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Sağlıkçılar en düşük ücretin yok-
sulluk sınırını geçmesini istiyor

ÇOCUKLAR YİNE KURAYLA KREŞLERE GİREBİLDİLER

Kartal 
Belediye-
si’ne bağlı 

15 Çocuk Geli-
şim Merkezi’nde 
eğitim görecek 
çocukların başvu-
ruları için noter 
huzurunda kura 
çekildi.
 
2016 ile 2019 
yılları arasında 
doğan çocukla-
rın farklı kreş ve 
sınıflara alına-
cağı kayıtlar için 
Kartal Belediyesi 
Kreş Müdürlü-
ğü’ne yapılan baş-

vurular arasında 
gerçekleştirilen 
çekiliş ile Kartal 
Belediyesi’ne 
bağlı kreşlerde 
ilk kez eğitim 
görecek minikler 
belirlendi.

Kreş Müdürlü-
ğü’ne yapılan 
başvurular için 
Kartal Belediye-
si Bülent Ecevit 
Kültür Merkezi 
Evlendirme Da-
iresi Salonu’nda 
pandemi önlem-
leri alınarak ger-
çekleştirilen kura 

çekilişine; Kartal 
Belediyesi Başkan 
Yardımcısı İmam 
Aydın, Kartal 5. 
Noteri Berrin 
Güneş’i temsilen 
Başkâtip Nu-
ray Ünal, Kâtip 
Kemal Akpınar, 
Kartal Belediyesi 
Kreş Müdü-
rü Enif Yavuz 
Dipşar, Kartursaş 
Genel Müdürü 
Yaşar Tan, Kar-
tal Belediyesi 
avukatlarından 
Gökhan Özvural, 
kreş öğretmenleri 
ve veliler katıldı.

Her Çocuk 
Gelişim Merke-
zi için ayrı ayrı 
kuralar çekildi. 
Kimi kreşler için 
başvuru ve alına-
cak çocuk sayısı 
aynı olduğundan 
dışarıdan kalan 
çocuk olmadı. 
Ama örneğin Gü-
müşpınar  Çocuk 
Gelişim Merkezi 
için 2017 doğum-
lu 21 başvuru ya-
pılmasına rağmen 
bunlardan sadece 
8 çocuk öğrenci 
alınabildi.

“HER MA-
HALLEYE EN 
AZ 2 KREŞ 
GEREKLİ”

Kartal İTürki-
ye’de ’15 Çocuk 
Gelişim Merkezi’ 
ile belediyeye 
ait en çok kreşin 
olduğu ilçedir. 
20 mahalle ve 
15 Çocuk Geli-
şim Merkezi’nin 
olduğu Kartal’da 
15 Çocuk Gelişim 
Merkezi yetersiz 
kalmaktadır. Bu 

yetersizliği Kartal 
Belediyesi Başkan 
Yardımcısı İmam 
Aydın, “Örnek 
teşkil edecek bir 
noktadayız ancak 
kreş ihtiyacının 
artarak devam 
ettiğini ve aslında 
her mahalleye en 
az 2 kreşin ge-
rektiğini belirtti.” 
Aydın, “Kreşlerin 
yapımının bir 
devlet politikası 
olması gerektiği-
ni” belirtti.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Türkiye’de koronavirüs: Son 24 saatte 57 can kaybı

Sağlık Bakanı 
Koca, 12-18 Hazi-
ran arasında illere 
göre her 100 bin 
kişide görülen Co-
vid-19 vaka sayıla-
rını açıkladı. Koca, 
“Vaka sayılarının 
düşüş hızı azalsa 

da normalleşmeye 
engel değil” dedi.
Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca, 12-
18 Haziran arasında 
illere göre her 100 
bin kişide görülen 
yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) vaka 

sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter 
hesabından yaptığı 
açıklamada, “İlle-
rimizde 100.000 
nüfusa karşılık 
gelen bir hafta-
lık toplam vaka 

sayısını gösteren 
insidans haritası-
nın güncel halini 
ekte görebilirsiniz. 
Vaka sayılarının 
düşüş hızı azalsa 
da normalleşmeye 
engel değil. Aşı ile 
bitecek” ifadelerini 

kullandı.

İllere göre hafta-
lık Covid-19 vaka 
sayısı, her 100 bin 
kişide İstanbul’da 
51,27, Ankara’da 
93,11, İzmir’de 
25,99 oldu.

Sağlık Bakan-
lığı’nın haftalık 
verilerine göre 
Kütahya, Bolu, 
Eskişehir, Ağrı ve 
Rize 100 bin kişide 
en çok Covid-19 
vakası görülen iller 
oldu.

Türkiye’de koro-
navirüs nedeniyle 
son 24 saatte 57 
kişi yaşamını yitir-
di, 6 bin 143 yeni 
vaka tespit edildi. 
Virüs nedeniyle 
hayatını kaybe-
denlerin toplam 
sayısı 49 bin 293’e, 
toplam vaka sayısı 
5 milyon 381 bin 
736’ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 
yeni tip korona-
virüs (Covid-19) 
ile ilgili günlük 
verileri açıkladı.

Türkiye’de koro-
navirüs nedeniyle 
son 24 saatte 57 
kişi yaşamını yitir-
di, 6 bin 143 yeni 
vaka tespit edildi.

Bugünkü tespit edi-
len hasta sayısı 565 

oldu.

Virüs nedeniyle ha-
yatını kaybedenlerin 
toplam sayısı 49 bin 
293’e, toplam vaka 
sayısı 5 milyon 381 
bin 736’ya yükseldi.

Bugünkü iyileşen 
hasta sayısı 5 bin 
214 olurken, toplam 
iyileşen hasta sayısı 5 
milyon 242 bin 945’e 
ulaştı.

Ağır hasta sayısı 791 
oldu.

Haftalık verile-
re göre, bu hafta 
hastalarda zatürre 
oranı yüzde 2,9, 
yatak doluluk 
oranı yüzde 49,3, 
erişkin yoğun 
bakım doluluk 
oranı yüzde 63,3, 
ventilatör doluluk 
oranı yüzde 27, 
ortalama temaslı 
tespit süresi 8 saat 
ve filyasyon oranı 
yüzde 99,9 olarak 
kayda geçti.

Toplu sözleşme görüşmelerine dair ta-
leplerini açıklayan SES, farklı istihdam 
biçimlerine son verilmesini, çalışma 
saatlerinin iyileştirilmesini, ücretin 
yoksulluk sınırının üzerinde olmasını 
istedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sen-
dikası (SES), Ağustos ayında başlayacak 
olan toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin 
taleplerini açıkladı. SES farklı istihdam 
biçimlerine son verilmesi, olağanüstü 
durumlarda sağlık emekçilerinin çalışma 
saatlerinin iyileştirilmesi ve en düşük üc-
retin yoksulluk sınırının üzerinde olması 
gerektiğinı talep etti.

Sendika genel merkezinde yapılan açık-
lamada konuşan SES Eş Genel Başkanı 
Selma Atabey, sağlık ve sosyal hizmet 
iş kolunun, farklı istihdam biçimleri ve 
taşeronlaştırma uygulamaları nedeniyle 
güvencesizliğin en yaygın olduğu işkolu 
olduğunu söyledi. Fazla çalışma, uzun sa-
atler kesintisiz çalışma, sık nöbet tutma, 
çalışırken çok yoğun iş yükü altında ça-
lışmanın bu alanın en önemli  özellikleri 
olduğunu belirten Atabey, sağlık emekçi-
lerinin tükenmişlik yaşadığını, görevden 
ayrıldığını, kendisini ve mesleğini değer-
siz gördüğünü dile getirdi.

Ağustos ayında yapılacak kamu emek-
çileri ve emeklilerini ilgilendiren toplu 
sözleşme görüşmelerinin iktidara yakın 
yetkili konfederasyon ile hükümet ara-
sında “toplu satış sözleşmesi” ile sonuç-
lanmasını önlemek için işyerlerinden 
baişlayarak her platformda taleplerin dile 
getirilmesi gerektiğini belirten Atabey, 
taleplerinin geçmiş dönemde işyerlerin-
de kurulan sandıklardan çıkan sonuçlar, 
iş yeri toplantıları, anketler, 10. Dönem 
yapılan 3 MTK toplantısındaki başlıklara 
göre belirlendiğini söyledi.

EN DÜŞÜK ÜCRET YOKSULLUK 
SINIRI ÜZERİNDE OLMALI
 Atebey, “En düşük temel ücret yoksulluk 
sınırı üzerinde olmalı, her türlü perfor-
mansa dayalı ödeme sistemi kaldırıl-
malıdır. Meslek çalışmaları mesleklerin 
sorumluluk alanları ve sınırları çerçe-
vesinde tanımlanmalı, çalışanlara keyfi 
ve görevleri olmayan işlerin yaptırılması 
engellenmelidir. Sosyal hizmetler risk 
ve tehdidin yüksek olduğu bir çalışma 
alanıdır. Sosyal incelemeler, evde hizmet 
verilmesi gereken durumlar, güvenlik 
riski olanlara yönelik kurumlarda yapılan 
çalışmalar, çalışanlara yönelik tehditler 
başta olmak üzere çalışanların fiziki ve 
hukuki güvenliklerinin sağlanması için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Olağanüstü 
durumlarda çalışma saatine yönelik dü-
zenlemeler çalışanlar arasında eşitsizlik 
yaratacak şekilde düzenlenmemeli, çalış-
ma saatinin azaltılması halinde hizmetin 
özelliği gereği haftalık 40 saat çalışmaya 
zorlananlara bu süreler fazla mesai olarak 
ücretlendirilmelidir. Olağanüstü du-
rumlarda günlük çalışma süreleri (var-
diya süresi) olabildiğince kisa tutulmalı, 
hemşirelerin 24 saatlik nöbet sistemiyle 
çalışmasının önüne geçilmeli, vardiyalar 
arasında olabildiğince uzun dinlenme 
süreleri oluşturulmalı ve haftalık toplam 
çalışma süreleri olabildiğince azaltılma-
lıdır.”


