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Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur Demek İçin Isparta’daydık

4

 Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak “Yoksulluk ve Fukaralık 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 açıklam-
asında hükümete acil bir eylem planı yapması için çağrı yapıldı.
Gıda, elektrik, akaryakıt, kira fiyatlarında fahiş artışlarla yaşayabilmek artık 
mümkün değildir.
Yoğun katılımın gerçekleştiği basın açıklamasında, yerel haktan çok sayıda çiftçi-
likle ve hayvancılıkla geçimini sağlanmakta zorlanan yurttaşlar destek verdi. Geçi-
mini sağlamak için üretip yetiştirdikleri hayvanlarını, ödeyemedikleri faturalarını 
alıp basın açıklamasına koşan yurttaşlar “Artık Bıktık Geçinemiyoruz Bir An Önce 
Çare Bulunsun” haykırışında bulundu.

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, torun-
larımız gelecek diye korkuyoruz bir şey isterler de alamayız diye torunlarımızı 
göremiyoruz. Gerçi artık torunlarımızda her şeyin farkında bir şey isteyemiyorlar 
diye isyan etti. (19.02.2022)



Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur Eylemlerimizin İkincisini 
Edirne’de Gerçekleştirdik

 Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak “Yoksulluk ve Fukaralık Politikaları-
na Dur!” sloganı ile başlayan eylem planımızın ikincisini Edirne’de gerçekleştir-
dik. Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur eyleminin Edirne basın açıklaması-
na, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne CHP Milletvekili Okan Gay-
tancıoğlu ve Disk Emekli Sendikası ’da destek verdi. 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.

Edirne’den tekrar sesleniyoruz.

Sağlıkta, Eğitimde, Güvenlikte, Enerjide, Tekelde özelleştirmeye son verilmelidir.

Kamu çalışanlarının maaşlarındaki kayıplar aylık olarak ödenmelidir.

Emeklilerin içerisinde bulunduğu ekonomik durum gözetilerek acilen emekli 
maaşlarında düzenleme yapılmalıdır.

Kamu emekçilerine verilen 3600 ek gösterge sözü değil biz emekli maaşlarımız-
da düzenleme istiyoruz. Emeklilik hayatımızda insanca yaşamak istiyoruz. 
(05.03.2022)
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Malatya'da Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur Eylemi
Gerçekleştirdik

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak “Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına 
Dur!” sloganı ile başlayan eylem planımızın üçüncüsünü Malatya'da 
gerçekleştirdik. 
Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur eyleminin Malatya basın açıklamasına, 
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,  
Tüm Yerel-Sen Ankara Şube Başkanı Hüseyin Yılmaz katılım sağladı. 
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık’ın yapmış Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık’ın yapmış 
olduğu basın açıklamasının satır başları ise şu şekilde;
Kamu-Ar’ın yaptığı araştırmaya göre, açlık sınırı ocak ayına göre 272 TL artarak 
5.137 TL oldu.  
Dört kişilik bir ailenin yaşamsal faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan 
yoksulluk sınırı ise 16.320 TL oldu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Enflasyonu KontrolCumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Enflasyonu Kontrol Altına Alıp, Fahiş Fiyat 
Artışlarının Önüne Geçeceğiz” dediği günden itibaren; 

İlaca yüzde 37 
Doğalgaza yüzde 50 
Otogaza yüzde 81 
Elektriğe Yüzde 127 
Benzine yüzde 150 

Motorine yüzde 156 zam gelmiştiMotorine yüzde 156 zam gelmiştir. 
Asgari ücreti değil 4253 Türk lirasına çıkarmak 50 bin lira yapsalar bile alım 
gücünün düşme hızına yetişemeyeceği için iki aydan daha kısa bir sürede 
bugünden daha kötü duruma düşeceğimiz çok açıktır. (12.03.2022)



Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak “Yoksulluk ve Fukaralık Politikaları-
na Dur!” sloganı ile başlayan eylem planımızın dördüncüsünü Manisa’da 
gerçekleştirdik.
Basın açıklamasında, Eğitim-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Zeki Dirlik, 
ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor durumda, zamlar, yüksek enflasyon, kriz 
neredeyse açlık sınırında maaşlarla geçim sıkıntıları konusunda basın açıklam-
asını yapmak üzere Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet 
Balık'ı davet etti.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık’ın basın açıkla-
masının satır başlıkları ise şöyle;
AKP’nin zulmüne karşı bugün de Manisa’da gerçekleştirilen basın açıklaması-
na katılımcılara teşekkür ederek açıklamalarına başladı.
TÜİK sürekli olarak verileri açıklamaktadır. Eskiden açıkladığı rakamları ikiyle 
çarparken artık neredeyse dörtle çarpmak gerekmektedir.
TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre, 3 milyon 859 bin işsiz sayısı ile 
yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.
84 Milyon nüfusluk Türkiye’de çalışan sayısı 29 milyon 971 bin iken işsiz sayısı 
3 milyon 859 bin olarak açıklandı.
Gerçek işsiz sayısı 10 milyonun üzerinde olduğu herkes tarafından bilinen bir 
gerçektir. Bu hesaba göre Türkiye’de gerçek işsizlik oranı yüzde 11,4 değil, 
yüzde 35’in üzerindedir. (19.03.2022)

Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur Eylemlerini Dördüncüsü 
Manisa’da Gerçekleşti
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Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur Eylemlerimizin 
Beşincisini Hatay’da Gerçekleştirdik

Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur eylemlerinin öncülüğünü üstlenen Birleşik 
Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık Basın Açıklamasında;
“TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre, 3 milyon 919 bin işsiz sayısı ile ülkede 
işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak 
gerçekleşti.
84 Milyon nüfusluk84 Milyon nüfusluk Türkiye’de İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla 
göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 2,5 puan-
lık artış ile %45,2 oldu.
TÜİK’in işsizlik oranlarını hesaplama yöntemine göre, 51 milyon ne işte ne de istih-
damda olmak isteyen nüfus bulunmaktadır. 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı 
ise 22,6 olarak gerçekleşti. Ancak, yıllarca iş arayan, iş aramaktan artık umudunu 
kaybeden genç nüfus işsizlik rakamlarına dâhil edilmemektedir.
Gerçek işsiz sayısı 10 milyonun üzerinde olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek-
tir. Bu hesaba göre Türkiye’de gerçek işsizlik oranı yüzde 12 değil, yüzde 35’in üze-
rindedir.
2022 Ocak ayında memura yüzde 7,5 maaş farkı verildi. 6 aylık enflasyon farkı olarak 
memura enflasyon farkı ile toplam 30,5 zam yapıldı. 
Ocak ayı enflasyon oranlarına baktığımızda TÜİK verilerine göre, 11,10; Şubat’ta ise 
4,81 aylık enflasyon gerçekleşti.
En düşük emekli maaşının 2500 Türk lirası olduğu Türkiye’de iki aylık enflasyon farkı 
ile emeklilerin alım gücü 2290 Türk lirasına geriledi.
En düşük memur maaşı ise 2022’de 6748 Türk lirası, iki aylık enflasyon farkı ile alık 
gücü 567 lira azalarak, 6181 Türk lirasına geriledi.
Dünyada Brent petrolün fiyatı düşmesine rağmen Türkiye’de petrol fiyatları artmaya 
devam ediyor.
Geçen hafta Brent petrol 133 dolar iken, motorin 22,85Geçen hafta Brent petrol 133 dolar iken, motorin 22,85 Türk Lirasında satılmaktaydı. 
Ancak Brent petrolün fiyatı 108 dolara gerilemesine rağmen motorin fiyatlarına 7 iş 
günü üst üste zam gelmeye devam etti... (26.03.2022)

8



Yoksulluk ve Fukaralık Politikalarına Dur Eylemlerimizin 
Altıncısını Trabzon’da Gerçekleştirdik
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Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve üst üste gelen zamlarla halkımız her geçen 
gün alım gücünü kaybetmiş, yoksullaşmış, en temel ihtiyaçlarımız olan elektrik, doğal-
gaz, su faturalarını ödeyemez hale gelmiştir. Üretim maliyetlerinin artması tüketiciyi de 
olumsuz etkilemiş, pazardan aldığı sebze ve meyveyi bile taneyle alır hale gelmiştir. 
Kamu emekçileri ve halkımız adeta hayatta kalma mücadelesi içine girmiştir.
 
Bizler Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak; 7 bölgede 7 eylem 
kararının 6. si için Trabzon’dayız. Bu defa da sesimizi Trabzon’dan yükseltiyoruz.
 

Alanlardayız.
-Yoksulluk ve fukaralık politikalarına dur demek için alanlardayız,

-Zamların geri alınması için alanlardayız,
-Artık geçinemiyoruz demek için alanlardayız,
-Özlük haklarımızın iyileştirilmesi için alanlardayız-Özlük haklarımızın iyileştirilmesi için alanlardayız

-Toplu sözleşme masasında bizleri satanlara karşı alanlardayız,
-Liyakatsiz ve yandaş atamalara karşı alanlardayız,

-Ataması yapılmayan ve ataması yapılmadığı için ölüme sürüklenen öğretmenler için 
alanlardayız,

-Eğitimin gerici zihniyet tarafından ele geçirilme çabaları ve piyasalaştırılmasına karşı 
alanlardayız,

-TÜİK' in sahte enflasyon rakamlarını anlatmak için alanlardayız,-TÜİK' in sahte enflasyon rakamlarını anlatmak için alanlardayız,
-Artan akaryakıt zamlarına dur demek için alanlardayız,

-Sadece kamu emekçileri için değil, evine ekmek götürmekte zorlanan asgari ücretli 
için alanlardayız,

-Esnafımız için, işçilerimiz için, çiftçilerimiz için alanlardayız,
-Emeği sömürülenler için alanlardayız,

 
İnsan onuruna yaraşır bir yaşam sürene kadaİnsan onuruna yaraşır bir yaşam sürene kadar, hakkımız olanı alana kadar, halkımızla 
birlikte alanlarda olmaya devam edeceğiz.”


