILLIK DEĞİŞİM
Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Şubat 2021’e göre) yüzde 
91,2 oranında artış gözlendi.
Bu yıl şubatta geçen yılın şubat ayına göre ekmek, un, Bu yıl şubatta geçen yılın şubat ayına göre ekmek, un, 
bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 94,1, et-balık fiyatlarında 
54, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 55,1 
oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 
62,8 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 150,5, sebze fiyat-
ları ise yüzde 241,8 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları 
son bir yılda yüzde 78,8, diğer gıda fiyatları ise yüzde 49,4 
oranında zamlandı.oranında zamlandı.
Gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda üç haneli 
oranlara yükselebileceği gözleniyor.

YILLIK ORTALAMA
Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyat-
larının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla 
karşılaştırılarak hesaplanan yıllık ortalamalara göre de gıda 
fiyatlarında yüzde 50,8 oranında artış yaşandı.
Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları 
yüzde 44,2, et ve balık fiyatları yüzde 30,5, süt, süt ürünleri 
ve yumurta fiyatları yüzde 44,3, yağ fiyatları yüzde 53,6, 
meyve fiyatları yüzde 73,6, sebze fiyatları yüzde 108,3, bakli-
yat fiyatları yüzde 41,6, diğer gıda maddelerinin fiyatları da 
yüzde 25,8 oranında artış kaydetti.
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Mart Kapıdan Baktıracak

Akaryakıt fiyatlarına 40 günde toplam 14 kez zam geldi.
31 Aralık tarihinden itibaren benzinde toplam 3,48 TL, mo-
torinde toplam 3,87 TL ve LPG’de toplam 1,47 TL fiyat artışı 
yaşandı.
Ekonomik çarkın dönebilmesinde en aktif rolü oynayan 
akaryakıt fiyatları arttıkça hayat pahalılığı katlanarak etkisini 
sürdürmeye devam edecektir.
Yurttaşlar,  yeni yıllın girmesiyle birlikte yaşanan zam 
yağmurlarıyla “sıradan bir hayat”  yaşayabilmek için yoğun 
çaba göstermektedir.
Zorunlu durumlar dışında evden çıkamayan vatandaş bu Zorunlu durumlar dışında evden çıkamayan vatandaş bu 
gidişle Mart ayında da kapıdan bakmaya devam edecektir.

Siyaset Malzemesi Değil Kenti Güzelleştiren Emekçileriz29. Yılında Uğur Mumcu’yu Katledildiği Yerde Andık

Bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993’te yitirdiğimiz Cumhuri-
yet gazetesi yazarı, Aydınlanma Devrimimizin yılmaz 
savunucusu Uğur Mumcu’yu, katledilişinin 29. yıldönümünde 
evinin önünde karanfillerle andık. 
Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikaların 
katıldığı anma etkinliğine demokratik kitle örgütlerinin temsil-
cileriyle birlikte Birleşik Kamu-İş Genel Mali Sekreteri Mücahit 
Dede, Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Genel Özlük 
Hukuk ve TİS Sekreteri Orhan Yıldırım, Eğitim-İş Ankara 3 
Nolu Şube Başkanı Doğan Dağdelen ve yöneticileri, Tüm 
Yerel-Sen Ankara Şube Genel Sekreteri Deniz Tantoğlu ve 
yöneticiler ile üyeler Mumcu’nun ölümünün 29. yılı anma etyöneticiler ile üyeler Mumcu’nun ölümünün 29. yılı anma et-
kinliğinde hazır bulundular

Hükumetin muhalefete karşı kullandığı kutuplaştırıcı, hedef 
gösterici dil ne yazık ki bu kez biz belediye emekçilerini vur-
muştur. 
İçişleri Bakanlığı 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakmıştır.
Elbette Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren her konuda gerek-
en her adımın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde atılması 
hepimizin temennisidir. 
Ancak İstanbul halkının oylarıyla seçilen İBB Başkanı Sn. 
Ekrem İmamoğlu'nun sanki hukuki soruşturma açmak, yürüt-
mek gibi bir hakkı varmış ve bunu kullanmıyormuş gibi, terör-
le mücadeleyi yürütmesi gereken devlet organı belediyeler-
miş gibi, İBB’ ye işe alınacak herkes için sanki yine hükume-
tin elindeki Bakanlıklardan temiz kağıdı alınmıyormuş gibi 
gerçek dışı bir tablo ile karşı karşıya bırakılmıştı
Belediye emekçilerinin ortak sesi olan Tüm Yerel Sen olarak 
altını çiziyoruz:

Sırf siyasi rant elde etmek için belediye emekçilerinin zan al-
tında bırakılması kabul edilemez. Kıt kanaat geçindiği halde 
kenti daha yaşanır kılmak için canla başla çalışan belediye 
emekçilerinin hak ettiği şey tebriktir.

İddia edildiği üzere vahim bir durum varsa, olması gereken 
hukukun işlemesi ve kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendir-
ilmesidir. Bunun yerine muğlak ifadelerle suçsuz emekçileri 
zan altında bırakmak, koca Cumhuriyetimizin devlet tecrübe-
sine yakışmamaktadır. Olması gereken bu köklü Cumhuriyet'i 
emaneten yönetenlerin, onun kurucu ilkelerine uyarak, devlet 
geleneğine uygun biçimde hareket etmesidir.
Tüm Yerel Sen olarak İstanbul'u yönetmeyi hak ettiğini 2 kez 
seçilerek kanıtlayan Sn. Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yanında olduğumuzu 
ilan ediyor,  Emekten, Demokrasiden ve Adaletten yana süre-
cin takipçisi olduğumuzun altını çiziyoruz
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Büro-İş Memuz ve Emekli Zamlarını Protesto İçin 
Kumbara Kırdı

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş,  Büro-İş’in memur ve 
memur emeklisinin ocak ayı maaşlarına yapılan zamları 
kumbara kırarak protesto etme eylemine destek verdik.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Büro-İş Genel 
Merkezi önünde bir araya gelerek AKP iktidarının 2022 yılı 
yüzdelik zam oranlarına tepki gösterdiler.
Açıklamaya Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Açıklamaya Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mehmet Balık, Genel Sekreteri Mehmet Koç, Genel 
Mali Sekreteri Mücahit Dede, konfederasyonumuz önceki 
dönem Genel Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Doğan Altun, 
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, MYK üyeleri,  
Eğitim-İş Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Doğan Dağdelen, 
Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ve MYK üyeleri ile 
Büro-İşBüro-İş Ankara Şube Başkanı Kamil Özdemir ve üyeler 
katıldılar.
Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi’nin 
yaptığı açıklama şu şekilde:
Yarın ayın 15’i memurun maaş günü. Bordrolarımıza bak-
tığımızda ve 2021 yılının Ocak ayı ile karşılaştırdığımızda 
Memur ve emeklisinin maaşlarının TÜİK’in açıkladığı sahte 
enflasyon rakamları ile daha da erimiş olduğunu görmektey-
iz.
Bağımsız araştırma Grubu ENAG’a ve bizlere göre elbette 
gerçek enflasyon çok yüksek bulunmakla beraber TÜİK’in 
rakamlarını baz aldığımız da bile hükümet kendi açıkladığı 
enflasyon farkını dahi memura vermemiştir.
Konuya burada bir açıklık getirelim. Zam; enflasyon üzerinde 
bir artış olursa zam olur.
Hükümetin yandaş ve sermaye odaklı politikaları sonucu enHükümetin yandaş ve sermaye odaklı politikaları sonucu en-
flasyon ve zamlar hem paranın değerini hem de satın alma 
gücümüzü oldukça eritmiştir, faturayı da biz emekçilere ödet-
mektedirler.
Ekonomik düzen o kadar çökmüş ki,  madeni paramızın 
satın alma değeri, hurda değerinin altına düşmüştür. Bizler 
bu düzeni elimizde kalan kumbaraları kırarak protesto ediy-
oruz.  Kumbaraya gerek kalmamış oldu. Bir kumbara 
kültürümüz vardı o da tarihe karışmış oldu

Güven İletişim ve Haberleşme Çalışanları 
Memur Sendikası Birleşik Kamu-İş Çatısı Altında

İletişim ve Haber Kamu Çalışanları Sendikası Güven Haber Sen yapılan 2. 
Olağan Kongresinde sendika delegeleri konfederasyonumuz bünyesine 
katılma kararı aldı. Kongreye Genel Başkanımız Mehmet Balık ve Özlük 
Hukuk Sekreterimiz Mehmet Yeşildağ eşlik etti. 

Genel Kurulda yapılan seçimle Merkezi Yönetim Kuruluna yeniden Ali 
Köse, Derya Dayan, Mustafa Yiğit, Uğur Solak, Alican Erden, Enver Sedat 
Yılmaz 
veve Aytaç Candan seçildi. Konfederasyonumuzu iletişim ve haberleşme 
işkolunu Güven Haber Sen temsil edecektir. Merkez Yönetim Kuruluna 
çalışmalarında başarılar dileriz.

İletişim ve haberleşme kamu çalışanlarımızı konfederasyon bünyemizde 
görmekten ve birlikte mücadele etmekten büyük gurur duyuyoruz.
                                               
 

                                                                                                                                                                            
Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

                                                                                        
Yaşasın Güven Haber Sen!

                                                                                         
Yaşasın Birleşik Kamu-İş!

                                                                                                                                                                              
MERKEZ YÖNETİM KURULU
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Gelinen noktada siyaseten her sıkıştığında doğalgaz rezervi bulduğunu ilan eden, elektriği kendilerinin bulduğunu ve ülkede kendi iktidar-
larından önce sadece mumla aydınlanıldığını iddia eden bu iktidar, ülkeyi enerjisiz bırakmıştır. Bu sistemle devlet zarar ettirilmiş, yurttaş 
soyulmuştur.
3 gündür elektrik verilmeyen, ısınamayan, insanlarımızın soğuktan yaşamını yitirdiği Isparta’da yaşananlar, tüm Türkiye’nin yakın gelece-
kte yaşayabileceklerini anlatan bir fragmandır. Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin, taşeronluk sisteminin, gözü dönmüş piyasacılığın 
kaçınılmaz sonucudur. 
Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: Halkı soğukta ve karanlıkta bırakan bu enerji soygunu, Anayasamızla ve İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi ile çelişmektedir. Isınma ve aydınlanmasız bir barınma düşünülemeyeceği için bu soygun, en temel haklardan olan barınma hak-
kının dahi ihlalidir. Elektrik ve doğalgaz gibi yaşamsal ihtiyaçlar için enerji sektörü derhal devletleştirilmelidir.
Yurdun dört bir yanından yükselen itiraz seslerini, yanan bir ampulü göreceğimiz tek yerin AKP logosu olmadığı bir Türkiye’ye kavuşmak 
adına önemli buluyor, katılıyoruz.
Haykırıyoruz: 
Yoksullaştırdığınız bu halk, sizin soygun düzeninizin faturasını artık ödeyemiyor!
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Sağlık emekçilerinin ağır ve kötü çalışma koşulları acilen dü-
zeltilmelidir.
Performans sisteminden vazgeçilip, ek değil, tek ödeme sistemine 
geçilmeli; sağlık emekçilerinin aylık maaşları asgarisi yoksulluk 
sınırı taban alınarak belirlenmelidir. Tüm ek ödemeler emeklilik 
hesaplamasına dâhil edilmelidir.
Tüm sağlık emekçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı 
yapılmalıdır.
Sağlık emekçilerine şiddet gösterenlere verilecek olan cezaların 
caydırıcı olabilmesi adına Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan, 
TCK’da kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti sunanlara 
karşı işlenen bazı suçlara ilişkin özel düzenlemeler içeren Sağlıkta 
Şiddet Yasa Tasarısı taslağı kanunlaştırılmalıdır.
06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile 
Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, nam-ı diğer “ceza 
yönetmeliği” geri çekilmeli ya da Yönetmelik, sağlık çalışan-
larının çalışma koşullarını iyileştirecek, işyeri barışı getirecek 
şekilde revize edilmelidir.
Sağlık emekçilerinin çocuk bakım sorunun çözümü için haftanın 7 
günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu 
düzenlemesi hayata geçirilmelidir.
Yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı 
kapatılmalıdır.
Tüm sağlık emekçilerine geçmişe etkili olarak yıllık 90 gün 
yıpranma payı hakkı verilmelidir.
Covid-19 için tüm sağlık çalışanlarına iş kazası meslek hastalığı Covid-19 için tüm sağlık çalışanlarına iş kazası meslek hastalığı 
kapsamında haklar veren özel bir düzenleme yapılmalıdır.

Polis Engeline Rağmen Meclis Önünde Öğretmenlik Meslek 
Kanunu’nu Protesto Ettik

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Öğretmenlik 
Meslek Kanunu teklifinin geri çekilmesi talebiyle Meclis önünde 
yapmak istediğimiz basın açıklaması, kolluk kuvvetlerince engel-
lendi; en temel sendikal hak ve özgürlüklerden biri olan protesto 
hakkımız gasp edildi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine karşı Türkiye genelinde to-
plamış olduğumuz imzaları TBMM Başkanvekiline sunmak üzere 
Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube ve Temsilcilik Başkan-
larımız ve üyelerimizler birlikte Meclis Dikmen Kapısı önünde 
basın açıklaması yapmak üzere toplandık. Polis müdahale tehdi-
dinde bulundu ve çevik kuvvet tarafından itilerek Meclis önünden 
uzaklaştırılmak istendi


