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GENEL MÜDÜRLÜĞE 

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “normalleşme programı” doğrultusunda                

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ülkemiz “hızlı” bir normalleşme sürecine girmiş, kamu kurumlarında 

dönüşümlü çalışma uygulamasının kaldırılması ile salgın öncesi çalışma düzenine geçilmiştir. Salgının ilk 

gününden bu yana alındığı ifade edilen bütün tedbirler sermaye sınıfını korumak amaçlı olup, sokağa çıkma 

yasaklarında dahi, zorunlu olsun olmasın bütün işkollarında milyonlarca emekçi çalıştırıldı. Erken olağanlaşmanın 

“çarklar dönsün” kararının sonucu olarak insan sağlığı açısından bilimsel olmadığını biliyoruz. 

Bu geçişe yönelik Dünya Sağlık Örgütü, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) 

gibi sağlık alanındaki uzman kuruluşlar, salgının dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de halen kontrol altına 

alınamadığı, Türkiye için normalleşmenin henüz çok erken olduğu  salgının birinci dalgası henüz bitmemiş ve 

Eylül ayında ikinci dalga beklenirken  gevşetilen tedbirler neticesinde salgının seyrinde artış yaşanacağını 

uyarmalarına rağmen; sanki her şey birden normale dönmüş gibi emekçilerin hızla salgın öncesi çalışma düzenine 

başlatılması halk sağlığı ve çalışan emekçiler açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. 

Sağlık bakanlığı tarafından ilan edilen genelgelerle kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarının ve hamile 

personelin idari izinli sayılacağı belirtilmiş olmasına rağmen bu kapsama girmeyen 60 yaş üstü dahil tüm kamu 

çalışanlarının, işyerlerinde ve çalışma biçimlerinde halen süren salgın tehlikesine ve geçiş sürecine yönelik her 

hangi bir düzenleme yapılmadan, virüs bulaşma riskine açık bir şekilde günlük mesaisinin başlatılması, hem kamu 

emekçileri, aileleri hem de yurttaşlar açısından önümüzdeki günlerde ciddi sorunlar yaşanmasına neden olacak 

niteliktedir. 

Her türlü riske rağmen kamu hizmetlerini aksatmadan sunmaya gayret eden belediye emekçileri olarak 

gerek halk sağlığı gerekse de üyelerimizin ve ailelerinin sağlığının korunması amacıyla salgının riskinin halen 

devam ettiği bir süreçte işyerlerimizde ve çalışma düzenimizde salgına karşı önlemlerin uygulanmaya devam 

etmesi gerektiğine inanıyoruz. Dönüşümlü çalışmanın kaldırılması ile birlikte aynı saatlerde işe başlayan 

emekçilerin özellikle çok katlı binalarda asansörler önünde giriş çıkışlarda ve yemekhanelerde uzun kuyruklar 

oluşturulmasının sakıncaları düşünüldüğünde bu yığılmaları önleyecek biçimde mesai saatlerinin, yemek 

aralığının yoğunluğu azaltacak türden planlamalarla düzenlenmesi, plaza mahiyetinde sadece klimalarla nefes 

alınan çalışma alanlarının pencerelerle havalandırmasının sağlanması, hayati riski olan kronik hastaların 

çalıştırılmaması ”işçi sağlığı iş güvenliği” açısından olası kayıplar ve taşınılan sorumluluklar açısından önemlidir.  

Bu kapsamda, Sendikamızın Mart ayının sonunda kurumunuza göndermiş olduğu “Salgınla Mücadele 

Kapsamında Acil Önlemler” konulu 27.03.2020 tarih ve 2020-165/01-20 sayılı yazısında belirtilen; salgınla 

mücadele kapsamında işyerlerinde sendikamız temsilcilerinin de dahil olduğu “salgınla mücadele komitelerinin 

kurulması” işyerindeki risklerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması, kronik hasta ve 60 yaş üstünün yüksek risk 

grubunda olması sebebiyle çalıştırılmaması, belediyelerde zorunlu hizmetler dışındaki hizmetlerde dönüşümlü 

çalışma, emekçilerin işe geliş gidişlerinde servis uygulaması, çalışma alanlarında ve yemekhanelerde fiziki 

mesafe kuralına göre düzenleme, bütün emekçilere iş riskine uygun  koruyucu ekipman sağlanması, artan 

sağlık/hijyen masraflarını ve derinleşen ekonomik kriz etkisiyle alım gücünün düştüğü gerçeğinden hareketle tüm 

emekçilere bir maaş ikramiye verilmesi gibi talep ve önerilerimizin uygulanması yerinde olacaktır. 

Salgın riskinin başlangıcından itibaren belediye yönetimlerinin çok büyük oranda almış olduğu tedbirlerin 

ve dayanışmanın bu süreçte de devam edilerek; hem çalışanların hem de halkın sağlığını korumak adına 

tedbirlerin uygulanacağına yönelik gerekli duyarlılıkla davranılacağına inanıyor, dayanışma duyularımızla sağlıklı 

çalışma günleri ve başarılar dileriz. 
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