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Sevgili Kamu Emekçileri,
Pandemi ile her geçen gün daha derinleşen ekonomik
kriz, artan işsizlik ve hayat pahalılığı hepimizin
temel gündemi olmaya devam ediyor. Milyonlarca
insan hayatlarını tehdit eden salgın ile ekmek parası
arasına sıkıştırılıyor.
Ancak ülkeyi yönetenler dünyada yüz binlerce
insanın yaşamına mal olan salgını hala hafife
almaya, milyonların çözüm bekleyen acil sorunlarını
görmezden gelmeye devam ediyor. Salgınla mücadele
tüm
sorumluluğun
vatandaşlara
yüklendiği
maske, fiziksel mesafe ve hijyenle sınırlı önlemlere
indirgeniyor.
Toplum aylardır Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği
kodlama
sistemini
hiçe
sayan
rakamların
yerleştirildiği, COVİD-19 testi pozitif çıkanların
değil sadece semptom gösterenlerin hasta sayıldığı
Turkuaz renkli tablolarla oyalanıyor.
Kamu Emekçileri Olarak Bizler de Bu Süreçte Yaşanan
Sorunlardan Payımıza Düşeni Fazlasıyla Alıyoruz.
Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin
hayata geçirilmesinde pek çok kamu kurumunda hala
sorunlar yaşanıyor. Genelgelerin, önlemlerin önemli
bir bölümü kâğıt üstünde kalıyor. Uzaktan çalışma ve
dönüşümlü çalışma kamu idarecilerinin keyfiyetine,
vicdanına bırakıldığı için kimi illerde ve kurumlarda hiç
uygulanmazken kimisinde kısmen uygulanıyor.

En çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde İşçi Sağlığı ve
Güvenliğinin hayata geçirilmesi, iş güvenliği uzmanlarının
ve işyeri hekimlerinin kamu kurumlarında çalışması 2023
yılına kadar erteleniyor. Sürekli oynan algoritmalarla testi
pozitif çıkanların hem karantina süresi kısaltılıyor hem de
karantina süresi bitenler testini yenilemeden çalışmaya
başlatılıyor.
Yıllardır süren istihdam açığı ‘az personel ile çok iş’
politikasıyla, angarya çalışmanın daha da artırılması ile
kapatılmak isteniyor. Personel alınmasının kaçınılmaz
hale geldiği durumlarda ise pek çok haktan mahrum
bırakılan sözleşmeli, güvencesiz istihdamda ısrar ediliyor.

Pandemi İle Derinleşen Ekonomik Krizin Yükü
Bizlerin Omuzlarına Yıkılıyor.
Halkın sağlığının ciddi tehdit altında olduğu pandemi
koşullarında bile atılan her adımda yine sermayenin,
patronların çıkarları temel alınıyor. Emekçi kesimler, dar
gelirliler yok sayılıyor.

Bir taraftan “Türkiye ekonomide pik yapıyor” deniliyor.
Diğer taraftan on yıl önceki milli gelir ve kişi başına milli
gelir rakamları önümüzdeki üç yılda ulaşılacak hedefler
olarak belirleniyor.
Bir taraftan “Ekonomik veriler güçlü V tipi toparlanmayı
gösteriyor” deniliyor. Diğer taraftan İşsizlik Fonundan,
Merkez Bankasının “kefen parası” olarak nitelendirilen
ihtiyaç akçesinden, Varlık fonuna aktarılan kamu
sigortalarından sonra şimdi de Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES) fonu birikimlerine göz dikliyor.
Ülkemiz sadece akaryakıtta, doğalgazda, elektrikte,
sanayi ürünlerinde, hammadde de değil, gıda ve tarım
ürünlerinde bile ithalata bağımlı hale getirilmişken
ekonomiden sorumlu olanlar “maaşınızı dolarla mı
alıyorsunuz?... Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya
bakmıyorum” diyebiliyor.

İğneden ipliğe gelen zamlarla artan hayat pahalılığı
TÜİK araçlığı ile perdelenmeye çalışılsa da güneş
balçıkla sıvanmıyor.
Son bir yıl içinde elektrik yüzde 40, doğalgaz yüzde 34,
ekmek, bulgur ve makarna yüzde 20, yumurta yüzde 30,
mercimek yüzde 49, kuru fasulye yüzde 36, buğday unu
yüzde 23, ayçiçek yağı yüzde 21, pirinç yüzde 14, beyaz
peynir yüzde 13 zamlanmıştır.
Yine son bir yıl içinde açlık sınırında ve yoksulluk
sınırında yüzde 20 artış yaşanmıştır. Buna karşın
son bir yılda bizim maaşlarımızda yaşanan artış,
enflasyon farkı ödemesi de dahil olmak üzere sadece
yüzde 9.7’de kalmıştır.

2019 yılı Eylül ayında 1 dolar 5.7 TL’ye karşılık gelirken
bugün 7.85 TL seviyesini aşmıştır. Buna göre son bir yıl
içinde ortama kamu emekçisi maaşı dolar bazında 100
dolar azalmıştır.

Yetmezmiş gibi salgın süreci eğitim emekçilerinin ek
ders ücretlerinin kesilmesinin, sağlık emekçilerinin
ek ödemelerinden tasarruf edilmesinin, sözleşmeli,
güvencesiz istihdamın artırılmasının fırsatı haline
getiriliyor. Tüm bunlara rağmen bugüne kadar temel
hiçbir sorunumuzu çözmediği gibi yaşanan gerçek
enflasyon karşısında maaşlarımızın mum gibi erimesine
yol açan, adına toplu sözleşme demeye dilimizin varmadığı
mutabakatlarla yetinmemiz, 2021 yılını maaşlarımızda
%3 +%3 gibi bir sefalet artışı ile geçirmemiz bekleniyor.
Sevgili Kamu Emekçileri

Biz gittikçe ağırlaşan koşullarda öncelikle hayatımızı
tehdit eden salgın ile ekmek parası arasına
sıkıştırılmak istemiyoruz.
Bunun için;
 Tüm işyerlerinde çalışanların temsilcilerinin de yer
aldığı İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurullarının
oluşturulmasını,
 Tüm kamuda mesai saatlerinin kısaltıldığı dönüşümlü
çalışmaya geçilmesini,
 Tüm kamu çalışanlarına yeteri kadar maske ve
Kişisel Koruyucu Ekipman’ın (KKE) ücretsiz olarak
sağlanmasını
 Çalışma ortamımızın pandemiye uygun olarak
düzenlenmesini,
 Tüm çalışanlara periyodik olarak ücretsiz COVİD-19
testi yapılmasını,
 COVİD-19’un sağlık emekçileri açısından meslek
hastalığı diğer kamu emekçileri için iş kazası olarak
kabul edilmesi için gerekli yasa düzenlemenin
yapılmasını İSTİYORUZ!

Sevgili Kamu Emekçileri,

Bugüne kadar bütçe süreçlerinde ülke kaynaklarının,
maaşlarımızdan ve harcamalarımızdan kesilen vergilerin
nereye, kime harcanacağına ilişkin bizlere hiçbir söz hakkı
tanınmadı, BÜTÇE HAKKIMIZ yok sayıldı. Kes-kopyalayapıştır yöntemi ile hayata geçirilen bütçelerin yükü her
seferinde emekçi kesimlerin, bizim omuzlarımıza yıkıldı.

Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü koşulları
sermaye yanlısı, emek karşıtı bir bütçe ile aşmak
mümkün değildir. Tek çıkış yolu halktan, emekten
yana bir bütçenin hayata geçirilmesidir.
Emekten-Halktan Yana Bir Bütçe İçin:
 İsrafa, şatafata son verilmesini, kamu hizmetlerine ve
yatırımlarına ayrılan payın artırılmasını,
 Ülke kaynaklarının kullanılmasında herkese ücretsiz,
nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde bir kamu hizmeti
sağlanmasına öncelik verilmesini,
 Savunma ve güvenliğin daha fazla silahlanmaktan
değil, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla
işletilmesinden,
adaletin
tesisinden
geçtiği
gerçeğinden hareketle ülke kaynaklarının barış ve
demokrasi için kullanılmasını,

 Gelirin Tabana, Vergilerin Tavana Yayılması İçin:
 Maşlarımızdan kesilen gelir vergisi
adaletsizliğine son verilmesini,
 Tükettiğimiz her şeyden alınan dolaylı
vergilerin düşürülmesini,
 Temel tüketim maddelerinden alınan KDV’nin
%1’e indirilmesini,
 Kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan
ayrıcalıkların kaldırılmasını
 “Hazine garantisi” adı ile otoyolların, köprülerin, şehir
hastanelerinin, hava alanlarının müteahhitlerine
cebimizden miyarlarca TL aktarılmasına son
verilmesini,
 Yoksulluk sınırı altında geliri olan tüm hanelerin
elektrik, doğalgaz, su, internet giderlerinin pandemi
tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar
Hazineden karşılanmasını,
 Kadınların kamu hizmetlerine, sosyal korunma
haklarına erişimindeki adaletsizliğin ortadan
kaldırılması için bütçede toplumsal cinsiyet
eşitliğinin temel alınmasını İSTİYORUZ!
Pandemi ile Derinleşen Krizde Nefes Almak İçin:

 Maaşlarımızdaki erimenin ek zamlarla telafi
edilmesini, söz konusu ek zamlarda hayat pahalılığı
karşısında çoktan hükmünü yitiren “toplu sözleşme”
rakamlarının değil, yoksulluk sınırında yaşanan artış
oranının temel alınmasını,
 Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan
zamların geri alınmasını,
 Sözleşmeli, Ücretli, Vekil… Adı ne olursa olsun… Her
türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, herkese
kadrolu-güvenceli istihdam sağlanmasını,
 Yıllardır tahrip edilen kamusal sosyal güvenlik ve
emeklilik sistemimizin güçlendirilmesini, Zorunlu
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi (TES)
dayatmalarından
vazgeçilmesini İSTİYORUZ!
Sevgili Kamu Emekçileri,
Bu
talepler emeği
ile alın teri ile oluşturduğu
kaynakların başta dar gelirliler olmak
üzere halka parasız kamusal hizmet olarak
dönmesini isteyen, insanca yaşamaya yetecek
bir gelir ve kadrolu-güvenceli istihdamı fazlası
ile hak eden tüm kamu emekçilerinin, hepimizin
talepleridir.

Başta kamu emekçileri olmak üzere yıllardır yok
sayılan, pandemi koşullarında korumasız bırakılarak
işsizliğe, yoksulluğa terk edilen milyonları bütçe
hakkına sahip çıkmaya, emekten halktan yana bir
bütçe, insanca yaşam mücadelesinde omuz omuza
vermeye çağırıyoruz.

