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ADALET VE KALKINMA PANTISI GRUP BA$KANLTGI'NA

Hekimlerin ve emekli hekimlerin._go[unun geginemedi[i bir donemden gegmekteyiz.Ttirk Tabipleri Birligi olarak yrllardrr dile letirdigi;i, ;.."gi-irin 
hakkrnr alabitdiSimiz,emeklilige yanslyan temel ticret" talebimiz,llkenir mevcut durumu 96z rinrine alndrlrnda,cincelikli hale gelmigtir.

Ek gdstergelerimiz; gahgrrken ve emekli oldu[umuzdaki ay1lrmrzrn ve emekliikramiyemizin ne kadar olaca[r hakkrnda belirleyicidi.."Bu nedenle, ..elmeklili[e yanslyantemel ticret" talebimizin igerisinde, birinci derece diirdtincti kademe olan hekim ekgcistergesinin 3600'den 7200' e yiikseltilmesi yer almaktadrr.

. cumhurbagkanr tarafindan 06.06.2022 tarihinde yaprlan basrn agrklamasrnda belirtilenek gdsterge dtizenlenmesinden, hekimlerin_ek giisterg.r.ri,iin de 600 artacagranlagrlmaktadrr.Ek g<istergedeki 600 artr;rn, hekimler nezdinde olurilu bir kargrhg, ril;t;;"gr gibi yeni birhayal krnkhlrna neden olacagr aqikdrdrr. Fk gcisterg.l.ri. ilgili yasa teklifi hazrrlanrrken;TTB ve Ttirkiye'de gahgan hekimlerin briyiik gJgrntulu olarak, 7200 ekg6sterge talebimizdersrarcl oldulumuzu bilgilerinize sunar, bu konu hak[rnda giirtig ahgveriginde bulunabilmekumuduyla, saygrlar sunanz.
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CUMHURiYPT HALK PANTISi GRUP BA$KANLIGI'NA

Hekimlerin ve emekli hekimlerin. gofunun geginemedigi bir dcinemden gegmekteyiz.Ttirk Tabipleri Birligi olarak yrllardrr.dill letirdig"imiz ;.."gi*irin 
hakkrnr alabildi[imiz,emeklili[e yanslyan temel licret" talebimiz,illkenir mevcut durumu griz cintine alndrlrnda,rincelikli hale gelmigtir.

gdstergelerimiz; gahgrrken ve emekli oldu!umuzdaki aylIrmrzrn ve emekliikramiyemizin ne kadar olacafir hakkrnda belirleyicidir."Bu nedenle, ,,Jmeklilifie 
yansryantemel ticret" talebimizin igerisinde, birinci derece dordtincii kademe olan hekim ekgcistergesinin 3600'den 7200' e yrikseltilmesi yer almaktadrr.

. cumhurbagkanr tarafindan 06.06.2022 tarihinde yaprlan basrn agrklamasrnda belirtilenek gdsterge dtizenlenmesinden, hekimlerin ek gosterger..irin de 600 artaca*ranlagrlmaktadrr.
Ek gcistergedeki 600 arttgtn, hekimler nezdinde olumlu bir kargrh[r olmayacalr gibi yeni birhayal krrrkh[rna neden olacalr aqikdrdrr. Ek gdstergelerle ilgili yasa teklifi hazrrlanrrken;TTB ve Tiirkiye'de gahqan hekimlerin btiyiik goguuulu olarak, 7200 ekgiisterge talebimizdetsrarcr oldupumuzu bilgilerinize sunar, bu konu- hak[rnda gortig ahgveri"qinde bulunabilmekumuduyla, saygrlar sunanz.
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uir-t ivprqi uanErpr paRrisi cnup BA$KANLTGTNA

Hekimlerin ve emekli hekimlerin. go[unun geginemedifii bir donemden gegmekteyiz.Tiirk Tabipleri Birligi olarak yrllardrr aite letirai!"imiz *emegimizin hakkrnr alabildigimiz,emeklilige yanslyan temel iicret" talebimiz,-tilkenir mevcut durumu 96z rinrine ahndrfirnda,rincelikli hale gelmiqtir.

gcistergelerimiz; gahgrrken ve emekli oldu[umuzdaki ay1!rmrzrn ve emekliikramiyemizin ne kadar olacagr hakkrnda belirleyicidi.."Bu nedenle, .,eleklili[e 
yansryantemel ticret" talebimizin igerisinde, birinci derece dordi.incti kademe olan hekim ekgostergesinin 3600'den 7200' e ytiksertilmesi yer armaktadrr.

. cumhurbagkanr tarafindan 06.06.2022 tarihinde yaprlan basrn agrklamasrnda belirtilenek gcisterge diizenlenmesinden, hekimlerin ek gostergeteriiin de 600 artacapranlagrlmaktadrr.Ek gdstergedeki 600 arttqtn, hekimler nezdindi olumlu bir kargrh[r 
"l;;fi;rgr gibi yeni birhayal krnkhfirna neden olacagr agikdrdrr. Ek gristergelerle ilgili yasa teklifi hazrrlanrrken;TTB ve Tiirkiye'de gahgan hekimlerin biiytik goguntu!, olarak, 7200 ekgcisterge talebimizdelsrarcl oldu[umuzu bilgilerinize sunar, bu konu hak[rnda g<irtiq ahgveriginde bulunabilmekumuduyla, saygrlar sunanz.
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iyi panri GRUr BA;KANLIGI'NA

Hekimlerin ve emekli hekimlerin go[unun geginemedifii bir d<inemden gegmekteyiz.
Tiirk Tabipleri Birlifii olarak yrllardrr dile getirdipimiz "emefiimizin hakkrnr alabildigimiz,
emeklili[e yanslyan temel iicret" talebimiz, iilkenin mevcut durumu goz ontine ahndr[rnda,
6ncelikli hale gelmigtir.

Ek gdstergelerimiz; gahgrrken ve emekli oldu[umuzdaki ayh[rmrzrn ve emekli
ikramiyemizin ne kadar olaca[r hakkrnda belirleyicidir. Bu nedenle, "emeklilifie yanslyan
temel ticret" talebimizin igerisinde, birinci derece dcirdtincii kademe olan hekim ek
gdstergesinin 3600'den 7200' e ytkseltilmesi yer almaktadrr.

Cumhurbagkant taraftndan 06.06.2022 tarihinde yaprlan basrn agrklamasrnda belirtilen
ek gosterge dtizenlenmesinden, hekimlerin ek gostergelerinin de 600 artacafir anlagrlmaktadrr.
Ek gdstergedeki 600 arttgtn, hekimler nezdinde olumlu bir karqrhfir olmayacafir gibi yeni bir
hayal krnkh[rna neden olacafr agikdrdrr. Ek gostergelerle ilgili yasa teklifi hazrrlanrrken;
TTB ve Ttirkiye'de gahgan hekimlerin btiyiik go[unlu[u olarak, 7200 ek gcisterge talebimizde
lsrarcl oldu[umuzu bilgilerinize sunar, bu konu hakkrnda gori.ig ahgveriginde bulunabilmek
umuduyla, saygrlar sunanz.
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HALKLARIN DEMoKRarir panrisi GRUP BA$KANLTGTNA

Hekimlerin ve emekli hekimlerin gofiunun geginemedi[i bir ddnemden gegmekteyiz.
Tiirk Tabipleri Birligi olarak yrllardrr dile getirdi pimiz "emelimizin hakkrnr alabildifiimiz,
emeklili[e yanslyan temel ticret" talebimiz, i.ilkenin mevcut durumu g<iz ontine ahndrfirnda,
cincelikli hale gelmigtir.

Ek gdstergelerimiz; gahgrrken ve emekli oldu[umuzdaki ayhfirmrzrn ve emekli
ikramiyemizin ne kadar olacalr hakkrnda belirleyicidir. Bu nedenle, "emeklili[e yansryan
temel iicret" talebimizin igerisinde, birinci derece ddrdiincti kademe olan hekim ek
gostergesinin 3600'den 7200' e ytikseltilmesi yer almaktadrr.

Cumhurbaqkant tarafindan06.06.2022 tarihinde yaprlan basrn agrklamasrnda belirtilen
ek gdsterge diizenlenmesinden, hekimlerin ek g<istergelerinin de 600 artaca[r anlaqrlmaktadrr.
Ek gostergedeki 600 arttqtn, hekimler nezdinde olumlu bir karqrh[r olmayaca[r gibi yeni bir
hayal krnkh[rna neden olacafr aqikdrdrr. Ek gdstergelerle ilgili yasa teklifi hizrrlanrrken;
TTB ve Tiirkiye'de qahgan hekimlerin btiyiik gofunlu[u olarak, 7200 ekgosterge talebimizde
rsrarcr oldu[umuzu bilgilerinize sunar, bu konu hakkrnda gdrtig a|gveriginde bulunabilmek
umuduyla, saygrlar sunanz.
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