Salgında, ülkemizde ilk vakanın resmi olarak 11 Mart 2020
tarihinde açıklanmasıyla başlayan süreçte yaklaşık 3 ayı
geride bıraktık. Dünyada 6
milyonun üzerinde vakadan
yaklaşık 400 bin insan yaşamını yitirirken, salgın ilk günlerdeki hızıyla olmasa da tüm
dünyada devam etmektedir.
Ülkemizde ise şeffaf
olmayan ve sadece birkaç başlıkta
açıklanan resmi
verilere
göre
31 Mayıs 2020
tarihi
itibariyle 163.942
Vaka yaşanmış,
4.540 insanımız
yaşamını yitirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı açıklamada
son iki haftada kümülatif olarak vaka sayısında dünyada
artış yaşayan 5 ülke arasında Türkiye’nin üçüncü sırada
yer aldığını açıklamıştır. Buna
rağmen açıklanan normalleşme takvimi iktidarın bilimsel
gerekliliklerden ziyade politik
tercihlerini öncelediğini, “çarklar dönsün” diyerek salgını
kontrolden ziyade ölüm oranlarını düşük tutmaya çalıştığını göstermektedir. İktidarın
“kontrollü kitle bağışıklığı”
stratejisi izlediğine dair kanıtlara her gün yenisi eklenmektedir.
İktidarın salgın sürecini de tek
merkezden yönetme ve algı
operasyonu ile fırsata dönüştürme yaklaşımı baskıcı otoriter politikasıyla birleştirilmiş,

bir “başarı öyküsü” yaratılarak iktidarını tahkim etme aracına dönüştürülmüştür. Oysa
ortada bir başarı var ise bunun gerçek kahramanları sağlık emekçileridir. Ancak sağlık
emekçilerine yönelik iktidarın
uygulamaları ikiyüzlülüklerini
ele vermiş, sürecin başlarında “alkışladıkları”, ekonomik
iyileştirme yapma vaatleri yerine emekçilerin yaşadıkları
sıkıntılar giderek
artmış,
covid
“meslek hastalığı” kategorisine dahi alınmayarak yeni hak
kayıplarının önü
açılmıştır.
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığıgeçen hafta 81 il Müdürlüğüne gönderilen yazı ilepandemi kapsamında kuruluşlarda 14 gün sabit
vardiyada kapsamında çalışan
4D’li işçiler için günlük çalışma süresi 1 gün için fiilen 11
saat; sağlık emekçilerinin ise
16 saat olarak hesaplanacağı; ek ders ücreti karşılığı
çalışanların ücretlerinin ise
35 saatin üzerinde yapılamayacağı belirtilmiş ve ödeme
uygulamasının bu doğrultuda yapılacağı ifade edilmiştir.
Bu ödeme uygulaması, salgın
koşullarına özgü olarak,10/14
günlük sabit vardiyalar halinde çalıştırılan, fedakârca
bu süre içerisinde evlerinden
ayrı hizmet veren sosyal hizmet emekçileri için açık bir
haksızlık ve hak kaybıdır.

Sendikamız SES
sağlık emekçileri
arasında
ayrımcılığa neden
olan ek ödeme
düzenlemesine
karşı mücadelesini
farklı eylem
ve etkinliklerle
sürdürmekte olup
ek ödemenin tüm
sağlık emekçilerini
kapsayacak
şekilde şartsız ve
koşulsuz olarak
yapılmasını talep
etmektedir.
Salgın süresince
koruyucu ekipman
yetersizliği,
kurumlarda
hijyen ortamın
sağlanmaması
nedeniyle
Covid 19 dan
enfekte olan
sağlık emekçisi
sayısı onbinleri
aşmış, içerisinde
üyelerimizin de
olduğu birçok
sağlık emekçisi
yaşamını
yitirmiştir.

İktidarın dinsel referanslı icraatlarından bir tanesine daha
geçen hafta şahit olduk. İktidar,
29 Mayıs günü kılınan Cuma namazlarında kamu görevlilerinin
kamusal hizmetler dışında görevlendirilemeyeceği
biliniyor
iken erkek öğretmenleri resen
görevlendirdi. Hakeza, kamu
okullarının kuruluş amaçları
olan eğitim ve öğretim faaliyeti
dışında kullanılamayacağı açıkken ve namaz kılınabilecek çok
sayıda cami mevcutken kimi il
ve ilçelerde ise namaz için okul
bahçeleri kullanıma açıldı.

retmenlere puan verme ve okul
içerisinde öğretmenlerin bu puanlara göre sıralanması uygulaması ile yarışmayı ve rekabeti
körükleyerek EBA’yı yarış alanı
haline getirdi.

İktidar “başarı hikayesi”nin foyasını ortaya çıkaran emekçilere
karşı bu süreçte de bir kez daha
mobbing, soruşturma ve sürgün
gibi baskı yöntemlerini devreye
soktu.

açıkça hedef tahtasına konmuştur. 27 Mayıs tarihinde BTS Merkez Yürütme Kurulu üyesi Rıza
Ercivan ile eski Genel Başkanlarından Yavuz Demirkol da sürgün
listesine eklenmiştir. Sendikamız
yaptığı açıklamada insanlık suçu
olan sürgünün bir amacının da
Haydarpaşa Garı’nın “gar olarak
kalması” için 434 haftadır direnen Haydarpaşa Dayanışması ve
Haydarpaşa Tren Garı’na el koymanın olduğuna dikkat çekmiştir. BTS, sürgün kararları geri
alınmadığı takdirde 2 Haziran’da
Diyarbakır, Adana, İzmir ve İstanbul’dan yürüyüşe başlayacaklarını, 4 Haziran’da Ankara’da olacaklarını açıklamıştır.

Sendikamız EĞİTİM SEN, konuya
sürekli dikkat çekmekte, mücadele etmekte olup bu uygulamanın kaldırılması için MEB’e
yazı yazacağını ve eğer bu uygulama kaldırılmazsa yasal haklarını kullanacağını açıklamıştır.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler 28 Mayıs 2020
Yasalar ve ilgili mevzuat MEB’e günü Resmi Gazete’de yayınlanöğretmenlere uygulanan haliyle dı. Yapılan değişiklikle öğretpuan verme ve sıralama yetkisi menlere tatillerde de verilecek
vermemesine rağmen MEB, öğ- görevlerin önü açıldı.

Salgında
Soruşturmalar,
Sürgünler

Sendikamız BTS, gerek siyasi iktidar gerekse de bazı TCDD yöneticileri tarafından kendi siyasi
tutumlarını sergilemek için susturulması gereken bir kurum
olarak görülmüş, bu nedenle
üyeleri korkutulmaya, sindirilmeye, baskı altına alınmaya çalışılmıştır. 12 Mayıs 2020 tarihinde aralarında BTS İzmir şubesi
yöneticilerinin de olduğu 83 kişilik sürgün listesinde sendikamız

Bir çok alanda olduğu gibi Vefa
Destek Projesi’nde görevlendirilen sosyal hizmet emekçiler
için de uygun sayıda ve nitelikle
koruyucu ekipman sağlanması gerekmekte iken Batman’da
bu sağlanmadan, yani korunabilecekleri ekipman ve koşullar
sağlanmadan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla temas kurulması istenmiştir. Sendikamız
SES üyeleri Sağlık Bakanlığı
ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri
dikkate alınmadan, yazılı olarak talep edilen eksik koruyucu
ekipman tamamlanmadan, 65
yaş üstü ve kronik rahatsızlığı
bulunan vatandaşlarla temas
kurulmasının hem çalışanlar
hem de hizmetten yararlanan
vatandaşlarımız açısından oluşturacağı tehlikeyi dile getirdikleri için, görevi bu tedbirleri
eksiksiz sağlamak olan yöneticiler bunu yapmak yerine hukuki
olmayan keyfi soruşturmalar
açmış ve aynı hukuksuzlukla
süreci yürüterek 30/1 oranında
maaştan kesim cezası vermiştir.
Hırsını alamayan Batman AÇSH
Müdürlüğü, bir hak ve yükümlülük olan “korunma talep etme”
hakkı talep eden 3 Ses üyesini
emekçileri il dışına sürgün etmiştir. Bu hukuksuz, insanlık dışı
sürgün kararının geri alınması
için basın açıklaması yapmak isteyen kitleye saldıran güvenlik
güçleri aralarında Kadın Sekreterimiz Gülistan Atasoy Tekdemir, EĞİTİM SEN Genel Sekreteri
Velat Kaya, BES Genel Sekreteri
Aziz Özkan, SES Kadın Sekreteri Selma Atabey, Batman Şube
Eşbaşkanı Deniz Topkan, şube
yöneticisiErdal Doğan ile üyeler
Salih Bayat ve Yunus İzmir darp
edilerek gözaltına alınmışlardır.
Geçtiğimiz haftada bir sürgün
olayı da Batman Belediyesi’nde
yaşandı. Batman Belediyesine
atanan kayyım; teknik personel,
doktor, itfaiyeci, müdür ve şef
kadrolarında çalışan sendikamız
TÜM BEL-SEN’in 43 üyesini şehir içi sürgüne tabi tuttu.

Kadınlar ve
Kadınların
Eşitlik, Özgürlük
Mücadelesi Saldırı
Altında!
Salgın sürecinde, kadının ev
içi yükü ve kadına yönelik şiddet artmış, kadınlar salgınla
mücadele sürecinde daha
yoğun, yorucu ve uzun süreli çalışma koşulları, kişisel
koruyucu giysi ve ekipmanla
çalışmanın getirdiği sıkıntılar
ve mesleki hastalık/ bulaş
riski ile karşı karşıya kalmış,
iktidarın gözaltı ve tutuklama
politikası devam etmiştir.

Angarya Çalıştırma
Anayasaya Aykırıdır!
İktidar, bir yandan salgın nedeniyle uygulanan esnek çalışmayı
kalıcı hale getirme hazırlıkları
yaparken bir yandan da bu süreçte başta büro emekçileri ve
PTT çalışanı emekçileri angarya
çalışmaya zorlamıştır. Resmi tatil olmasına rağmen 19 Mayıs’ta
nüfus dairelerinde çalışan kamu
emekçileri, Ramazan Bayramının birinci günü olan 24 Mayıs’ta
angarya çalışmaya zorlanmışlardır. BES ve HABER-SEN, anayasanın 18. Maddesine ve ilgili
yasalara açıkça aykırı olan bu
dayatmaya karşı gerekli girişimlerde bulunmuşlardır.

Pandemi sürecinde İktidarın baskıları
emekçilerle sınırlı kalmamış tüm toplumsal muhalif kesimlere yönelik otoriter, baskı politikalarını arttırmıştır.
Muhalif Belediyelerin Pandemi sürecinde halkla dayanışma kampanyaları
engellenmiş, yardımlara el konulmuş,
kayyım politikaları bu salgın sürecinde
de devam ettirilmiştir. Sadece son bir
haftada güvenlik güçlerinin baskıları
birçok yerde sokak ortasında şiddete
dönüşerek artmıştır. Adana, Edirne, Tekirdağ Çorlu, İstanbul Zeytinburnu, Kadıköy ve Eyüp Esentepe mahallesi, Cizre gibi yerlerde aralarında çocukların
da olduğu çok sayıda vatandaşa sokak
ortasında işkenceye varan şiddet uygulanmıştır. Bu pervasızlığın arkasında
benzer olaylarda suç işleyen güvenlik
güçlerine yönelik cezasızlık ve genel
olarak da iktidarın esas aldığı otoriter,
baskıcı, anti demokratik politikaların
yattığı açıktır.
1 Haziran itibarıyla kamuda izinlerin
sonlandırılması, dönüşümlü çalışmanın ortadan kaldırılması ile birlikte işyerlerinde kamu çalışanları
daha fazla risk altına girecektir. İktidar 6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasasını mutlaka kamuda işler
hale getirmeli, koruyucu ekipman,
maske, fiziki mesafelenme ve hijyen ürünlerinin günlük olarak kamu
emekçilerine ücretsiz teminini sağlamalıdır. Servis, işyerleri günlük
dezenfekte edilmelidir. Kamu ve
özel işyerlerinden başlamak üzere
yaygın covid 19 test uygulamasının
yanı sıra hızla etkinliği kanıtlanmış,
güvenirliliği yüksek antikor tarama
testleri başlatılmalıdır.

Her Yer Açık,
OHAL Komisyonu
Kapalı!
İktidar devletin tüm zor aygıtlarını bu süreçte de harekete
geçirirken ve kamu işyerleri
açık iken, OHAL Komisyonunun çalışmaması niyetlerini
ele vermiştir. Öte yandan ihraç sendika üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar bu süreçte
büyümüş, mağduriyetlerine
yenileri eklenmiştir. Bu koşullarda dahi, geçen hafta yaşanan bir olay hukuksuzlukta
ve vicdansızlıkta geldiğimiz
noktayı gözler önüne sermiştir. Diyarbakır’da hesabına
yatırılan parayı almak için
Vakıfbank’a giden hukuksuzca ihraç edilen KESK’lilerden
N.K.’ye, KHK ile ihraç edildiği
için “sakıncalısın” denilerek,
parası verilmemiştir!

Salgını Büyüten
Doğaya Yönelik
Rantçı Politikalar
Hız Kesmeden
Devam Etti!
İktidar salgın koşullarında
doğaya yönelik talancı, yağmacı politikalarına son sürat devam etmiştir. Salda
Gölü’ne iş makineleri sokulmuş, Kazdağları bölgesinde
69 tribünlük RES projesinin
imar planı onaylanmadan çalışmalar başlamış, ormana
beton dökülmüş, Olimpos’ta
yapılaşmanın önü açılmış,
Kirazlıyayla’da Lübnanlı maden şirketi jandarma koruması altında orman katliamını sürdürmüştür.

Dünyada ve Ülkemizde;
Parasız, Nitelikli,
Ulaşılabilir, Bilimsel
ve Anadilinde Kamusal
Hizmet!
Hem COVID-19 küresel salgınının hem
de hükümetlerin aldığı önlemlerin
çalışma yaşamı ve sendikal haklar
üzerine etkilerinin de dünya genelini
etkileyecek biçimde olması nedeniyle KESK olarak uluslararası sendikal
hareketle iletişimimizi bu süreçte
arttırdık. Bu çerçevede, Konfederasyonumuz emekçilerin ve toplumun
haklarının korunması dair tutumunu,
görüşlerini, önerilerini başta üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC olmak üzere
ILO’nun Genel Merkezi ve Türkiye Ofisi
vb. ilgili yerlere iletmiştir. Ayrıca, online görüşmeler yöntemiyle de karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.
ITUC, ETUC, EPSU yetkilileri ve ILO
Türkiye Direktörünün de dahil olduğu
online toplantılarda hükümetin aldığı
tedbirlerin emekçiler, üyelerimiz üzerindeki etkilerine dair görüşlerimizi
aktardık. Toplantılarda, ayrıca, önümüzdeki sürece dair KESK olarak yapılması gerekenleri paylaşıp, uluslararası sendikal hareketle ortaklaşma
yol ve yöntemlerini değerlendirdik.
Uluslararası emek örgütleri arasında; yeni süreçte neo liberal politikalara, özelleştirmelere karşı kamusal
bütçenin kamu yararına kullanılması,
emekçilerin hakkının korunması temelinde olması ve yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyacını karşılayacak
perspektifte yürütülmesi için ortak
bir mücadele yürütülmesi konusunda
hem fikirlilik vardır.

Korona’ya ve
Hak Gasplarına,
Anti Demokratik
Uygulamalara Karşı
Birlikte Mücadele!
Konfederasyonumuz ve sendikalarımız, bu zor süreçte ve
zor koşullarda salgını gerekçe
göstererek haklarımızın gasp
edilmesine, yeni baskılar uygulanmasına, esnek ve güvencesiz çalışma uygulamalarına
ve kalıcı hale getirilmesi çalışmalarına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, doğaya
yönelik ranta dayalı talana,
gericiliğe vb. neo liberal politikalara karşı mücadelesine
devam edecektir. Sendikalı
sendikasız tüm emekçilerin
sesi olacak, eski “normal”e
de, eskinin yeni gerekçelerle
devam ettirilmesinin, otoriter
rejimin kurumsallaşmasının
ve kalıcı hale getirilmesinin
hedeflendiği yeni “normal”e
ve barolara, meslek örgütlerine, demokrasi güçlerine
yönelik saldırılara karşı da
birleşik ve ortak mücadeleyi,
dayanışmayı esas alacaktır.

Saygılarımızla…

