
BASINA VE KAMUOYUNA 

Dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran pandemi bizim ülkemizde emekçilerin, işçilerin üzerinde 
kabus gibi dolanmaya devam ediyor.  Pandemi ile baş etme yöntemleri bildiğiniz gibi sağlık 
çalışanları üzerinden yürüyor. Bizler de izin hakkımız elimizden alınarak dinlenmeksizin viral 
yük ile mücadele ederken tükeniyor ve ölüyoruz.  

Bunlar yetmezmiş gibi maaş ücretlerine yapılan zam ve bir türlü ödenemeyen ek ödemeler 
cabası. Pandemi ile baş etmeye çalışan biz sağlık çalışanları ne yazık ki ücretlerimize yapılan 
zammın, ödenemeyen ek ödemelerin komiklikleri ile uğraşmaktan utanıyoruz. Toplu 
sözleşme masasına oturan, emekçilerden, yaşanılan geçim sıkıntısınadan bi haber olan 
yetkililer ve sarı sendika (bizleri temsil ettiğini sanan MEMUR-SEN) bu durumun en büyük 
sorumlularıdır.  Oynanan oyunların sonunda hayatımızla sınanan, sürekli zarar gören bizler 
sizlerden utanıyoruz. Gıdaya, elektriğe, doğalgaza, köprü ve otoyol geçişlerine yapılan zamlar 
bizlere yapılan zamla kıyaslanamayacak seviyededir. Ülkemizde adaletsiz gelir vergisi tarifesi 
ile milyonlarca kamu emekçisinin yılın başında aldığı maaşla yılın sonunda aldığı maaş 
arasındaki makas her geçen yıl daha fazla açıldı. Sözde maaş artışları elimize geçmeden vergi 
olarak kesiliyor. Bu adaletsiz gelir vergisi tarifesine son verilmelidir. Maaşlarımız yoksulluk 
sınırının altında kalmıştır. Ek ödeme dediğiniz şeyi ise; ne düzgün verebildiniz, ne de adil 
olabildiniz. Ek ödeme adaletsizliğiniz çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramadı.  

Dünyanın gündemi pandemi iken sağlığa ayrılan bütçede de sınıfta kaldınız. Pandeminin 
yarattığı kaos yetmezmiş gibi biz emekçilerin ücretlerinden, sağlık emekçilerinin ek 
ödemelerinden tasarruf etmeye çalıştınız. Bir çok kamu kurumu esnek, uzaktan çalışırken 
bizler ek mesailer yaparak sırtladık bu süreci.  Evet bizler yorulduk ama sadece salgınla baş 
etmeye çalışmaktan değil, bizleri değersiz hissettirdiğiniz politikalarınızdan yorulduk. 
Yönetemediğiniz durumun çalışma arkadaşlarımızı hergün aramızdan almasından, bu ay ne 
kadar alırız, alacak mıyız, almayacak mıyız gibi düşünmekten, yakınlarımıza bulaştırma 
kaygısından, sizlerin bizi korumak adına gerekli ve önemli adımlar atmamanızdan yorulduk. 
Bizden kısılan ücretleri hesaplamaya çalışırken gösterdiğiniz performansı pandemiyi 
yönetmekte de gösterseydiniz şu an birçok arkadaşımız aramızda olabilirdi.  

Şüpheli TÜİK verileri ile manüple edilen enflasyon oranlarıyla, giderek artan vergi dilimleri ile 
iyice yoksullaşırken istenilen sadaka değil tulumlardan akan terin, gözlüklerde biriken 
buğunun, topuklardaki sızının, sırt ağrılarının, yakınlarımıza duyduğumuz hasretin, bozulan 
ruh sağlığımızın hakkını istiyoruz. Bizler; meslek örgütlerimize, sendikamıza kulaklarınızı 
tıkasanızda, Sağlık bakanlığı bizi duymamakta, görmemekte ısrarcı olmaya devam etse de 
taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz.  

Sizlere sağlık emekçileri olarak sesleniyoruz; 
 
 İzin, emeklilik, istifa gibi kazanılmış haklarımızdan elinizi çekin.  
 Gelir vergisini bizden değil patronlardan alın.  
 Sağlıkta şiddeti önleyecek önlemleri derhal alın, yasayı bizi dinleyerek çıkarın. 



 Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yoksulluğa ve sefalete itilmesine karşılık 
toplu sözleşmeyi yenileyin ya da seyyanen maaşlarımıza 2000 TL zam yapın. 
 Sağlık çalışanlarının tamamını kapsayan, dönüşümlü çalışma, hamilelerin, 
kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılmasını, çocuklu çalışanlardan talep 
eden ebeveynin idari izinli sayılmasını,  
 3-4 kalemde ödemeye çalıştığınız ücretlerimizi tek kalemde ödeyin ve 
emekliliğimize yansıtın.  
 3600 ek göstergeyi yıpranma payı olarak söz verdiğiniz gibi bir an önce hayata 
geçirin. 
 Personel eksikliğini kadrolu, güvenceli istihdam ile giderin.  
 Bütün sağlık emekçilerinin temel ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerinde 
olacak şekilde düzenlenmesini    İSTİYORUZ !!!! 

 Son söz olarak tekrar soruyoruz; Kasım-Aralık ek ödemeleri nerede 

Ek ödeme değil TEK ÖDEME. Verilen üç kuruşa isyandayız… 
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