Gidişat Hiç “Normal” Değil!
İktidarın 1 Haziran itibariyle hayata geçirdiği “Normalleşme
Takvimi”’nin sonuçlarını son
günlerde net olarak görmekteyiz. Kulaklarını sadece sermayeye açan iktidarın, bizlerin ve
sendikamız SES ile TTB başta olmak üzere ilgili çevrelerin, Bilim
Kurulu’nun öneri ve çağrılarına
kulaklarını tıkaması sonucu yayılım açısından salgının başladığı
günlere dönüldü. İktidar salgının
kontrolünü değil algı yönetiminin kontrolünü sağlamaya çalışmaktadır.

sınavlarını ertelemeyen iktidar
salonlara doldurduğu çocuklarımızın ve milyonların sağlığını,
yaşamını ciddi risk altına sokmuştur.

Manisa ve Adıman’da covid 19
tanısı konmuş gençlerimizin sınava alınmaları, okul önlerinde
bekleyen ambulanslar ve yüzlerce öğrencinin, velinin iç içe
geçen görüntüleri, sınava yetişmeye çalışan gencecik yüreklerin yüzlerindeki kaygı ifadeleri uzun süre hafızalarımızdan
silinmeyecektir.
Önümüzdeki
Test sayılarını azaltarak, genel günlerde yaşanacak olası ağır
tabloyu değil bir gün
sonuçların tek sorumlusunun iktidar olduönceki veriler ile kıyaslayarak,
veriğunu bir kez daha
leri ilgili bağımhatırlatıyoruz.
sız
kurumlarla
“ N o r m a l le ş m e
p ay la ş m aya r a k
Ta k v i m i ” n d e vb. yöntemlerki
yetersizlikle bizleri günlük
ler ve acelecilik
binlerle ifade edinedeniyle kamu
len yeni vakalara,
emekçilerinin çalış5 bini bulan ölümlema şartları her an enre alıştırarak “kontrollü
fekte olma tehdidi altında
kitle bağışıklığı” politikasını dedaha da ağırlaşmıştır. 1 Haziran
vam ettirmek istiyorlar.
sonrasında İstanbul İŞKUR MüYaratmaya çalıştıkları “Başarı dürlüğünde 27 çalışanın, Afyon
Öyküsü”nün en temel argümanı İŞKUR İl Müdürlüğünde il müAvrupa ülkelerinden daha başa- dürü dahil 15 çalışanın, Ankarılı olunduğu ve etkili sonuçlar ra SGM’nde 1 çalışanın, Ankara
alındığı idi. Ancak sadece son SGK Başkanlığında 2 çalışanın
birkaç günde yaşanan vaka sa- testleri pozitif çıkmıştır. Buna
yısı birkaç Avrupa ülkesinin top- rağmen vakaların yaşandığı bu
lamını geçmektedir. Yaşanan İŞKUR merkezleri karantinaya
vahim tablonun sorumlusu ola- alınmamıştır. Samsun Adliyerak yurttaşlarımızı göstererek si Vergi Mahkemesi’nde pozitif
sorumluluktan kurtulmaya ça- vakalar yaşanmış, mahkeme
lışan iktidarın bu tutumunu sür- kapatılmıştır.
dürmesi durumunda daha kötü
Diyarbakır, Batman, Van, Şırnak,
bir tablo ile karşılaşacağımız
Ş.Urfa, Manisa illerinde sağlık
açıktır. Kaldı ki, tüm çağrılara
emekçilerinden covid 19’a yakave uyarılara rağmen LGS ve YKS
lanma oranı hızla artmıştır.

1 Haziran sonrası
pandemi hastanesi
olmaktan çıkarılan
hastanelerde, covid
19 bölümlerinde
çalışan sağlık
emekçileri herhangi
bir karantina
sürecine tabi
tutulmadan,
test yapılmadan
olduğu gibi normal
servislerde
çalıştırılmış, böylece
hem kendilerine hem
de hastalara yönelik
büyük bir riskin önü
açılmıştır.
İktidar bir an önce
halk sağlığını esas
alan bir yaklaşımla
“normalleşme
takvimi”ni yeniden
ele almalı, süreci
şeffaf yürütmeli,
verileri tüm
detayları ile
yayınlamalı, belirti
göstermeyenlere
test yapılmaması
kararını gözden
geçirmeli, sağlık
emekçilerini
periyodik testten
geçirmeli,
güvenirliliği
yüksek antikor
tarama testlerini
mümkün olan en
yüksek sayıda ve
yaygınlıkta tüm
ülkede yapmalıdır.

Tuz Çürüdü,
Hukuksuzluğa Karşı Savunma Susmuyor, Yürüyor!
Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in gözaltına alınmaları ve Yıldız’ın tutuklanması üzerinden birkaç gün geçmeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu kez gazeteci Saygı
Öztürk’e hakaret etmesi ve hedef göstermesi iktidarın baskıları daha da artırmak istediğini,
geriye kalan çok az sayıdaki muhalif basın emekçilerini de susturmak istediğinin göstergesidir.
Öte yandan milletvekilliklerinin düşürülmesi, kayyum politikaları ile halkın iradesinin gasp
edilmesi gibi darbe uygulamalarına karşı eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış, adil yargılanma
hakkı, hukuk devleti, bağımsız yargı ve savunma onuru için yapılan yürüyüşler toplumun geniş
kesiminde destek bulurken, TBB Başkanı’nın üyelerinin değil bir kez daha iktidarın savunuculuğuna soyunması büyük tepki topladı! Avukatlara yeşil pasaport vermekle övünen iktidarın
baro başkanlarını Ankara’ya sokmaması, polis zoruyla engellemesi samimiyetsizliklerini ve
ikiyüzlülüklerini el verdi.

Kıdem Tazminatına Karşı Girişimler
Kamu Emekçilerinin de Kırmızı Çizgisidir!
AKP+MHP iktidar bloğu sadece siyasal alanda değil çalışma yaşamında da
pandemi sürecini bir fırsata çevirme çalışmalarına hız verdi. Yıllardır gündeme getirdikleri ancak gelişen tepki ve protestolar sonrası yeniden indirilmek
üzere rafa kaldırılan kıdem tazminatı konusu taslak düzenleme haline getirilerek kamuoyuna açıklandı. Açıklamanın öncesinde ve sonrasında DİSK’in çağrılmadığı toplantılarda kıdem
tazminatı pazarlık konusu yapıldı. Sadece kıdem tazminatı değil aynı zamanda “İstihdam
Kalkanı” adı altında esnek ve güvencesiz çalışmanın temel istihdam biçimi olmasını öngören
çalışma gündeme getirildi. Ayrıntıları her gün biraz daha ortaya çıkan taslak düzenleme
içindeki emek karşıtı en büyük saldırılardan biri de 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için
öngörülen belirli süreli iş sözleşmeleri ile (geçici) olarak çalıştırılmalarının önünün açılmasıdır. Yandaş medya üzerinde parça parça sızdırılan taslağın mevcut haliyle yasalaşması
durumunda belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırılacak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler
kıdem ve ihbar tazminatı alamayacaklar.

Türkiye Emekçiler İçin En Kötü 10
Ülke Arasında!
Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminin tartışmasız tek amacı; kıdem
tazminatının fona devredilerek
tırpanlanması, fonda toplanacak paranın iktidarın ve sermayenin çıkarları doğrultusunda
kullanılmasıdır!
AKP, böylesi büyük hak gasplarını ve emek karşıtı düzenlemeleri
böl-parçala taktiği uygulayarak,
araya küçük bir takım olumlu
denilebilecek maddeleri serpiştirerek, sıtmayı gösterip ölüme
razı etme vb. politik taktikleri
uygulayarak hayata geçirmektedir.

Kamu emekçileri olarak kıdem
tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik tüm girişimlerin
bizim de kırmızıçizgimiz olduğunu, buna yönelik mücadele edeceğimizi, direniş içinde olacak
tüm işçi sendikaları ve konfederasyonlarla dayanışma içinde
olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Bu vesile ile tüm emek
güçlerini iktidarın bölme taktiklerini boşa çıkarmaya, ortak ve
birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Pandemi ve sonrasında; ya eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, cinsiyet özgürlükçü yönetim biçimleri ya da otoriter, muhafazakar, faşizan yönetim
biçimlerinin kendisini dayatacağı iki eğilimin öne çıkacağı konusundaki tartışma, değerlendirmeler devam etmektedir. Ülkemizde Tek Adam rejiminin bu süreci ikinci eğilimin güçlenmesi ve kurumsallaşması için bir fırsata
dönüştürdüğü açıktır. Bu çerçevede çalışma yaşamındaki baskılar, yasal
düzenlemeler kıdem tazminatı ile sınırlı olmayıp çok daha kapsamlı saldırıların hazırlığı içinde oldukları görülmektedir.
Pandemi gerekçesiyle her alanda öne çıkan esnek çalışmanın kalıcı hale
getirilmesine yönelik örnekler şimdiden görülmeye başlandı. Sağlık alanında hayata geçirilen vardiyalı çalışmanın Eskişehir ve Adana’daki hastane polikliniklerinde uygulanan hali kamuda esnek çalışmanın yaygınlaştırılmak, kalıcı hale getirilmek istendiğinin somut örnekleridir.
Öte yandan 1 Haziran sonrasında özellikle PTT kargo emekçilerine yönelik
sürgünlerin hız kesmeden devam ettiği görülmektedir.

İktidarın çalışma yaşamındaki bu baskıları ve saldırıları uluslararası emek
hareketinin de gündemindeydi. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
(ITUC) tarafından hazırlanan Küresel Haklar Endeksi 2020 Raporu geçen
hafta yayınlandı. Küresel Haklar Endeksi’nde 144 ülkenin incelenmesi sonucunda emekçiler için en kötü 10 ülke listesi hazırlandı. Bangladeş, Brezilya, Filipinler, Hindistan, Honduras, Kazakistan, Kolombiya, Mısır, Türkiye
ve Zimbabwe işçiler için en kötü ülkeler listesinde yer aldı. Türkiye’de işçi
haklarının güvence altında olmadığı, sendika üyelerinin işten çıkartıldığı
vurgulandı. Rapora göre Türkiye’de hükümet sendikalara yönelik hasmane tutumunu sürdürdü. Bağımsız sendikalara yönelik baskılar, temel hak
ve özgürlüklerin ihlal edilmesi bir korku iklimi yarattı. İşverenler de ayrımcılık ve işten atmalar yoluyla sendikal faaliyetleri engellemeye çalıştılar.

Kadına Yönelik Doğanın Talanı
Şiddet Artıyor ! Ayder Yaylası İle
Devam Ediyor!
Gerek AKP’nin gerici, eril,
eşitlik ve özgürlük karşıtı
politikaları ve gerekse de
Pandemi süreci kadına yönelik şiddet son günlerde
kaygı verici düzeyde arttı. 3
aylık sürede ALO 183 hattına 2 bin 125 kadın başvurdu.
Kanıyla sesini duyurmaya
çalışan Nurtaç Canan yaşama tutunmayı başarsa da,
üç çocuk annesi Rabia Ergin eşi tarafından vahşice
katledildi. 2020 yılının ilk 5
ayında en az 91 kadın erkekler tarafından öldürülürken,
sadece Mayıs ayında 21 kadın katledildi. Haziran ayının
ilk yarısında ise ne yazık ki
17 kadın cinayeti işlendi.
Bu acı tabloya rağmen iktidar gerekli tedbirleri almadığı gibi toplumsal cinsiyet
eşitliği kavramına dahi tahammülsüzlüğünü sürdürmekte, çocuğun cinsel istismarına af için yasa taslağını
(TCK 103) her fırsatta gündeme getirmekte, toplumsal ilişkileri dini referansla
şekillendirme çalışmalarını
devam ettirmektedir.

Pandemi sürecinde doğanın
talanına ara vermeyen iktidar,
geçen hafta Ayder Yaylasına
büyük bir otel ve 1700 araçlık
otopark yapılacağını açıkladı.
Uzungöl’ü beton yığınına dönüştüren AKP, doğa harikası
Ayder Yaylası’nı da ruhsuz bir
beton yığına dönüştürmek istiyor! Bölge halkının ve duyarlı
tüm kesimlerin yaylaya sahip
çıkacağına, iktidarın rant hesaplarını bozacağına inanıyoruz.
En az 12 bin yıllık bir tarihi
barındıran, bölgenin kültürel dokusunda önemli bir yer
kaplayan Hasankeyf, iktidarın
siyasal ve ekonomik hedeflerine kurban edildi. Geçen haftalarda Ilısu barajının dolmasıyla
birlikte sadece Hasankeyf değil 50 yıllık enerji uğruna binlerce yıllık tarih, kültür sular
altında kaldı.
Bursa Kirazlıyayla köylülerinin
yaşam alanlarını gasp etmek
isteyen maden şirketine karşı
yapacakları basın açıklaması
jandarma tarafından engellenmek istenmiş, kadınlar öncülüğündeki köylüler 14 kilometre
boyunca tepeleri aşarak yürümüş ve dayanışma amacıyla
gelenlerle buluşmuşlardır.

Ekonomik Kriz
Derinleşiyor, Açlık ve
Yoksulluk Yaygınlaşıyor!
Pandemi süreciyle birlikte AKP’nin
organı haline gelen TÜİK verilerinin aksine geniş tanımlı işsizliğin
%40’lara dayanması, alım gücünün
rekor düzeyde düşmesi, temel gıda
ürünlerine zam üzerine zam yapılması, enflasyon karşısında maaşların
daha da erimesiyle açlık ve yoksulluk
sınırlarında yaşayanların sayısı giderek artmaktadır.
Bu ağır tabloya rağmen evlerde kalınması tavsiyesini biteviye tekrar eden
iktidar bırakalım ücretsiz elektrik, su
ve internet erişimi sağlanmasını son
birkaç ayda gizli zamlarda rekor kırarak evlerde kalınmasını ekonomik
bir cezalandırmaya dönüştürdü. Evde
kalmak salgına karşı bir nebze olsun
koruma sağlarken giderlerdeki devasa artış cebimize saldıran bir virüs
halini aldı.
İktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; başta uzaktan erişim ile eğitim
görmek durumunda kalan çocuklu aileler olmak üzere evlerdeki internet
erişimi ücretsiz hale getirilmelidir.
Emekçilerin daha çok borçlandırılarak
fiili denetimlerini amaçlayan düşük
faizli krediler değil tüm vatandaşları
kapsayan temel yurttaşlık geliri uygulaması hayata geçirilmelidir.
“Kaynak yok” gerekçesine sığınılmamalıdır. Kaynak bellidir; servet vergisi derhal hayata geçirilmeli, adil vergi
politikası uygulanmalıdır.
Biliyoruz, biliyorsunuz; kendiliğinden
yapmayacaklar. Ne zaman ki, en insani, en temel taleplerimiz için hep birlikte mücadele edersek işte o zaman
mecbur kalacaklar!..
Kamu emekçilerinin gerçek temsilcisi,
sesi ve mücadele örgütü olan KESK’e
bağlı sendikalarda örgütlenelim, hep
birlikte kazanalım, gelecek güzel günleri yaratalım…
Saygılarımızla…

NOT: Konfederasyonumuzun hazırladığı “10 Adımda İşyerlerimizde Covid-19’dan Nasıl Korunabiliriz?” başlıklı broşüre kesk@kesk.org.tr WEB
sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, sendikalarımızın işyeri temsilcilerinden de bu konuda her türlü desteği alabilirsiniz.

