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Sevgili İşçi Kardeşlerimiz,
Sendikamızın Değerli Üyeleri,
Ülkemiz ve dünya bir süredir KORONAVİRÜS
salgını ile mücadele ediyor. Salgının ülkemizde
ortaya çıkması ve resmi makamlarca ilk açıklamanın yapılması ile birlikte sendika olarak KRİZ
MASASI oluşturduk. Resmi makamlarca açıklanan tedbirlere paralel olarak örgütlü olduğumuz işyerlerinin işverenliklerine alınabilecek
tedbirleri içeren kapsamlı bir yazı gönderdik
ve işyerlerimizde ki uygulamaları yakın takibe
aldık.
Örgütlü olduğumuz işyerlerinde, daha ilk
günlerde risk grubunda bulunan 60 yaş üstü,
hamile, yasal emzirme izninde olan ve kronik
rahatsızlığı bulunan sendikamız üyesi işçilere
idari izin verildi.
Ayrıca pek çok işyerimizde, mesai saatlerinin
kısaltılması, evden çalışma, dönüşümlü çalışmaya geçilmesini sağlayarak salgının ortaya
çıkardığı riski en aza indirmeye çalıştık. Hizmet
üretimi zorunlu olmayan işyerlerimizde faaliyetler geçici olarak durduruldu ve sendikamız
üyesi işçiler ücretli izne gönderildi. Bu uygulamaları sendikamız emekçileri için de hayata
geçirdik.
Hizmet üretiminin zorunlu olduğu işyerlerimizde yukarıda saydığımız önlemlerin yanında
hijyen ve dezenfeksiyon önlemlerinin artırılması, sosyal mesafe kuralının doğru şekilde
işletilmesi, risk teşkil edebilecek faktörlerin en
aza indirilmesi için çalışmalarımız devam etti.
Bu çalışmaların koordinasyonunda yer alan
şube yönetimlerimiz ve işyeri sendika temsilcilerimize teşekkür ederiz.
Değerli üyelerimiz,
Salgın belası içinde sendikalı işyerlerinde ciddi
tedbirlere imza atılırken, sendikasız, örgütsüz
milyonlarca işçi hiçbir önlem alınmadan bir
arada çalışmaya zorlandı. Binlerce işçi kardeşimiz ücretsiz izin dayatması ve işten çıkarma
tehditlerine maruz kaldı, kalmaya devam ediyor.

‘Evde Kal’ çağrısı doğru ve yerindeyken, devlet
tarafından bunun koşullarını oluşturacak ekonomik ve sosyal önlemler eksik kaldı. Emekçiler, evde açlıkla, dışarda hastalıkla yüzleşme
ikilemi içinde bırakıldı.
Sendikamız çalışmalarını kendi işyerleri ve üye
tabanı ile sınırlamadı, olanaklarımız ölçüsünde
sendikalı olmayan emekçi kardeşlerimizle de
dayanışma içinde olmaya gayret ettik.
Salgının toplum üzerinde yarattığı ekonomik
ve sosyal yıkımı görmesi ve çözüm üretmesi
gerekenler, bunun yerine krizi fırsata çevirmeyi
seçti. Türkiye İşçi Sınıfının doksan yıla yakın bir
süredir sahip olduğu kazanılmış en köklü hakkı
olan kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlere hız verildi. Pandemi koşullarında 83 milyon insan yaşam mücadelesi
verirken, işçiler canını, işini ve gelirini koruma
derdindeyken, işsizlik rekorlar kırmışken, ülkeyi yönetenler kıdem tazminatlarını yok etmenin derdine düştü.
Başta DİSK’liler olmak üzere işçi sınıfımız ülkenin dört bir yanından tek ses ve tek yürek
olarak bu saldırı girişimine cevap verdi. KIDEM
TAZMİNATIMA DOKUNMA ! İşçi sınıfı birleştiğinde, tek vücut olduğunda neleri başarabileceğinin mesajını da vermiş oldu.
Pandemi süreci içinde, görevlerinin başında
hayatlarını kaybetme pahasına fedakarca çalışan başta sağlık emekçilerine, sağlık hizmetlerinin temel tamamlayıcı unsuru olan ecza
deposu ve eczane işçilerine, halkın temel gıda
ve hijyen maddelerine erişimi için görevlerinin
başında olan market işçilerine, çağrı merkezi
işçilerine, evlerinden hizmet üretmeye devam
eden büro emekçilerine ve buradan tek tek
sayamadığımız, hayatın tamamen durmaması
adına büyük özverilerle hizmet üreten bütün
işçi kardeşlerimize ve ailelerine yürekten teşekkür ediyoruz.

Genel Yönetim Kurulumuzdan

Genel Yönetim Kurulu olarak hepinizi saygıyla
sevgiyle selamlıyoruz.

İyi ki varsınız,
Ülke olarak hepinizi ALKIŞLIYORUZ!

Sağlıkla, dayanışmayla…
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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) İle

İş GüvencesiYok Olur!

T

DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

ürkiye işçi sınıfının doksan yıla yakın bir süredir sahip olduğu kazanılmış
en köklü hakkı olan kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik
girişimler hız kazanmıştır. Sermayenin ve iktidarların 45 yıllık düşü olarak,
11. Kalkınma Planı’ndan Yeni Ekonomik Program’a kadar bütün politika belgelerinde yer alan hedefler ve IMF’nin tüm raporlarında geçen “tavsiyelerini” hayata geçirmek doğrultusunda işçi sınıfının “sinir uçları” ile oynanmaktadır.
Bir yandan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında kıdem tazminatımız
fona aktarılarak, bir yandan da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar başta olmak üzere esnek-güvencesiz çalıştırmayı yaygınlaştırarak kıdem tazminatı
hakkı yok edilmek istenmektedir.
Pandemi koşullarında 83 milyon insan yaşam mücadelesi verirken,
işçiler olarak bizler, canımızı, işimizi ve gelirimizi korumak için mücadele verirken, işsizlik rekorlar kırmışken, ülkeyi yönetenler kıdem
tazminatımıza el uzatmakta ve daha esnek, daha güvencesiz, kölece çalışma dayatmaktadır.
DİSK Başkanları Kurulu, salgın koşullarında dahi bir bütün olarak, sendikalı-sendikasız tüm işçilerin hak gaspına kalkışanlara karşı işçi sınıfının biriken öfkesini ve bu saldırıları
püskürtme kararlılığını görmekte ve bu kararlılığı örgütlü bir güce dönüştürme iradesini dile getirmektedir.
Ayrıca bu kadar önemli bir sürecin, Hükümet tarafından
gazete köşelerine sızdırılan kimi bilgilerle, dinamik bir
süreç olan çalışma hayatının tanımlı mekanizmaları işletilmeden, Anayasal bir kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey,
yasal bir kurum olan Üçlü Danışma Kurulu gibi mekanizmaları çalıştırmadan kapalı kapılar arkasında yapılan “müzakereler” yoluyla tartıştırılması kabul edilemez.
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Hükümeti, ailelerimizle birlikte düşündüğümüzde toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren, çocuklarımızın
geleceği olan kıdem tazminatını tüm toplumun ve işçilerin gözü önünde, şeffaf bir biçimde tartışmaya çağıran
DİSK, tüm işçi sınıfını ilgilendiren bu büyük tehlikeye karşı dişe diş bir mücadele için işyerlerinde gerekli çalışmaları başlatmıştır.
DİSK’i yok sayarak bu dayatmaları hayata geçirmek gibi
beyhude hayallere kapılanlar, tarihten dersler çıkarmalıdır: DİSK, işçi sınıfının itirazıdır, iradesidir, umududur.
Ve bu ülkenin yasalarına ve Anayasası’na göre kurulmuş
diyalog mekanizmalarını yok sayarak iktidarın duymak
istemediği o itiraz ve irade, işyerlerinden başlayarak
sokaklara, meydanlara akacak ve kapalı kapılar ardında
oyun kurmaya çalışanların hesaplarını bozacaktır. DİSK,
işçi sınıfının haklı ve kararlı direnişinin bayrağı olmaya
devam edecektir.
Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, daraltmaya, budamaya, işçi sınıfının belirli kesimlerini bu haktan mahrum etmeye yönelik her girişim, direniş ile karşılanacaktır.
Kıdem tazminatını bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkaracak, iş güvencesi dayanağı işlevine son vererek işten
çıkarmaları kolaylaştıracak, işverene iş sürecinde keyfiyet
olanağı verecek, son ücret ile bağını kopararak kıdem
tazminatının miktarını düşürecek planların müzakere
edilecek hiçbir yanı yoktur. Fon, kıdem tazminatımıza, birikmiş emeğimize ve geleceğimize el koymak demektir.

Kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak tek şey, mevcut
sistemin güçlendirilmesi, kuvvetlendirilmesi, bir gün
bile çalışsa tüm işçilerin istifa hali dahil kıdem tazminatı
alacağı bir düzenlemenin yapılması ve işverenler işçilere
kıdem tazminatını vermediğinde devletin kanun hakimiyetini sağlamasıdır.
DİSK Başkanları Kurulu, bir kez daha kararlılığını ve iradesini ortaya koymakta ve iktidarı uyarmaktadır: Kıdem
tazminatı kırmızı çizgimizdir! “Kırmızı çizgi” geçilmesi
mümkün olmayan bölge anlamına gelmektedir ve işçi
sınıfı kıdem tazminatına o ya da bu biçimde dokunulmasına izin vermeyecektir.
Kıdem tazminatı bize çocuklarımızın emanetidir! Kıdem
tazminatına sahip çıkmak emeğimize, geleceğimize,
memleketimize sahip çıkmaktır.
DİSK Başkanlar Kurulu bu mücadeleyi omuzlama onurunu, diğer işçi konfederasyonları, emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçleri ile
beraber taşımak için girişimlerin başlatılması gerekliliğinin altını çizer.
İşçi sınıfının kıdem tazminatına dair hassasiyetini, örgütlü ve kararlı bir irade olarak işyeri eylemlerine, yürüyüşlere, meydanlara, direnişlere, grevlere ve dişe diş bir mücadeleye taşıma kararlılığının altını çizen DİSK Başkanlar
Kurulu, DİSK örgütünün bir bütün olarak tüm sendikalarımızla birlikte önümüzdeki günlerde açıklanacak eylem
takvimini hayata geçirmek için hazır olduğunu ilan eder.

Haklarımız için omuz omuza mücadeleye...
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Kıdem Tazminatına Dokunmayı

aklınızdan bile geçirmeyin!
Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfı olarak doksan yıla yakın bir süredir sahip olduğumuz en köklü
kazanılmış hakkımızdır. Bugünlerde yine kıdem tazminatı hakkımızın gaspına yönelik girişimler hız
kazandı.
Kıdem tazminatı hakkının yok edilmesi, sermayenin ve iktidarların 45 yıllık hayalidir. Bugün, iktidar
kıdem tazminatı hakkını yok etme hayalini gerçekleştirmek için iki yola başvurmaktadır. Bunlardan
birincisi, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında kıdem tazminatını fona devretmek; ikincisi ise esnek ve güvencesiz çalışma yoluyla kıdem tazminatına hak kazanamayan geniş kitleler yaratmaktır.
Bu amaçla iktidar, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlardan başlayarak kıdem tazminatına hak kazanılamayan “belirli süreli çalışma” sistemini yaygınlaştırmak istemektedir.
Pandemi koşullarında 82 milyon insan yaşam mücadelesi verirken, işçiler olarak bizler canımızı, işimizi ve gelirimizi korumak için uğraşırken, işsizlik rekorlar kırmışken, ülkeyi yönetenler kıdem tazminatımıza el uzatmakta ve daha esnek, daha güvencesiz, kölece çalışma dayatmaktadır.

Kıdem Tazminatı, Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi’ne (TES),

Yani Fona Devredilirse
Neler Götürecek?
1) İŞTEN ATILMAMIZ KOLAYLAŞACAK!
Kıdem tazminatı bir işveren sorumluluğudur.
Kıdem tazminatının işverenle bağı kopartılarak fona devredildiğinde işverenler işçi çıkardığında toplu bir ödeme yapmak zorunda olmayacak. Böylece işten çıkarmalar kolaylaşacak. İşten
çıkarılan işçiler önemli bir hakkını kaybetmiş olacak.
2) TAZMİNAT ALMAMIZ HAYAL OLACAK!
Şu anda işveren bizi işten çıkardığında, erkek işçiler askere gittiğinde, kadın işçiler evlendiğinde, 15
yıl ve 3 bin 600 gün prim ödeme süresini doldurduğumuzda kıdem tazminatımızı alabiliyoruz. Fon
sisteminde ise bu yararlanma koşulları ortadan kalkacak. Kıdem tazminatı almak hayal olacak.
3) MİKTAR AZALACAK!
Kıdem tazminatı şu anda işçinin son aldığı ücret üzerinden ödenmektedir. Fon sisteminde ise en
son alınan ücret ile bağ koparılmakta, böylece kıdem tazminatı düşmektedir. Fonlarda biriken paranın nasıl çarçur edildiğini ise bu halk İşsizlik Sigortası Fonu gibi deneyimlerden bilmektedir.
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minatını vermediğinde devletin kanun hakimiyetini sağlamasıdır.

B

ugün ülkeyi yönetenler kıdem tazminatı
hakkını yok etmek, budamak için sadece
fona devretmek ve Tamamlayıcı Emeklilik
Sistemi ile de yetinmemektedir. 25 yaş altı ve
50 yaş üstü işçilerden başlayarak belirli süreli
sözleşme ile çalışmayı yaygınlaştırmak istemektedir. Bu sistemle işçiler yıllarca kıdem tazminatına hak kazanamadan, sürekli girdi-çıktı
yapılarak güvencesiz koşullarda çalıştırılacaktır. Bu kölece çalışma sistemi bir süre sonra işçi
sınıfının tamamına yaygınlaştırılmak istenmektedir.
Sendikalı-sendikasız tüm işçiler olarak kıdem
tazminatı hakkımızın ne anlama geldiğini çok
iyi biliyoruz. Esneklik adı verilen kölelik düzeninin farkındayız. Salgın koşullarında dahi haklarımızı gasp etmeye kalkışanlara karşı biriken
öfkemiz ve bu saldırıları örgütlü mücadele ile
püskürtme kararlılığımız var!
Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, daraltmaya ve budamaya, işçi sınıfının belirli kesimlerini bu haktan mahrum etmeye yönelik her
girişime karşı tüm gücümüzle direneceğiz!
Kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak tek şey,
mevcut sistemin güçlendirilmesi, kuvvetlendirilmesi, 1 gün bile çalışsa tüm işçilerin istifa hali
dahil kıdem tazminatı alacağı bir düzenlemenin yapılması ve işverenler işçilere kıdem taz-

Bir kez daha kararlılığımızı ve irademizi ortaya
koyuyor ve iktidarı uyarıyoruz:
Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir! “Kırmızı
çizgi” geçilmesi mümkün olmayan bölge anlamına gelmektedir ve işçi sınıfı kıdem tazminatına o ya da bu biçimde dokunulmasına izin
vermeyecek, hakkını savunacaktır.
Kıdem tazminatı bize çocuklarımızın emanetidir! Kıdem tazminatına sahip çıkmak; emeğimize, geleceğimize, memleketimize sahip
çıkmaktır.
Bu mücadeleyi omuzlama onurunu, atölyelerde, fabrikalarda, belediyelerde, plazalarda,
okullarda, hastanelerde evine ekmek götürmek için alnının teriyle çalışan sendikalı-sendikasız tüm işçi kardeşlerimizle birlikte büyüteceğiz!
Bizleri yok sayarak bu dayatmaları hayata geçirmek gibi hayallere kapılanlar tarihten dersler çıkarmalıdır: Bilsinler ki; bu ülkede yaratılan
her şey işçi sınıfının eseridir. Bu topraklarda
üretilen tüm değerler ve güzellikler işçilerin ve
emekçilerin ellerinin, aklının ve yüreğinin eseridir. Ve o eller durursa hayat durur; o akıl ve
yürek ayağa kalktığında karşısında hiçbir güç
duramaz.

Haklarımız için omuz omuza!
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emperyalizme karşı,
bağımsızlık mücadelemizin
simgeleri
Deniz - Yusuf - Hüseyin

Bundan 48 yıl önce ülke sevdalısı 3 genç, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan,
Hüseyin İnan 06 Mayıs 1972 günü idam edildiler.
Suçları işçi sınıfının, emekçilerin içinde özgürce yaşadığı bağımsız bir
ülke için mücadele etmekti. Amerikan 6. Filosunda görevli
Amerikan askerlerini Dolmabahçe’ de denize dökerken,
‘Bağımsız Türkiye ‘ diye haykırdılar.
İdam sehpasında son sözleri
‘Yaşasın İşçiler Köylüler, Kahrolsun Emperyalizm ‘ oldu.
Yirmili yaşlarının henüz başında gencecik insanların idam fermanını
yazanlar tarihin karanlık dehlizlerinde hatırlanmazken,
Denizler için şiirler, romanlar yazıldı, şarkılar bestelendi.
Analar çocuklarına Deniz, Yusuf, Hüseyin ismini koydu.
Yoksul Anadolu halkının yüreklerine gömüldüler…
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Çarklar Dönüyor,
İŞÇİLER ÖLÜYOR!
13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür madeninde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan facia…
Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı yaşanan iş kazası.
Özelleştirme uygulamalarının acı sonuçlarından biri...
İş güvenliğini gereksiz gören, vahşi kapitalist anlayışın gerçeği.

Soma, üç gün yas ilan edildikten sonra, madencilerin tekmelendiği yerdir.
Soma, TBMM’de faciaya ilişkin araştırma önergesinin reddedildiği bir faciadır.
Soma, dönemin enerji bakanı T. Yıldız’in faciadan kısa bir süre önce “örnek işyeri” olarak gösterdiği bir
skandaldır.
NASIL OLMUŞTU ?
Elektrik panosu arıza yaptı. Yangın çıktı. Asansör çalışmadı. Ocakta sığınma odası yoktu. İşçilere verilen
oksijen tüplerinin son kullanma süreleri geçmişti. Yani boştu. İşçiler dumandan boğuldular. Öldüler..
22 celse yargılama yapıldı. 37 sanık beraat etti.
301 ailenin ve vicdanı olan herkesin yüreği yanmaya devam ediyor.
13 MAYIS…

301 MADENCİYİ UNUTMA !..

SOMA

Sistemli ihmalciliğin, vurdumduymazlığın, her türlü kayırmacılığın, sermaye sınıfının kollanmasının,
sendikal ihmallerin ve denetimsizliğin nelere yol açabileceğini SOMA da gördük.

13 MAYIS 2014

Ve… madende örgütlü sendikanın, işyeri İSG sorumlularının, işyeri teknik yetkililerinin, işyeri yönetiminin, teftiş heyetlerinin, bakanlığın ve siyasi iktidarın EL BİRLİĞİ İLE GÖZ YUMDUĞU İHMALLERİNİN
sonucu : 301 İŞÇİ ÖLDÜ !!!

Dr. Denizcan Kutlu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Bir Sınıf Sorunu Olarak

Covid-19 Salgını ve Türkiye’de Yeni Eşitsizlikler
Covid-19 salgınına hangi koşullarda yakalandık?

1

980 sonrasının sermayenin neoliberal dünyası,
sosyal devleti kurumsallaştıran anlayış ve uygulamaları hedef almıştı. Bu doğrultuda, çalışma
yaşamı içerisinde emeği koruyan düzenlemeler yeniden yapılandırıldı; bireysel ve toplu iş ilişkilerinde
sermayeyi gözeten kimi düzenlemeler getirildi, sendikal örgütlülük azaltıldı, dolayısıyla toplu sözleşmenin
kapsamı daraltıldı. Aynı sürece denk düşecek şekilde,
ücretli çalışmayı geçimin ve yaşamın merkezine koyan, geniş kitleler açısından ücretlilik dışı gelir kanallarını tıkayan adımlar atıldı; insan ve onun geleceği,
çalışma yaşamında güvencesiz koşullar içerisinde
tutulduğu varlığına indirgendi. Aktif işgücü piyasası politikaları adı altında sunulan bu yeni işçileştirme
dalgası, kapitalizmin tarihten getirdiği eğilimleriyle
uyumlu bir biçimde geniş bir mülksüzleştirme süreci
ile birlikte yaşama geçti. Sosyal devlet çatısı altında
önemli ölçüde kamu hizmeti olarak sunulan eğitim,
sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda yaygın bir metalaşma başlatıldı. Böylelikle sermaye birikimi için bir
yandan yeni alanlar yaratılırken diğer yandan da eski
ve yeni tüm bu alanlardaki mal ve hizmet üretim süreçleri güvencesiz çalışma koşulları altında yürütüldü.

Yeni eşitsizlikler...
Salgın süreci sosyal politikalara en
çok ihtiyaç duyan bağımlı çalışan
ve yoksul kesimlerin kayıplarını ve
sorunlarını artırmıştır. Bunun temelinde de ağırlıklı olarak ekonomik
süreçler yatmaktadır. Uluslararası
Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine
göre, ekonomilerin küresel düzeyde yüzde 5 dolayında daralması
beklenmektedir. Farklı sektörleri
farklı biçimde etkileyen bu daralmanın en belirgin etkilerinden
birinin işsizlik biçiminde ortaya
çıkacağı söylenebilir. Türkiye’de
de konuyla ilgili kimi tahminlerin
yürütüldüğü görülmektedir. Örneğin imalat, inşaat, konaklama
ve yiyecek, kültür, sanat, eğlence,
dinlence ve spor gibi sektörlerin
süreçten ekonomik anlamda kötü
ve en kötü biçimlerde etkilenmesi
10

Sonuçta, emek gücü sahiplerinin piyasa ve ücret bağımlılığı görülmemiş ölçülerde arttı.
Bu süreçte, kapitalizmin İkinci Dünya Savaşını izleyen
30 altın yılı içerisinde önemli ölçüde azaltılmış olan çalışan yoksulluğu güçlü ve yaygınlaşan bir biçimde geri
geldi; işsizlik arttı; kitlesel üretimi ve tüketimi destekleyen Keynesçi ücret yapısı, uluslararası bir üretim maliyeti muamalesi gördü; üretim coğrafyalarında köklü
değişiklikler oldu, küresel üretimin emek yoğun bölümleri emeğin ucuz, örgütsüz ve daha uysal olduğu
mekânlara kaydırıldı; bu üretim yerlerinde kadın emeği kullanımında büyük artışlar görüldü; esnek çalışma
yaygınlaştı; güvencesiz çalışma, giderek güvencesiz
bir yaşama doğru evrildi. Tüm bunların sonucu olarak
sosyal politikalar ve sosyal devlet bünyesinde toplumsal eşitliğe doğru atılan adımlarda geriye gidişler görüldü ve dünya çok daha eşitsiz bir yer halini aldı.
İşte insanlık, Covid-19 salgınına tek tek ülkelere göre
değişiklik gösteren özel koşulların ötesinde, küresel
kapitalizme ait bu nesnel ve küreselleşmiş koşullar
içerisinde girdi.

beklenmektedir (Bayar, vd., 2020a: 15).
Salgın sürecinin yarattığı tahribatın en gözle görünür olanı istihdam/iş ve gelir kayıpları olarak karşımıza çıkmaktadır (DİSK-AR, 2020a;
Taymaz, 2020). Yapılan çalışmalar bu
süreçte yoksulların gelir kayıplarının daha fazla olacağını ve toplam
gelirden aldıkları payın düşeceğini
ve salgın sonrasında gelir dağılımının zenginler, yani sermaye lehine
daha da bozulacağını ortaya koymaktadır (Bayar, vd., 2020b: 14). İşten
çıkarmalar ve işyeri kapanmaları
gibi nedenlerle görülen işsizliğin
yanı sıra kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin
de telafi edici nitelikleri oldukça
sınırlı kalan gelir kayıpları biçiminde deneyimlendiği görülmüştür.
Ayrıca ek iş yapamama ve fazla
mesaiye kalamama durumları da

gelir kayıplarını artırmaktadır. Kayıtdışı çalışanlar ise, anılan sosyal
koruma türlerinden dışlandıkları
için durumun onlar için daha da
yakıcı olduğu belirtilebilir. Ayrıca
işçilerin bir bölümü net ücretlerini elde edememektedir. Örneğin
Birleşik Metal-İş Sendikasının yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına
göre, işçilerin yarıdan biraz fazlası
net ücretini tam alamamıştır. Bu
durumun dolaysız sonuçlarından
biri kendisini borçluluk alanında
göstermiştir. Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre, bu süreçte
borçlar artmış, fatura, kredi kartı
borcu, kira, tüketici kredisi, konut
kredilerinin ödenmesinde güçlük
çekilmiştir (Birleşik Metal-İş, 2020).
Salgın sürecinde kadın emeği de
olumsuz etkilenmiş, kadının hane
içerisindeki iş yükü artmış ve buna

bağlı olarak cinsiyet temelli eşitsizlikler derinleşmiştir ve derinleşmesi de beklenmektedir (KEİG,
2020). Kadınlar, işgücüne daha düşük oranla katıldıkları için daha az
gelir kaybı yaşamakla birlikte, hanede çalışan bireylerin gelirlerine
olan bağımlılıkları nedeniyle daha
kırılgan bir kesim olarak değerlendirilmektedir. Kadınlar arasında
ev kadınları ve bakım hizmetinde
bulunanların bu durumuna özel
olarak dikkat çekilmektedir. Ayrıca
yapılan hesaplamalarda, kadının
hane gelirine, genelde de erkeğin
gelirine bağımlı olduğu hanelerin
yarısının salgın sürecinden en kötü
ya da kötü biçimlerde etkilenen
sektörlerden gelir elde ettiği belirlenmektedir. Bu durumun kadının
kırılgan konumuna ayrı bir boyut
katacağını düşünmek gerekir (Bayar,
vd., 2020a: 5, 18, 24).

Bu süreçte tetiklenmesi beklenebilecek bir diğer konu ise bağımlılık
oranı konusunda karşımıza çıkabilecektir (Bayar, vd., 2020b: 13). Çalışan
bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu nüfusu ifade eden bağımlılık
oranının düşmesi, yani bakmakla
yükümlü olunan nüfusta artış eğilimleri beklenebilir. Özellikle, iş ve
gelir kayıpları ile birlikte Türkiye’nin
refah rejimindeki her ne kadar çözülüş içerisinde olsa da aileselci
kalıntıların yeniden devreye girmesi mümkündür. Bu eğilimler, iş ve
istihdam kaybı yaşamayan hanelerin, dayanışmacı eğilimlerine dayalı gelir kayıpları yaşamasını ve buna
bağlı yoksullaşma süreci içerisine
girmesini beraberinde getirebilir.
Salgın süreci sosyal güvenliğe erişim bakımından da var olan eşitsizlikleri derinleştirmiştir. Getirilen

düzenlemelerin, Türkiye’de çalışma
yaşamına kayıtlı katılıma dayalı
tabakalı sosyal güvenlik anlayışını aynen koruduğunu söylemek
mümkündür. Bu temelde genel
bir tasnif yapmak gerekirse, kayıtlı
çalışanlar için -oldukça yetersiznakdi ücret desteği ve hak edenler
için kısa çalışma ödeneği öne çıkartılmışken, kapsamı giderek genişleyecek şekilde kayıtdışı çalışan
yoksul kişi ve hanelerin sosyal yardımlara yönlendirildiği anlaşılmaktadır. Sosyal yardımlarda da belirli
bir gelir düzeyinin altında kaldığı
belirlenen tüm hanelere düzenli
bir nakit destek yerine, 3 faz olacak
ve birbiriyle çakışmayacak şekilde
seçimli ve hedefli gruplara yönelik
tek seferlik 1000 TL’lik yardım yapılması öngörülmüştür.

Salgın bir sınıf sorunudur !
Covid-19, ilk yaygınlık kazandığı zamanlarda, herkesi eşit
kıldığı, sınıf farkı gözetmediği şeklinde kimi aceleci değerlendirmelerle birlikte anıldı. Bu düşünceye göre virüs insan
seçmiyor; işçi-işveren, yoksul-zengin farketmeksizin yayılıyordu. Oysa zaman içerisinde, salgının bu yönde sonuçlar
yaratmadığı kimi araştırma sonuçlarıyla da görünür oldu.
Bizatihi bulaş riskinin emekçi sınıflarda ve yoksul katmanlarda daha yaygın bir eğilime sahip olduğu ortaya koyuldu.
Salgın, İstanbul da dahil olmak üzere dünyanın pek çok
metropolünde, emekçi ve yoksul mahallelerinde çok daha
yaygın bir biçimde görüldü. Öte yandan salgının işçiler arasında görülme sıklığının da daha yüksek olduğu gözler önüne serildi. Tüm bunların hiç şüphesiz açık sınıfsal nedenleri
vardı. Öncelikli olarak, pandemi koşulları gözetilmeksizin
işçilerin sermaye tarafından çalışmaya devam ettirilmesi
ve devletin de bizatihi zorunlu mal ve hizmet üretim yerleri
hariç olmak üzere çalışmayı belirli bir süre durdurmaması,
kapitalizme ve sermaye birikimine dayalı sınıfsal zorunlulukların ve tercihlerin bir sonucu idi. Bu zorunluluk ve tercihlere, üretime devam ettirilen işyerlerinde alınan yetersiz
işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri de dahil edildiğinde tablo
bir parça daha tamamlanmaktadır.
İşyerlerinde bulaş riski altında çalışmaya koşulan işçiler, işe
gidiş-gelişlerinin yanı sıra mahalle ve hane koşulları altında

da en yüksek risk grubu oldu. Emekçiler ve yoksullar, evden
çalışabilecek işlerde istihdam edilme eğilimlerinin daha zayıf olması nedeniyle de dışarıyla ve diğer insanlarla daha
çok temas etmek zorunda kaldı; dışarıya çıktığı durumlarda
da özellikle toplu taşım araçları kullanarak daha uzun süre
yolda zaman geçirdi. Alışveriş yapma alışkanları ve alışveriş
yapılan yerler de etkili oldu. Veresiye yazdırabilme olanağının olmadığı, toplu ve uzun süreli alışverişe imkân tanıyan
büyük marketler emekçi mahallerine görece uzak kalırken,
günlük kazanca dayalı olarak ya da hanedeki nüfusa göre
oluşan gereklilik ve alışkanlıkların da ürünü olarak günlük
ya da kısa süreli alışverişler yapmak temas ve bulaş riskini
daha çok artırdı. Kalınan evin fiziksel ve sosyal şartları da
bulaş riskini tetikleyecek özelliklere sahipti. Daha kalabalık
evlerde ve mahallelerde çok daha fazla kişiyle temas etmek
zorunda kalmanın emekçiler ve yoksullar arasında çok daha
yaygın olması, hasta olunduğunda karantina olanaklarından yoksunluk, bağışıklık sistemini güçlendirecek ya da
zayıflatacak gıda ve yemek yeme alışkanlıkları ve tüketim
davranışları da sınıfsal konular olarak karşımıza çıktı.
Sonuç olarak, Covid-19 salgını, farklı sınıfları ve katmanları eşitlemek bir yana eşitsizlikleri ve onun koşullarını
hızlandırdı ve derinleştirdi; temel bir sınıf sorunu olarak ortaya çıktı.
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COVİD
-19
Meslek Hastalığı ve İş Kazası Kapsamında mı?
Av. Sarper Gürcan
Sosyal-İş Sendikası Hukuk Dairesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 07 Mayıs 2020 tarih ve
2020/12 sayılı Genelgesi ile, “COVID-19’un bir hastalık olduğu, iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları kapsamında değerlendirilmeyeceği ve bu hastalığa yakalanan sigortalı çalışanların sağlık hizmet
sunucularına müracaat ettiklerinde hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği” bildirilmiştir. Bunun üzerine sendikalar, meslek örgütleri ve
hukukçular tarafından mevcut yasalara ve Yargıtay
içtihatlarına açıkça aykırı olan genelgenin geri çekilmesi ya da iptali için hukuki süreç başlatılmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sigortalıyı hemen veya sonradan
bedenen ya da ruhen engelli hale getiren bir olayın iş kazası sayılması için, “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada veya işveren tarafından
yürütülmekte olan iş nedeniyle, ya da işverence
sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında” meydana gelmesini yeterli saymıştır
(Md. 13). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
da iş kazasını “işyerinde veya işin yürütümü sırasında meydana gelen, ölüme sebebiyet veren
veya vücut bütünlüğünü ruhen yahut bedenen
engelli hale getiren olay” olarak tanımlamaktadır
(Md.3-g).
5510 sayılı Kanun’a göre meslek hastalığı “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri”
dir (Md.14/1). 6331 sayılı Kanun'da ise meslek hastalığı "mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık" olarak ifade edilmiştir (Md.3-l).
İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin olarak
SGK’ na yapılacak bildirim sonrasında, kurumun
soruşturma yürütmesi ve soruşturmanın sonucuna göre de işlem yapılması gerekmektedir. 5510
sayılı Kanun’un “iş kazasının tanımı, bildirilmesi
ve soruşturulması” başlıklı 13. maddesine göre,
bildirilen bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı,
SGK’ nun denetim ve kontrol memurları veya Ba12

kanlığın iş müfettişleri tarafından yapılacak soruşturma ile ortaya çıkacaktır. Aynı yasanın “meslek
hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması”
başlıklı 14. maddesine göre meslek hastalığı, SGK
tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları
tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesiyle ve gerekli
görüldüğü hallerde işyerindeki çalışma şartlarını
ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporlarının incelenmesiyle tespit edilmektedir.
Dolayısıyla SGK’ nun denetim ve kontrol memurlarının yürüteceği soruşturma süreçlerinin sonucunu belirleyecek şekilde, objektif ölçütlerden
uzak çıkarımlar ve talimata dönüşecek bağlayıcı
tespitler yapılmasının, mevzuatla verilen görevle
bağdaşmayacağı açıktır. SGK’ nun belirtilen genelge hükümlerine göre, COVİD-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu, bu nedenle iş kazası ve
meslek hastalığı olarak ele alınmayacağı bir ön kabul olarak değerlendirilmesi nedeniyle, kurumun
sigortalılar veya hak sahipleri tarafından yapılacak
iş kazası, meslek hastalığı başvuru ve şikayeti üzerine yerine getirmekle yükümlü olduğu soruşturmaları objektif şekilde yürütmesi mümkün olamayacaktır.
Yine bu genelge uyarınca hizmeti sunucuları,
COVİD-19 hastalarının iş kazası veya meslek hastalığı beyanlarını dikkate almayacak, iş kazası /
meslek hastalığı kaydı açmayacaklardır. Oysa sağlık hizmeti sunucuları kendilerine yapılan beyana
göre bildirim yapmakla yükümlüdürler. Nitekim
6331 sayılı Kanun’un 14. maddesine göre sağlık
hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise
meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç
on gün içinde SGK’ na bildirmekle yükümlüdür.
Yasanın 26. maddesinde, ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası
verileceği hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu genelge sağlık hizmeti sunucularına
yönelik yayınlanmış olsa da, içeriğindeki COVİD-19
virüsüne yönelik “hastalık” vurgusu sebebiyle işve-

renlerin (işyeri hekimlerinin), iş kazası ve meslek
hastalığını bildirim yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina ederek, bu vakaları hastalık olarak
bildirmelerinin yolunu açacaktır.
İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri, SGK’
nun 2015/22 sayılı Genelgesi’nin ekinde yer alan İş
Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu’na göre
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra “İş Kazası Beyan Tutanağı” da düzenlenmektedir. Her iki belge de iş
kazasına uğrayan kişi veya yakınlarının beyanına
göre oluşturulmaktadır. COVİD-19 tanısı konulan
bir kişinin bu yönde beyanda bulunmasına rağmen, SGK’ nun “bulaşıcı hastalık olduğu için iş
kazası ve meslek hastalığı dışında kaldığı, provizyonun hastalık olarak alınması gerektiği” yolundaki genelgesi uyarınca bildirim yapılmaması,
6331 sayılı Kanun’da belirtilen yükümlülüğü de
ihlal edecektir.
Başka bir deyişle sağlık hizmeti sunucuları, COVİD-19 vakasının iş kazası/meslek hastalığı olup
olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kişinin
beyanına göre işlem yapmaları, provizyonu buna
göre almalarının yeterli olması gerekmektedir. Ancak söz konusu genelgenin bu hususu engelleyici
bir etki yaratacağı açıktır.
Dolayısıyla işverence bildirim yapılmamasına
rağmen, hak sahiplerinin yapacağı şikayet ve başvurular ya da açacağı davalar ile iş kazası/meslek
hastalığının tespit edilmesi halinde, kusur ve kusursuz sorumluluk ölçütleri çerçevesinde, mahrum kalınan maddi ve takdir edilecek manevi zarar işverene yükletilecektir.
5510 sayılı Kanun uyarınca hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği gibi diğer usul
ve esaslar, SGK tarafından çıkarılan yönetmelikte
düzenlenmiştir. Ancak yönetmelikte belirlenmiş
hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek
hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulu'nca karara bağlanmaktadır. Gereksiz ihtilafların önüne geçilebilmesi için, bu kurul tarafından COVID-19'un ivedilikle “Çalışma Gücü ve
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” ndeki meslek hastalıkları listesine
eklenmesi yerinde olacaktır.
Meslek hastalığı ve iş kazası olarak bildirilen COVID-19 vakalarında sağlık giderlerinin yüzde 100'ü
karşılanmakta, geçici ya da kalıcı iş göremezlik durumunda tazminat alınmakta, vefat edenlerin ise

yakınlara maaş bağlanmaktadır. Vakaların meslek
hastalığı veya iş kazası olarak tanımlanmadığı durumlarda ise kişiler tazminat hakkını kaybetmekte,
hak ve alacakları ödenmemekte ve mirasçıları da
herhangi bir hak talebinde bulunamamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüs enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının mesleki
maruz kalma sonucunda enfekte olduğu ve korona virüsün meslek hastalığı olarak değerlendirileceğini açıklamıştır. Ülkemizdeki mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde yalnızca sağlık çalışanları için
değil, işi gereği bulaşa maruz kalan tüm sigortalı
çalışanlar için korona virüsün meslek hastalığı ve
iş kazası olarak tanımlanması gerekmektedir.
Mevzuat ve konuyla ilgili içtihatlar çerçevesinde
bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için, meslek hastalığı ve yapılan iş arasında
uygun 'illiyet' yani 'nedensellik bağının' bulunması
gerekli ve yeterlidir. Eğer işçinin çalıştığı işte çalışmaması halinde hastalığa yakalanmayacağı söylenebiliyorsa, bu durumda meslek hastalığı ile yürütülen iş arasında uygun illiyet bağının bulunduğu
kabul edilmelidir. Başka bir söyleyişle hizmet akdine göre işverenin işyerinde çalışan işçi, hastalığa,
gördüğü işin özellik ve niteliği veya işin yürütüm
şartları dolayısıyla tutulmuş ise uygun illiyet bağı
mevcuttur. Dolayısıyla sağlık görevlisi ile market,
ecza deposu ve kargo çalışanlarına yaptıkları iş sırasında bulaşan COVID19, meslek hastalığıdır. Zira
bu çalışanlar salgın koşullarında çalıştırılmasalardı
bu hastalığa yakalanmayacaklardır.
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 15.04.2019 tarih,
2018/5018 E., 2019/2931 K. sayılı kararında, bulaşıcı hastalıkların iş kazası sayılmasına yönelik önemli ölçütler ortaya koymuştur. İş kazası, uygun illiyet
bağı gibi kavramların tartışıldığı bu kararda, tır
şoförü olan bir işçide Ukrayna’ya yaptığı seferden
hemen sonra H1N1 virüsü saptandığı, Adli Tıp Kurumu’ nun bulaş ve kuluçka süresi ile ilgili rapor
düzenlediği, işçiye işin yürütülmesi sırasında hastalık bulaştığı belirtilmiş ve bu şekilde meydana
gelen ölüm iş kazası olarak kabul edilmiştir.
Hukuka, mevcut yasalara ve içtihatlarına açıkça
aykırı olan SGK Genelgesinin ivedilikle geri çekilmesi, COVID-19'un “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” ndeki meslek hastalıkları listesine eklenmesi
ve böylelikle çalışanların salgından kaynaklanan
mağduriyetlerine son verilmesi gerekmektedir.
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TARİHİN AKIŞI SALGINLARLA DEĞİŞİR!
Covit-19 Salgınının 2. Fazından (dalgasından) söz edilmeye başlandı.
Evin dışında soluk almayı özledik elbette. Doğrudan ve dolaylı karantina altındayız. Karantina,
Fransızca kırk gün demekmiş, olasılıkla veba için bu süre... Covit-19 için karantina, 14 gün…
Farkında mısınız, karantina ve kısıtlama sadece insanlara uygulanıyor. Kediler, kuşlar, börtü-böcek
özgür… Sadece insanlar evde…
Annesinin dışarı çıkmayı yasakladığı çocukları gibiyiz... Tabiat ananın...
Çünkü salgın sadece insanları öldürüyor!
İnsanlar; ya tabiatın kurallarına göre yaşamayı öğrenecek, ya da yok olacak.

TABİATIN HİÇ ŞAKASI YOK!
Torpil yapmaz. Ayırmaz, kayırmaz. Her gün birkaç bin insan
ölüyor. Zengin ülkeler çaresiz. Öldürücü silahlar, dev AVM’ler,
uçak filoları, gemiler, para kasaları işe yaramıyor.
İnsanların elinde tek seçenek var: Tabiata zarar vermemek.
Ozon tabakasını delerek, çernobili patlatarak, toprağı zehirleyerek, suları kirleterek, havayı soluk alamaz hale getirerek,
genetiği ile oynayarak vardığımız nokta; bugün Covit-19…
Yarın başka bir salgın.. Sebebi: Kapitalizmin tahribatı!
Yüzyıllar önce savaşlarda öldürülen insanların çürüyen cesetler veba üretiyordu. Kirli su; koleraya, tifoya yol açıyordu.
Çiçek ve kızamık salgınları bile çok öldürücüydü.
Bilginin, tıbbın ve ilacın bulunmadığı dünyada; her salgın
yüzlerce yıl sürüyor, milyonlarca insanın ölmesine yol açıyordu. Yönetenler ve din adamları; “ tanrıları kızdırdık, ilahlar
hesap soruyor, ahlaksızlık arttığı için...” vb. diyorlardı.
Salgınların gerçek sebeplerini BİLİM açıkladı. Salgınların toprağı, suyu ve havayı kirletmekten kaynaklandığı kesinleşti.
Covit 19 nedeniyle 218’e yakın ülkede, 550 bin insan öldü.
Ve salgın devam ediyor. Gerçeklerle yüzleşmek zamanıdır.
Gerçek yol gösterici, bilimdir.

SALGINLAR DEĞİŞTİRDİ!
İnsanlık, tifüs ile M.Ö 429’da tanıştı. Çiçek ile 165’te, veba ile 541’de, sıtma ile 1600’de, kolera ile
1816’da, bir koronavirüs türü olan SARS ile 2002’de, MERS ile 2012’de, Kovit-19
ve türevleri ile de; 2019-2020’de tanıştı.
Salgınlar sadece ölüm getirmedi, kıtlık, açlık, kuraklık ve işsizlik getirdi.
Salgınlar bitse de etkileri devam ediyor.

YENİLMEZ ORDULAR YENİLDİ

İNANÇLAR SARSILDI YIKILMADI

Yenilmez sanılan ordular, salgınlarda yenildiler.
Kaç dünya imparatorluğu hevesi, salgınlar nedeniyle tarihe gömüldü. Yok oldu. Nice medeniyetler salgınlar ile tükenip yerini ilkel yaşamlara
bıraktı..

Her salgın değerleri, kültür ve inançları da derinden etkiledi. İnsanlık salgınlar karşısında çaresiz
kalan çok tanrılardan, toteme, taşa, ağaca tapınmaktan vazgeçti. Hristiyanlık sorgulanınca, üç
parçaya bölündü.

GÖÇLER HİÇ DURMADI

DİL DEĞİŞTİ

Haritalar salgınlar ile değişti. İnsanlar yurtlarını
salgınlar nedeniyle terk ettiler. Yeni yurtlar aradılar. Bu göç hareketlerinin en yoğun kavşaklarından biri de Anadolu !..

Kilise zayıflayınca, eğitim dili olan Latince de
geriledi.

YERLEŞİK YAŞAMA GEÇİLDİ
Yeni besin kaynakları, yeni topraklar, yeni su kaynakları arayışları yeni (bilinmeyen) tehlikeleri de
içerdiğinden; birlikte ve dayanışma içinde olmak
adına; yerleşik yaşama geçildi. Tarım, yeni üretim
araçlarını ortaya çıkardı. Kaleler, şehri çevreleyen hendekler, güvenlik sınıfı ve yeni silahlar, bu
sürecin ürünü.

SİYASAL SİSTEMLER YIKILDI
Köleci Sistem ve Feodal Sistemin çöküşünde,
toplumsal ve sınıfsal mücadelenin yanında; salgınlar da etken olmuşlardı.
TIBBIN BABASI SÖYLEMİŞTİ AMA…
Tıbbın babası sayılan Hipokrat tam 2500 yıl önce
adına yakışır bir tespit yaparak; “ hava, su ve
toprakta herhangi birindeki ani değişimin”
salgına yol açtığını söylüyordu. Yani doğanın
bozulmaması gerektiğine işaret ediyordu.

Covit-19’la birlikte yeniden düşünelim…

ANTİK ŞEHİRLERDE HAMAMLAR
NEDEN İNŞA EDİLDİ?
Doğu Romanın (Bizans) görkemli yıllarında Kara Veba İstanbul’u kavuruyordu.
Söz hakkı olan asiller ve din adamları, salgını “ tanrılar öfkelendi..” şeklinde açıklayıp, yoksul köleleri suçluyorlardı. İnsanlar
dua etmek için kiliselere akın ettikçe, veba
daha da yaygınlaştı. Temizlik diyenler ile
alay ediliyordu. İmparator da vebadan
öldü. Yüzlerce yıl sonra bilim vebanın sebebini buldu: “ Ticaret için İstanbul limanlarına gelen Ceneviz gemilerinin
ambarlarındaki yüklerin arasına saklanmış farelerin tüyleri arasında bulunan,
gözle görülmesi kolay olmayan bir uçucunun, midesindeki bakteri..”
Şehirlere gelenlere temizlenmeleri için
şehir girişlerine hamamlar inşa edildi. Salgınlar için bir yol daha kapanmış oldu.
Bu yüzden antik kentlerin girişlerinde, “hamamları” görürüz.
Bir kaç bin yıl sonra bugün de; şehirlerin,
işyerlerinin ve evlerin girişlerinde maske,
ateş ölçümü ve dezenfekte işlemler aynı
amaçla yapılıyor.

TARİHTE SALGINLAR..
ATİNA SALGINI : Kolera veya tifüs sahnede
Antik Yunan’da, iki büyük şehir devleti olan Atina ve Sparta site devletleri, MÖ 430 yılında, bölgenin
ve dünyanın hakimi olma arzusu ile Peloponnes Savaşlarında karşı karşıya gelirler. 27 yıl süren savaş
Atina zaferi ile bitmeye çok yaklaşmışken başlayan salgın, Atina Site Devletini perişan eder. Ünlü Komutanları Perikles de salgında ölür. Sparta da çok zayıflamıştır. Savaşın kazananı yok, kaybedeni ise,
yoksul halktır.
Pelopennes Savaşında Atinalılar; Sparta’nın şehir suyuna zehir kattığını, din adamları ise “tanrıları kızdırdık” şeklinde açıklama yaparlar. İkisi de doğru değildir. Gerçek sebep, Atina şehir suyuna insan
dışkısının bulaşmış olması nedeniyle ortaya çıkan; kolera veya tifüstür.
Tarihin akışını beklenmedik şekilde değiştiren; bir virüs ve salgındır...
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ROMA İMPARATORLUĞUNU DURDURAN: ÇİÇEK SALGINI
Roma Kralı Antonious, MS 165’te Avrupa’nın büyük bölümünü ele geçirerek Kuzey Denizi’ne dayanmış,
Afrika’yı, Mısır’ı yutmuş ve Pers sınırına ulaşmıştı. Dünya imparatorluğu’na ulaşmak için aşılması gereken Pers Surları önünde, günde 2000 kişinin ölümüne yol açan kanamalı çiçek salgını Romalıları durdurdu, geriletir ve sonra da; Tarihçi Orosius; “ Koca İmparatorluktan geriye yıkıntılar ve ormanlardan başka
bir şey kalmadı” diye yazar. 15 milyon insan ölür. Her salgın sonrası değişmeyen ise; kıtlık ve sefalet...

Hiçbir ordunun durduramadığı Roma İmparatorluğu Ordusunu, çiçek virüsü durdurur.

İSTANBUL: JÜSTİNYEN
VEBA SALGINI (541-542)
BİZANSIN İHTİŞAMINA ŞAMAR ATAN BİT!

Bizans İmparatorluğu Jüstinyen Döneminde en görkemli dönemini yaşıyordu.
Zenginliğin ve gücün timsali olarak Ayasofya Kilisesi o yıl bitmişti. İstanbul, eğlence, kültür ve ticaret merkeziydi. İmparatorluk, Mısır, Suriye ve Anadolu ile
birlikte olağanüstü bir büyüklüğe ulaşmıştı. Bu kudret, ihtişam ve güç; bir fare
bit’i ile perişan oldu.
Tarihçiler
imparatorluğun
başkenti
İstanbul’da günde 16.000 insanın öldüğünü yazıyor. İmparator I. Justinianus de
vebaya yakalandı ve öldü. Saray Sampson Hastanesi, din adamları, dini yapılar,
adaklar, ayinler, muskalar hiç bir şey çare
etmedi. Ölüleri gömecek yer ve kimse kalmamıştı. Salgın 200 yıl sürdü. 25 milyon
kişi öldü.
İlacı 1894 yılında Alexandre Yersin keşfetti. Denildi ki; farelerin tüyleri arasına gizlenen ve bir milimetreden küçük bir bitin
insanı tenini tek bir kere ısırması yeterli.
Ölüm, 2-3 gün sonra gerçekleşir.
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KARA VEBA (1346- 1350) AVRUPA
Tarihindeki en büyük salgın “Kara Ölüm” denilen veba salgınıdır. 14. yüzyılda, Avrupalıların üçte
birinin ölümüne neden olmuştur. Askerler ve tüccar eli ile yayılmıştır. İstanbul’a da ticaret gemileri tarafından bulaştırılmıştır. 200 yılı aşkın bir süre devam etmiştir. Kesin çözümü; aşısının
bulunmasıdır. Şu yıkımlara yol açtı;
• Zaten kıtlık yaşayan Avrupa dirençsiz yakalanmıştır
• Hijyen kültürü kaynaklı olarak veba olağanüstü bir hızla yayılmıştır.
• Roma Katolik Kilisesine güven önemli ölçüde sarsılmıştır.
• Museviler, Müslümanlar, yabancılar, dilenciler ve hastalara zülmedilmiştir.
• Toplumun “değer yargıları sistemi ” çökmüştür.

• 450 milyon olan dünya nüfusu 350 milyona düşmüştür.
• Kıtanın kendini toparlaması 200 yıl sürmüştür.
• Salgından kurtulmanın en etkili yolu; Latince “40” anlamına
gelen “quarantine”dır. Yani Karantina. Deniz ticareti yapanlar limanlara ulaştıklarında malları ile birlikte 40 gün tecrit edildiler.
Tarihte ilk karantina istasyonu 1423’te Venedik’te kuruldu.

Hekimlerin giydiği
Kara Veba maskesi

Osmanlı Sultanı Orhan BEY (Mart 1362)
VEBA’dan mı öldü !

Avrupa 1347 Kara Veba etkisi altındayken Osmanlı başkenti olan Bursanın da salgından etkilendiği biliniyor. Osmanlı kaynakları salgının 15.
Yılında Orhan Bey’in felç nedeniyle öldüğünü
yazarken, Bizans kaynakları Orhan Beyin veba
salgınında öldüğünü yazıyor.

• Avrupa- Ortadoğu-Kahire merkezli uluslararası ticaret sistemi çöktü.
• Bilim, sanat ve kültür alanında büyük katkılar yapmış olan Mısır Uygarlığı Kara Veba ile yok oldu.
Mısır, pamuk üreten sıradan bir kırsal ülke haline geldi.
• Avrupa’da çiftlikler ve köylerin bazılarında tek bir kişi bile hayatta kalamadığından sahipsiz toprak
sayısı artarken, serbest kalan serfler şehirlere akın etmiş, yaygın isyan hareketleri sonucu feodal
sistem çözülürken; kırsal emek kentlerde “ücretli işçiliği” tarih sahnesine taşıyordu.

MİLLETLER SAĞLIK TEŞKİLATI
(DSÖ) KURULUŞU
19. yüzyılda altı büyük pandemi yapan kolera; Hindistan, Afganistan, İran, Orta Asya
üzerinden Rusya’ya, Umman Denizi ve Basra
Körfezi’nden geçerek Bağdat’a, Kızıldeniz boyunca Mısır
ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya yayıldı.
Salgın, Doğu ve Karadeniz illerinden
Anadolu’ya sirayet etmiş, ticaret ile
1830’larda önce İstanbul’u, sonra da bütün Anadolu’yu sarmıştır.
Koleranın, vebadan etkilenmeyen bölgelerde başladığı, aynı yollardan yayıldığı ve
benzer toplumsal yıkımlara yol açtığını
görüyoruz.
Kolera nelere yol açtı?
- Suyun hastalık taşıyamayacağına yönelik inanışlar yıkıldı.
- İran’da zengin kesim arasında yaygın
olan “geçici defin” geleneği uygulaması
hastalığın yayılmasına yol açtığı görülünce terk edildi.
- Uluslararası işbirliği ve dayanışma fikri
geliştirildi: 1851 PARİS SAĞLIK KONFERANSI : 23 Temmuz 1851 de12 ülkenin katılımı ile toplanan uluslararası konferans
salgın hastalıklarla mücadelede alınması
gereken önlemleri görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantıya Osmanlı adına İstanbul Sağlık Meclisi üyesi Dr. Bartoletti katılmıştır. Bu süreç; 1923 yılında Cenevre’de
Milletler Sağlık Teşkilatının, daha da genişleyerek 1948’de BM kapsamında Dünya Sağlık Örgütünün olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Türkiye, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı
Kanunla Resmen üye olmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülke tarafından kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyetini Prof. Dr.
İhsan Doğramacı temsil etmiştir.
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İSPANYOL GRİBİ (1918-1920)
ÖNLEMLER TANIDIK !
500 milyondan fazla kişiye bulaşması sonucu 1.5 milyar kişi olan dünya nüfusun %15’inin ölümüne sebep
olan büyük bir salgındır.
ÖNLEMLER: Ölümlerin önüne geçebilmek amacıyla; insanların toplu bulunduğu mekanlar kapatılmış,
toplantılar yasaklanmış, okullar tatil edilmiş, kütüphanelerde kitap dağıtımı durdurulurken, ulaşım araçları dezenfekte edilmiş, el sıkışmak suç sayılmış, kiliselerdeki pazar ayinleri yasaklanmış, kalabalıklara izin
verilmemiş, tiyatro ve sinemalar gibi kamusal alanlar
dezenfekte edilmeye başlanmış, cenaze törenleri iptal edilmiş, sokaklara tükürmek yasaklanmış, pamuklu maskeler takılmaya başlanmış.
Osmanlı İmparatorluğu da salgından etkilenmiştir.
1918 yılında İstanbul’da 6722 kişinin öldüğü, salgının
2 yıl daha devam ettiği biliniyor.
Nâzım Hikmet İspanyol gribini dizelerinde şöyle ifade
ediyor:
“…Biz ki İstanbul şehriyiz,
Seferberliği görmüşüz:
Kafkas, Galiçya, Çanakkale, Filistin,
vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi
bir de İttihatçılar,
bir de uzun konçlu Alman çizmesi
914’ten 18’e kadar yedi bitirdi bizi…”

COVİT-19’DAN SONRA

“Yeni Dönem”

Covit-19 sonrasına dair cümleler “yeni dönem” diye başlıyor. Kulağa da hoş geliyor. Yeni dönem, salgın endişesi altında yaşanacak olan hayattır. Ezber ve alışkanlıklarımızı gözden geçirirken, “ bize bir şey
olmaz” diye başlayan temelsiz güç gösterileri de son bulacaktır. 550 bine yaklaşan ölümlerin yarısı, “Bize
bir şey olmaz “ diyen Amerika, Brezilya, İngiltere ve İsveç’te gerçekleşti. Hiç şakası yok!
Tokalaşmak, sarılmak ve öpüşmekten vazgeçeceğiz. Yeme içmede adab-ı
muaşeret kurallarına döneceğiz. Başkalarının eşyalarını kullanmayacağız.
Ama bebeklere dokunmadan nasıl seveceğiz ?
Çalışma yaşamında sosyal mesafe belirleyici kural olacak, işyerleri
mekansal olarak büyüyecek, üretimde de robot kullanımının artacağını tahmin etmek zor değil. 2018 Ekim ayında Japonya’da gerçekleştirilen “Endüstri 5.0 “ tanıtımlarında gündem olan; yapay zeka, öğrenen
makinalar, akıllı robotların günlük yaşamda daha çok görünür olacakları
kesindir.
Bu süreçte de biz; kapitalist yağmaya karşı uyanık olmak
zorundayız.
Kara Vebadan 1500 yıl sonra; salgının “ tanrının
emirlerine karşı gelmek, inançsızlık, eşcinsellik
vb” ile açıklanmakta olması, adına Bergama’da
tedavi merkezi kurulmuş olan Sağlık tanrısı
Asklepion’un da, tıbbın babası Hipokratın da ruhunu sızlatıyor. Kendilerini tanrının yeryüzündeki sözcüleri
gibi sunan Kilisenin gerekçelerine de isteyen inansın.
Hz. Muhammed’in salgına ilişkin; “durgun suda yıkanma, durgun suda ihtiyaç giderme, toplu olarak
bulunulan yerlere ve özellikle mescitlerde tükürme, umuma açık yerlerde ihtiyaç görme, sünnet
ol, tırnakları ve koltuk altlarını temizle” diyerek kişisel
hijyene önem vermişti. “Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman,
o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir
hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisi de biliniyor.
Bilim de, hijyen ve sosyal mesafe diyor.
Özetle; salgınları önlemenin yolu kapitalist yağmayı
durdurmaktan geçiyor.
Kazdağlarında, Sinopta, Erzincan’da, Çanakkale’de,
Balıkesir ve daha bir çok şehrin tam 3081 noktasında, yılda 4500 ton siyanür kullanılarak, memleketimizin topraklarını, su kaynaklarını ve havasının
kirletilmesine izin vererek değil.

Yoksa, Covit-19 biter ama başka bir salgın başlar.
				
Yarasa çorbası şart değil ki !
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MİLLET CAN DERDİNDEYKEN NELER OLUYOR
Salgın, hepimizin aynı tehdit altında olması durumudur.

?

Şahsı çıkarlar unutulur.
Eskilerin deyimi ile “seferberlik” ilan edilir.
VE HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPAR !
Kovid-19 günlerinde bu; maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, kişisel temizlik ve alınan kararlara uymaktır.
Dayanışma artar, yurttaşlık bağı ve duygusu güçlenir.
“Ortak amaç için ortak duygu ve dayanışma temelinde ortak davranış” ülkeyi güçlü kılar.
Bir ve bütün olmak için, bir fırsattır aslında.
Öyle olmuyormuş..
Millet canının derdindeyken; bakın neler neler oluyormuş...
Tıpkı, 17 Ağustos 1999’da herkes Koceli’de, Sakarya’da, Yalova’da deprem enkazlarından “ bir insan
daha” çıkarmak için canını dişine takarken; birileri sabahlara kadar uyumadan “MEZARDA EMEKLİLİK”i
kanun yapmaları gibi. Millet de ilk seçimde tamamını sandığa gömmüştü. Üçlü koalisyonu oluşturan
2 parti yok oldu, biri bölündü..
Şimdi millet eve hapsolurken, yaşamının kısıtlanmasını kabul ederken, alınan ortak kararlara uymak
için azami gayret harcarken; birileri Covit-19 kısıtlamalarında İŞ BİTİRİYORMUŞ…
Özetleyerek yorumsuz sunuyoruz:
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Covid-19 “EvdeKal” sürecini

İktidar ve Şirketler Fırsata Dönüştürdü!
1. Çanakkale Kumarlar Köyü’nde baraj için köylülerden meralarını boşaltmaları istendi.
2. Rize Güneysu Gürgen köyünde halkın tepkisine
rağmen, HES projesi hızlandırdı.
3. Artvin Yusufeli’nde halkın itiraz ettiği HES projesi
başlatıldı.
4. 1. derece doğal sit ve koruma alanı olan Salda
Gölü çevresi iş araçları tarafından tahrip edildi.
5-Ulukışla Tepeköy’de maden firmasına ait atık havuzundan sızan siyanür komşu köyün toprağında
yüzeye çıktı.
6. UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilen
Diyarbakır Hevsel Bahçeleri, çay bahçesine dönüştürülmek isteniyor.
7. Adana’dan 9, Artvin’den 1, Bolu’dan 3,
Erzurum’dan 7. toplamda 14 Bin Dönümlük Alan,
‘Yayla Alanı’ kararnamesi ile yapılaşmaya açıldı.
8. Mersin Karaduvar’da doğayı kirleteceği bilinen
polipropilen tesisinin bulunduğu alan, “ Özel Endüstri Bölgesi” ilan edilerek, koruma altına alındı.
9. Korunan Alanlar Yönetmeliği değiştirilerek, orman ve sit Alanlarına entegre tesis kurulabilmesinin yolu açıldı.
10. Eskişehir’de 9 adet Jeotermal kaynak arama sahası için ruhsat verileceği açıklandı.
11. Kanal İstanbul projesi hazırlığı kapsamında iki
köprünün taşınmasıyla ilgili tarihin ilk “maskeli ihalesi” yapıldı. B etabı onaylandı.
12. Ordu Büyükşehir Belediyesinin İlküvez Kepçelik
Yaylasına çöp tesisi kurulmasında karşı çıkan köylüler gözaltına alındı.
13. Ordu Perşembe’de sit alanı olan Yason Burnu’na
tarihi dokunun bozulması pahasına dükkanlar yapılmaya başlandı.

16. Muğla Ula’da Çıtlık’ta 30 hektar orman alanının
kesim işinin ihalesine Muğla halkı topluca gelince,
kesim durduruldu.
17. Ordu-Fatsa’da kirlilik yarattığı tahliller ile kanıtlanmasına rağmen altın madeni tekrar faaliyete
başladı.
18. Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköy de termik
santralin su ihtiyacı için derenin suyu alındı. Köylüler susuz bırakıldı.
19. Ordu Perşembe-Gürgentepe-Fatsa ilçelerinde
1.967.61 hektarlık alanda maden arama için ruhsatlar verildi.
20. Çanakkale Kaz dağlarında çadır eylemi sürdüren çevrecilere ağır para cezası kesilerek oradan
uzaklaştırılmak istendi.
21. Pamukkale Üniversitesi ‘Yerli Tohum ve Bitki
Üretim alanlarına sosyal tesis yapılacağı iddiasıyla
iş araçları soktu, tarlalar tahrip edilirken, alanda bulunan biri kadın iki profesör tartaklandı.
22. Eskişehir Sivrihisar’da tesis kuruluyor: siyanürlü
atık depolama tesisi !!!
23. Gördes’te nikel madeni atıkları Başlamış Deresine atılarak, bir çevre felaketine yol açıldı.
24. Kurumaya başlayan Eğirdir Gölüne HES kurulacağı duyuruldu. Uzmanlar kararın, gölün idam fermanı olduğunu belirtiyor.
25. UNESCO Dünya Mirası Listesine giren dünyaca
ünlü Afrodisias antik kentinin bulunduğu Aydın
Karacasu’da JES inşaatı başlatılıyor.
26. Murat Dağı, Madra Dağı ve Kozah Yaylası altın
için feda edilyor. Ormanların yapılaşmaya açılması
ile ilgili kanun komisyondan geçti.

27. Liste çok daha uzun. Ancak Tunceli’de, Keşan’a
bağlı Sazlıdere Köyü’nde, Balya Orhanlar Köyü’nde,
Yenice Çırpılar’, Samsun’da 6 ayrı noktada ve top14. Bursa’ya bağlı Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Köyün lam olarak 305 maden, onlarca HES ve JES’in topraağaçlarını Lübnanlı bir maden şirketi kesmeye baş- ğa, suya, havaya ve insanların yaşam alanlarına zaladı.
rar verdiği gerekçesi ile yurttaşlar, meslek ve çevre
15. Bartın ırmağı ”Kesin Korunacak Hassas Alanlar” örgütleri yargı yolu ile yaşam alanlarını korumaya
statüsünden çıkarıldı.
çalışıyorlar…
Durmak yok mu?

(Ocak-Nisan 2020 dönemi)
Ekoloji Birliğine teşekkürler..
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Onur Bakır

UNI Küresel Sendika Ticaret İşçileri Departmanı Koordinatörü

KÜRESEL SALGININ GÖSTERDİKLERİ:
Yeni Bir Örgütlenme Atağına Doğru

T

üm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının çalışma yaşamı üzerinde de ağır sonuçları oldu.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren işçiler, artan işsizlik, ücretlerin ödenmemesi, küresel sağlık
krizini fırsata çevirmek isteyen patronlar, salgının faturasının işçilere çıkarılmak istenmesi... Liste
uzayıp gidiyor. Bu yazıda Kovid-19 pandemisinin gösterdiklerini 7 temel başlık altında ve ticaret sektörüne de özel olarak değinerek ele almaya çalışacağım.

1) Görünmeyen emek görünür oldu
Salgın döneminde birçok sektördeki faaliyetler
durdu belki ama insanların gündelik ihtiyaçlarına
ulaşabilmesi için süpermarketler bu dönemde de
faaliyetini sürdürdü. Karantina koşullarında bile
faal olmaya devam eden birkaç sektörden biri
olan ticaret sektöründe çalışan işçiler, son derece
riskli ve zor koşullarda hizmet üretmeye devam
etti. Ticaret işçileri halkın temel ihtiyaçlarına erişebilmesini mümkün kıldı. Birçok ülkede ticaret
işçileri sağlık işçileri gibi alkışlandı ve takdir gördü. Aslında küresel pandemi, ticaret işçilerinin
toplumsal yaşamın devamı noktasında ne kadar
önemli bir işlev gördüğünü ve bu nedenle de
daha iyi çalışma koşulları ve ücretleri ziyadesiyle
hak ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

2) Sendikal gücün farkı görüldü
Salgın, sendikalı olmanın önemini bir kez daha
gösterdi. Küresel ölçekte sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler arasında, sendikalı işyerleri ile sendikasız işyerleri arasında bir kıyaslama yaptığımızda şunu söyleyebiliriz: Sendikalı işçiler hem
işçi sağlığı ve iş güvenliği hem de
hak ve ücretler bakımından bu zor
dönemi daha az hasarla atlattı. Bir
başka deyişle sendikal örgütlü güç,
işçilerin hem sağlığı hem hak ve
ücretleri bakımından büyük rol oynadı. Ticaret sektöründe sendikalı
işçiler daha iyi sağlık ve güvenlik
önlemlerine sahip olurken, birçok
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ülke ve şirkette işçiler sendikaları da aracılığıyla
bu döneme özel ek ödemeler de alma olanağına
sahip oldu.
Sendikalı işyerlerinde her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemiyorum. Sendikalı işyerlerinde de
ciddi sorunlar yaşandı. Ancak terazinin bir kefesine sendikalı, diğer kefesine sendikasız işyerlerini
koyduğumuzda sendikal gücün farkını net biçimde görmek mümkün. Bu fark salgın döneminde
faaliyetini sürdüren süpermarketlerde daha da
görünür bir hal aldı.

3) Sendikalaşma eğiliminde artış var
Aslında bu durum, yani sendikalı olmanın
özellikle zor dönemlerde ne kadar önemli olduğu işçiler tarafından da görüldü. İsveç’ten
Peru’ya, Avustralya’dan Amerika’ya, Dominik
Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye kadar dünyanın birçok farklı bölge ve ülkesinde özellikle ticaret sektöründe işçilerin sendikalaşma eğiliminde gözle
görülür bir artış yaşandı. Yeni bir örgütlenme dalgasının işaretleri görüldü. Ancak bu dalganın kıyıya nasıl vuracağı henüz belli değil. Tam da bu yüzden örgütlenme çalışmalarına her düzeyde daha
çok ağırlık vermek kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak
önümüzde duruyor.

4) Toplu pazarlık her zamankinden önemli
Kovid-19 döneminde toplu pazarlığın, özellikle
de çok düzeyli toplu pazarlığın önemi de bir kez
daha açığa çıktı. Sendikalı işyerlerinde, sendikalar işverenlerle işçilerin sağlığını, hak ve ücretle-

rini güvence altına almak için çeşitli müzakereler
yürüttü, anlaşmalar, protokoller ve sözleşmeler
imzaladı. Öte yandan birçok ülkede sektör ve hatta ulusal düzeyde toplu müzakereler yürütüldü.
Alınacak önlemler ve işçi hakları sektör ve ülke
düzeyinde belirlendi. Böylece çalıştığı işyerinde
sendika ve toplu sözleşme olsun ya da olmasın,
sektörel toplu pazarlığın olduğu ülkelerde işçiler
daha iyi haklara sahip olabildi. Ancak ne yazık ki
Türkiye gibi sektör ve ülke düzeyinde toplu pazarlığın olmadığı ülkelerde toplu pazarlığın bu
nimetlerinden yararlanmak mümkün olmadı.

haklarının güvence altına alınması için üye sendikalarıyla birlikte bu kılavuzun uygulanması için
çaba gösterdi. Üye sendikalarının bu dönemdeki
çalışma, örgütlenme ve mücadelelerini destekleyen UNI, uluslararası dayanışma kampanyaları da
örgütledi.

6) Sosyal güvenlik ve koruma güçlendirilmeli

Küresel pandemi gösterdi ki, birçok gelişmiş ülke
de dahil olmak üzere sosyal güvenlik ve koruma
sistemleri, bu tür olağanüstü durumlarda işçilerin
istihdam, hak ve ücretlerini korumak bakımından
son derece yetersiz. Özellikle son dönemde bir5) Uluslararası örgütlenme kritik rol oynuyor çok ülkede işçiler aleyhine çıkarılan ve sosyal güİşçi
sınıfının
venlik haklarını
uluslararası dükısıtlayan yasazeydeki örgütlelar, sosyal gümesinin önemi
venlik sistemlede bir kez daha
rinin adım adım
görülmüş oldu.
özelleştirilmesi,
Bu
dönemde
sosyal güvenlik
bütçelerinden
Sosyal-İş Sendikamızın da üyeyapılan kesintiler ve kayıt dışı
si olduğu UNI
Küresel Sendika
istihdamın fatuTicaret
İşçiler
rası bu dönemDepartmanı,
de daha da ağır
dünya çapındaki 160’tan fazla üye sendikası ve oldu. Sonuç olarak sosyal güvenlik ve koruma
4 milyondan fazla ticaret işçisi ile birlikte bir dizi sisteminin yeniden güçlendirilmesi acil bir ihtiyaç
çalışma gerçekleştirdi. Kısaca özetleyecek olur- olarak önümüzde duruyor.
sak, UNI salgının küresel düzeyde yaygınlaşmaya
başlaması ile birlikte süpermarket işçilerine yö- 7) Yeni bir örgütlenme atağına ihtiyaç var!
nelik bir önlemler kılavuzu yayımladı. Bu kılavuz Bu salgın ticaret sektörü başta olmak üzere çaTürkçe’de dahil olmak üzere birçok dile çevril- lışma yaşamının her alanında işçilerin örgütlü
di, poster ve sosyal medya görselleri aracılığıyla gücünü büyütme ihtiyacını yeniden gözler önüyaygınlaştırıldı. UNI dünyadan en iyi uygulama ne serdi. Salgın döneminde artan sendikalaşma
örneklerini toplayarak üye sendikalarını işçilerin eğilimi de bu durumu teyit ediyor. Tam da bu
sağlık ve haklarının korunması noktasında düzen- yüzden hem ülkeler düzeyinde hem de küresel
li olarak bilgilendirdi. UNI, toplamda 1 milyondan ölçekte yeni bir örgütlenme atağına ihtiyacımız
fazla işçiyi istihdam eden 5 büyük süpermarket var. Örgütlü gücü büyüterek, toplu sözleşmeleri
zinciri ile küresel bir deklarasyona imza atarak, çoğaltarak ticaret işçilerine hak ettikleri çalışma
dünyanın dört bir yanında bu şirketlerde çalışan koşulları, ücret ve hakları sağlayabiliriz. Bu amaişçilerinin sağlık ve haklarının korunmasının ta- cı yaşama geçirmek için de UNI Küresel Sendika,
kipçisi oldu. Giyim mağazalarının açılması ile bir- üye sendikaları ve temsil ettiği milyonlarca işçi ile
likte giyim (hızlı moda) sektöründe çalışan işçilere birlikte çalışmalarını ve mücadelesini güçlendireyönelik bir koruyucu önlemler kılavuzu yayımla- rek sürdürecek.
yan UNI, bu sektörde de işçilerin sağlığının ve
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Ecz. Erdal Kart
Türk Eczacılar Birliği İşyeri Sendika Baştemsilcisi

?

Sahi , Çöken Sağlık Sistemi mi

C

OVID-19’un ortaya çıkışıyla beraber birçok konuya bakış açımız değişti. Aslında hayatı anlamlandırmak noktasında sorgularımızda artış meydana geldi. Bu sorgulayış bir yerden sonra tek
bir noktaya odaklanmaya başladı: Sistem.

İnsanlığın bir kısmı yüzyıllar boyu sistem sorgusu yaparken, diğerleri düzenleri bozulmadığı sürece
bu sorguya yeltenmedi. İşte Çin’de ortaya çıkan bir virüs bazı şeyleri sorgulamamız noktasında insanlara düşünme fırsatı verdi. Hayatın akışı ve koşuşturmacası içinde düşünmeye fırsatı olmayanların bile
düşünmek için vakitleri oldu. Ama sistemin yürütücülerinin en büyük korkusu da buydu
esasında.

Burada COVID-19’u sağlık açısından ele alacağım. Bunu
yaparken “neoliberalizm öldürür” düsturundan yola çıkarak konuya açıklık getireceğim. (“Neoliberalizm öldürür”
cümlesi Gavin Mooney’in Ulusların Sağlığı; Yeni
Bir Ekonomi Politiğe Doğru kitabının giriş
cümlesidir)
COVID-19’un çıkış noktası Wuhan’daki
vahşi hayvan etlerin satıldığı bir pazar.
Aslında insanlardan uzak alanlarda yaşamlarını sürdürmekte olan canlıların ekolojik
alanına müdahale olduğunu göreceksiniz. Fiziğin değişmeyen kanunu olan etki-tepki gerçekliğiyle karşılaşmamız da kaçınılmaz oldu. Ekolojik denge o
kadar bozuldu ki, hatta artık durdurulamaz bir hal almaya başladı. Kyoto ve Paris Anlaşmaları bunun kanıtıdır.

Konuya dönersek, dünyada yeni ilaçların AR-GE araştırmasına ne kadar bütçe ayrılıyor? Peki, bu
bütçenin yüzde kaçı tropikal ilaçlar için kullanılıyor? Global Drug Gap yani küresel ilaç açığı neden
vardır? Alım gücü düşük ülkeler ilaca erişim noktasında neden sorunlar yaşıyor? Bu sorulara hep
birlikte cevap arayalım.
DSÖ verilerine göre, küresel nüfusun 1/3’ünün sağlıklı yaşam için gerekli olan yaşamsal ilaçlara ve
aşılara erişimi yoktur. Bu nüfus büyük oranda Asya ve Afrika’dadır. Afrika ve Asya kıtalarında yaşayan
nüfusun % 50’den fazlası yaşamsal ilaçlara erişememektedir. Sağlık alanında yapılan AR-GE araştırmalarının sadece %10’u dünya nüfusunun %90’ını ilgilendiren sağlık sorunlarıyla alakalıdır. Ki bu
duruma da “10/90 açığı” denilmektedir.
Dünya gündeminin üst sıralarında yer bulamayan, hastalıkların Afrika kıtasını tehdit ettiğini, insanların söz konusu hastalıklardan ötürü hayatını kaybediyor olmasına rağmen ilaç firmaları Afrika’da
AR-GE yapmamaktadır.
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Nitekim 1995-1997 yılları arasında piyasaya giren 1233 ilaçtan sadece 13’ü tropikal ilaçlara özgüdür
(Reich 2000). “Küresel ilaç açığı” (İng: “global drug gap”) olarak adlandırılan bu durum, küresel ilaç firmalarının, alım gücü olmayan ülkelerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmediğini gösteriyor.
Ya uygarlığımızın göstergesi olan patent olgusuna ne demeli? Neymiş efendim, patent yasaları sadece şirketleri korumuyormuş, aynı zamanda toplumun da yararına olan bir şeymiş (!) .
Bakalım…
Örneğin, San Halkı. (Kalahari Çölünde yaşayan Güney Afrika Halklarıdır.) Avcılık seferlerinde “hoodia”
isimli bir bitki çiğnerler. Bu bitki iştahlarını baskılamaya yardımcı olur. Güney Afrikalı bir araştırma enstitüsü ve İngiltere orjinli bir şirket, bu bitkilerdeki etken bileşenin patentlerini
aldı ve ilaç yapımı için güçlü bir ilaç şirketi olan Pfizer’a sattı. Kimse San halkına danışmadı. (Mooney 2014)
Demek ki; patent yasaları da öyle toplumu korumuyormuş. Sonradan yapılan kamuoyu baskısıyla San halkına satıştan düşük bir pay verileceği
ifade edildi. Lakin şunu bir kez daha öğrendik ki; patent
yasaları ancak ve ancak kârlılığı koruyor. Toplumsal
baskılar karşısında sadece geri adım atmış gibi görünüyor.
İşte bu noktada düşündüğüm şey şu: Kuzey’in
Güney’e sadece ekolojik bir borcu yoktur.
Güney’e aynı zamanda “AR-GE borcu” vardır. Bugün COVİD-19’da sıtma ilacının
kullanılması, aklınıza şunu getirir mi bilemem. Acaba bu borç daha önceden
ödenmiş olsaydı ve hala Afrika’da tropikal
enfeksiyonlardan ölen insanların yaşamları
neo-liberal sağlık politikalara batmış Kuzey’in dikkatini çekmiş olsaydı da yeni kuşak sıtma ilaçları ya da
tropikal ilaçlar için araştırma yapılıp ilaç üretilseydi ya da üretilmiş olsaydı COVİD-19’a daha etkili ilaçlar elimizde olmaz
mıydı?
İşte tüm bunlar benim aklıma gelenler…
Sorunun aslı, ekolojik sistemin bozulmasıdır.
İnsanın doğaya ölçüsüz müdahalesinden kaynaklanan bir durumdur.

Bu durumda salgında çöken sadece sağlık sistemi mi?

Yoksa her koşulda sağlığın metalaştırılması için saldıran
kapitalizmin yeni formu olan neo-liberalizm mi ?
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GENEL YÖNETİM KURULUMUZ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ ve UYARDI

AVM’lerin Salgın Yuvalarına
Dönüşmesine İzin Vermeyelim!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 7 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; “tedbirlerin gevşetilmesi konusunda son derece dikkatli davranılması gerektiğini” belirtiyor.
Kovit -19 Bilim Kurulu üyeleri; “ AVM’lerin açılmaması gerektiğini, bu karar için erken olduğunu, gerekli önlemlerin alınmasını, kısıtlamalar gevşetilse dahi önceliğin AVM’ler olmaması gerektiğini” belirtiyorlar. Bilim dünyası AVM’lerin açılmasına kaygı ile yaklaşarak;“ bir süre daha beklenmesi gerektiğini” ısrarla ifade ediyor.
Makine Mühendisleri Odası; 7 Mayıs 2020 tarihli açıklamasında; ” AVM’lerde gerekli tadilatların yapılıp ilgili sistemlerin yüzde 100 taze havayla çalışır hale getirilmeli, tuvaletlerin egzoz fanları 24 saat
çalıştırılmalı ve kapıları açık bırakılmamalı, varsa yer süzgeçleri susuz kalmamalı, lavabo, klozet armatürleri sensörlü değilse değiştirilmeli, havalı el kurutma cihazları sökülerek kullan-at kağıt peçete
kullanımına geçilmeli ve deterjan ihtiyacı sürekli olarak karşılanmalıdır. Bakım ve kontrollerin teknik
standartlara uygun olarak yapılmaması, virüsün yayılmasına neden olacaktır” demektedir.

İşçi Sendikaları, “AVM’lerin açılmasının
“çalışanları açısından tehlikeli” olacağına işaret etmektedir. Sendikamız Genel
Başkanı Mustafa Ağuş daha salgının ilk
günlerinde yaptığı açıklamada; “ziyaretçi
sirkülasyonunun binler ile ifade edildiği
AVM’lerde ortaya çıkacak “temasın büyük risk teşkil ettiğini belirterek; çalışanlar için alınması gereken hijyen tedbirleri, kişisel koruyucu malzeme temini ve
sosyal mesafenin korunması hususlarında kaygılarımız vardır.” “(…) öte yandan
AVM’lerin tuvalet vb. mekanlarında hijyenin sürekliliği, hijyen malzemeleri temini,
çalışanların dinlenmesi, servis olanakları,
ateşlerinin ölçülmesi ve çalışanlar için
sağlıklı havanın temini gibi; olmazsa olmaz” hususlarda kaygılarımız üst düzeyde sürmektedir” ifadelerini kullandı.
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Gerçekten de, gün boyu ayakta çalışan,
sağlıklı yemek ve dinlenme olanaklarından
yoksun, yeterince güneş ışığı görmeyen,
oksijen alamayan AVM İşçilerinin; çalışırken sağlıklarını tükettikleri bir gerçektir. Bu
nedenle Kovit-19 koşullarında AVM’lerde
teknik, sıhhı ve eğitsel bir dizi tedbir ile birlikte; işçiler için insanca çalışma ortamı ve
insan gibi yaşama olanakları sağlanmadan
AVM’ler açılmamalı, çoğunluğu 18-25 yaşlarında olan genç işçiler göz göre göre salgına
teslim edilmemelidir.
Semt pazarlarında yaşanan gerçekler;
AVM’lerde ortaya çıkacak tablo hakkında
bize ipuçları vermektedir. Bu deneyimler,
AVM’lerin açılması kararının yerinde olmadığını anlamak için yeterlidir. Bu nedenle;
AVM‘leri açma kararı, toplumun 2 aylık emeği ve özverisini sabote edecektir. Çünkü;
- Kovit-19 verileri olumlu gibi görünse de,
halen her gün yaklaşık 2 bin yeni vaka ortaya çıktığı, onlarca kişi vefat etmekte olduğu
gerçeği göz ardı edilemez!
- AVM’lerde teknik, sıhhı ve fiziksel önlemler alınmamakta, gerekli yatırımlar yapılmamaktadır.
- AVM çalışanlarının ve ziyaretçilerin sağlığına dair gerekli tedbirler alınmamaktadır.
- Bir avuç AVM patronunun menfaati için
toplumu salgına teslim etme riski taşıyan bu
karar; gözden geçirilmeli ve ertelenmelidir.
DİSK Sosyal-İş Sendikasının önceliği;
İNSAN HAYATIDIR!
Ülkemizin salgına karşı mücadelesine sahip çıkmak; halkımızın sağlığını korumak ve
AVM’lerden işçi cenazelerini kaldırmamak
için;

AVM’ler Açılmamalıdır!
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DİSK’TEN BASIN AÇIKLAMASI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN VE GREVİN YASAKLANMASINA,
ÜCRETSİZ İZİN DAYATMASINA VE SEFALET ÖDENEĞİNE HAYIR!
Bir grup AKP milletvekili tarafından 14 Nisan
2020’de TBMM Başkanlığı’na sunulan “Covid-19
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” işçi sınıfı için ağır hak kayıpları, adaletsizlikler ve eşitsizlikler içermektedir. Dahası teklif ile Anayasa açıkça ihlal edilmektedir.
Tümüyle işverenlerin çıkarlarını koruyan, birinci
derecede muhatabı olmasına rağmen sendikaların hiçbir biçimde bilgilendirilmediği ve görüşlerinin alınmadığı bu yasa teklifi, salgın koşullarında on milyonlarca işçiyi ve ailesini
korumak yerine, bir avuç işvereni korumayı politik bir tercih
olarak açıkça ortaya koyan
bir zihniyetin ürünüdür.
Bu yasa teklifiyle on
milyonlara
dayatılan,
Türkiye’ye dayatılan sorunlar şunlardır:
1. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
VE GREV YASAKLANIYOR
Bu durum Anayasaya açıkça aykırıdır. Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı Anayasada güvence altına
alınmış temel haklardandır. Temel hak ve özgürlükler kanun teklifi ile askıya alınamaz.

olacaktır. Yapılması gereken hiçbir önkoşul aranmadan işten çıkarılması yasaklanan tüm işçilere
kısa çalışma ödeneği ve daha önce işten çıkarılan
tüm işçilere işsizlik sigortası ödeneği verilmesini
sağlamaktır.
3. SEFALET ÖDENEĞİ BÜYÜK EŞİTSİZLİK YARATACAK
Bu yasa adında iddia edildiği gibi “Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması”na
değil işverenlerin çıkarlarının korunmasına hizmet etmektedir.
Salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için yapılması gerekenler bellidir:
1.İşten çıkarmalar derhal yasaklanmalıdır.
2.Sendikaların toplu iş sözleşmesi
ve grev hakları değil, anti demokratik yetki düşürücü sebep ve süreler
ortadan kaldırılmalıdır.
3.Ücretsiz izin dayatması yasa tasarısından çıkarılmalıdır.
4.Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortasından
yararlanmada ön koşullar kaldırılmalıdır.

Bu yasak milyonlarca işçiye ağır mağduriyetler
yatacak, kamuda 1 milyon eski taşeron işçisinin
toplu iş sözleşmesinin en az 6 ay sarkmasına ve
eski taşeron işçilerin toplu iş sözleşmelerinin
2021 ortalarında sonuçlanmasına yol açacaktır.

5.15 Mart 2020’den geçerli olmak üzere işini kaybeden, ücretsiz izne çıkarılan ve bu yasa ile işten
çıkarılması yasaklanıp çalıştırılmayan tüm işçilere
en az asgari ücret düzeyi olmak (2.325 TL) üzere,
mevcut ücretleri de dikkate alınarak kısa çalışma
ödeneğinde öngörülen düzeye kadar (4.381 TL’ye
kadar) ödeme yapılmalıdır.

2. ÜCRETSİZ İZİN DAYATMASINDA ISRAR EDİLİYOR

6.Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler durdurulmalı ve işleri durdurulan işçilere de aynı ödeme yapılmalıdır.

Torba yasa teklifinde işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin konusunda da düzenlemeler yer almakta.
Ücretsiz izin dayatması ile işten çıkarma işlevsiz
hale gelecek, işçiler için hak kayıplarına neden

7.Kayıtdışı çalışanlardan işini ve gelirini kaybeden
bütün yurttaşların geçimini sağlamak hükümetin
görevidir. Hükümet kayıtdışı olup işini kaybedenler işçilere asgari ücret düzeyinde kamu kaynaklarından destek sağlamalıdır.
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“İŞÇİLERİ VE AİLELERİNİ GÖZDEN ÇIKARARAK SALGINLA MÜCADELE OLMAZ!”
Covid-19 ile mücadeleyi canları pahasına yürüten
sağlık çalışanları başta olmak üzere işinin başında
olanları sevgiyle saygıyla selamlıyor ve bu onurlu
mücadelede yaşamını kaybeden hocalarımızın ve
sağlık çalışanlarının anısı önünde saygıyla eğiliyorum.
1- İşten çıkarmalar yasaklanmalı
2- Zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında ücretli
izin uygulanmalı
3- Tüm çalışanların gelirleri güvence altına alınmalı
4- İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalı
5- Fatura ve kredi borçları ertelenmeli
6- En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine
yükseltilmeli
Covid-19 ile mücadelenin sosyal boyutunu güçlendirmek için
1- İşten çıkarmaların yasaklanması
2- Zorunlu ve acil işler dışında mal ve hizmet üretiminin durdurulması
3- Gelir kayıpları için kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin koşulsuz devreye sokulması
Çarkların dönmesi daha çok işçinin hasta olması
demek, çarkların dönmesi demek daha fazla temas
demek, daha fazla risk demek.
Salgına karşı yaşamı savunmalıyız, parayı pulu değil.
Şimdi enflasyon hesabı yapmanın zamanı değil.
Şimdi bütçe açığı ve üretim hesabı yapmanın zamanı hiç değil.
İnsanlar can derdinde, iş ve aş derdinde.
Her şeyden önemli olan budur.
Bilim evde kalın diyor. Evde kalmanın yegâne yolu
zorunlu ve acil işler dışındaki işleri durdurmak ve

işten çıkarmaları yasaklamaktır.
Ancak maalesef işveren örgütleri bilimin gösterdiği yolu göz ardı ediyor. İnsanlar can derdindeyken,
işçiler ve aileleri risk altındayken “Üretim ve hizmet
kapasitemizi koruyarak üretmeye devam edelim”
diyorlar.
“Çarklar dönecek” dayatmanızın en büyük bedelini
bu salgın koşullarında çalışmak zorunda bıraktığınız büyük oranda örgütsüz işçiler ve aileleri ödeyecektir.
Acil atılması gereken adımları bir kez daha sıralıyoruz:
Zorunlu ve acil işler dışında mal ve hizmet üretimi
salgın süresince durdurulmalı ve yurttaşların böylece evde kalması sağlanmalıdır.
İşten çıkarmalar yasaklanmalı ve tüm çalışanların
geliri güvence altına alınmalı, başta büyük kentler
olmak üzere etkili bir karantina uygulanmalı
Karantina ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle işini
ve gelirini kaybedenlerinin kendilerinin ve ailelerinin geçimi devlet tarafından sağlanmalıdır.
Karantina sürecinde kadına yönelik artan şiddete
karşı İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin
bir biçimde uygulanmalıdır.
Hanelerin temel tüketim faturaları ve borçları ertelenmelidir.
En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.
Covid-19’a karşı toplumsal dayanışmaya, güçlü
sosyal politikalara ve sosyal devlete ve bilimin yol
göstericiliğinde ortak akla ihtiyacımız var.
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Covid-19 işçileri nasıl etkiledi ?
Salgının Çalışma Yaşamına Etkileri
DİSK Üyesi İşçilere Yönelik Alan Araştırması (Temmuz 2020)
Araştırmanın Örnekleri (İşkolu-Sektör Dağılımı) (Yüzde)
Genel hizmetler

%52,2

Metal

%14,3

Lastik, kimya

%7,8

Büro, ticaret. eğitim

%6,8

Tekstil

%6,6

Güvenlik,savunma

%3,9

Taşımacılık

%3,5

Diğer

Covid-19 salgını ilk günden itibaren DİSK’in gündeminde önemli bir yer tuttu. Covid-19 ile etkin mücadele için
Hükümet’i uyardı ve açıklamalar yaptı. Covid-19’un işçiler
üzerindeki etkisine yönelik bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. 8-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmanın
özeti:

%2,5

Konaklama, turizm

%1,2

Gıda-İş

%1,1

SALGIN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA BİÇİMİNDE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇTI
İşçilerin yüzde 63’ünün çalışma biçimi değişti.
İşçilerin yüzde 41’inin çalışma süresi Covid-19 nedeniyle azaldı.
İşçilerin yüzde 23’ü kısa çalışma, yüzde 19’u dönüşümlü çalıştı.

İŞÇİLER CİDDİ ÜCRET VE GELİR KAYIPLARI YAŞADI
İşçilerin ücret, fazla çalışma ve sosyal haklarında kayıplar yaşandı.
İşçilerin yüzde 36’sı ücret ve gelir kaybı yaşarken, yüzde 40’ı daha ucuz besinlere yöneldi.
İşçilerin Covid-19 Nedeniyle Yaşadığı Ücret ve Gelir Kaybı

Covid-19’un İşçilerin Ekonomik Durumuna Etkisi

Kayım yok
Gelirim arttı
%24,8
Tamamını aldım,
kesinti olmadı

%35,5
%58,4
%6,1

Fazla masai veya kısa
çalışma ödeneği ile
birlikte fazlasını aldım
Eksik veya hiç alamadım
(ücret ve sosyal haklar dahil)

Ekonomik
zorluk yaşadım
%73,2

DİSK üyesi işçilerin yüzde 75’i Covid-19 nedeniyle
ekonomik zorluk yaşadı
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İŞÇİLER CİDDİ ÜCRET VE GELİR KAYIPLARI YAŞADI
İşçilerin ücret, fazla çalışma ve sosyal haklarında kayıplar yaşandı.
İşçilerin yüzde 36’sı ücret ve gelir kaybı yaşarken, yüzde 40’ı daha ucuz besinlere yöneldi.

İşyerlerinde Covid-19 Vaka Oranı

%1,6
%27,8

İŞÇİLERİN YÜZDE 75’İ COVID-19 NEDENİYLE
EKONOMİK ZORLUK YAŞADI

Evet, ben
yakalandım
Evet, çalışma arkadaşım/
arkadaşlarım yakalandı
Hayır

%70,6

İşçilerin yüzde 25’ten fazlasının borçları arttı,
İşçilerin yüzde 16,5’i kredi kartı borcunu ödeyemedi.
İşçilerin İŞKUR’dan Ödenek Alma Durumu

KADIN İŞÇİLER DAHA OLUMSUZ ETKİLENDİ

%24,1

Kadın işçilerin yüzde 52’si ücretli çalışma sürelerinin azaldığını,
yüzde 42’si ücret kaybı yaşadığını belirttiler.

%2,2

%0,7

Almadım
İşsizlik ödeneği aldım
Kısa çalışma ödeneği aldım
Ücretsiz izin ödeneği aldım

%72,9

İŞÇİLERİN BİRİKİMLERİ ÇOK SINIRLI
İşçilerin yüzde 63’ü geliri kesilirse 1 aydan daha az süreyle, yüzde 29’u geliri kesilirse 1-3 ay arası süreyle geçinebileceğini beyan etti.
İşçilerin sadece yüzde 12’si 6 aydan daha uzun süre geçinebileceğini belirtti.
İşçiler Diyor Ki!
Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında
bütün işlerde salgın süresince çalışma durdurulmalıdır
Salgın süresince çalışanlara ücretli izin verilmelidir
Salgın süresince işsizler için koşulsuz işsizlik maaşı
verilmelidir
Salgın süresince tüketici, konut ve taşıt kredileri ile
kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ile iletişim
faturaları
12 yaş ve altı çocuğu olan işçilere ücretli izin verilmelidir
Mesai saatleri kısaltılmalı, dönüşülmü çalışma yapılmalıdır
Uygun birimlerde uzaktan çalışmaya geçilmelidir

COVID-19 ÖNLEMLERİ
YETERLİ DEĞİL

73,7
80,2
86,7
92,8
79,4
85,0
86,0

Kendisine ya da ailesinden birine virüs bulaşan işçiye
ücretli izin verilmelidir

94,7

İşyeri ortamı ve işyerindeki araç-gerecin dezenfeksiyonu
düzenli olarak yapılmalıdır

94,3

İşyerinde düzenli ateş ölçümü yapılmalıdır

94,2

İşveren tarafından salgının risk ve tehlikeleri konusunda
işçilere bilgi verilmelidir

95,2

Virüs bulaşan işçi, iş kazası kapsamında
değerlendirilmelidir
İşyerlerinde ortak kullanım alanları işçileri korumak
üzere yeniden düzenlenmelidir

87,9
94,2

İşçilerin yüzde 29,4’ü kendilerinin veya
arkadaşlarının Covid-19’a yakalandığını
bildirdi. İşçilerin yüzde 53’ü işyerlerinde
salgına karşı alınan önlemleri yeterli bulmuyor.

İŞÇİLERİN KAYGILARI
BÜYÜK
İşçilerin yüzde 82’si Covid-19 nedeniyle
işini ve/veya kendisini tehlikede hissediyor.
Raporun tamamına www.disk.org.tr ve
www.sosyal-is.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.
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8 MART

34

COSKUSU

işyerlerimizde

Tüm dünyada ve ülkemizde her yıl kutlanan, aynı zamanda kadın işçilerin cinsel ayrımcılığa, şiddete, tacize,
işyerlerinde yaşadıkları sorunlara yönelik taleplerini ifade ettiği bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü
daha geride bıraktık. Sendikamız Sosyal-İş bu önemli ve anlamlı günde
örgütlü olduğumuz işyerlerinde kadın üyelerimizle bir araya gelerek
sendikamız tarafından hazırlanan hediyeleri
üyelerimize takdim etti ve günün sınıfsal anlamına uygun bilgilendirmelerde bulundu.
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ULUSLARARASI

BİRLİK MÜCADELE

1 MAYIS NASIL DOĞDU?

Kapitalizmin ilk döneminde çalışma süreleri çok
uzundu. İşçiler günde 12, 15 hatta 20 saati bulan
mesailerle çalıştırılıyordu. İşçilerin mücadelesi neticesinde bazı ülkelerde önce çocukların, ardından da
yetişkinlerin çalışma sürelerini 10-12 saate düşüren
yasalar çıkarıldı. Özellikle 1850’li yıllardan itibaren “8
saat işgünü” işçi sınıfının en temel taleplerinden biri
haline geldi. İşçiler, “8 saat çalışma, 8 saat dinlenme,
8 saat uyku” talep ediyordu.
ABD’de 1866’da yapılan Genel İş Kongresi’nde
şöyle bir bildiri yayınlandı: “Bugünün ilk ve en büyük
zorunluluğu ABD’de sekiz saatlik çalışmayı, normal
işgünü kabul eden bir yasayı yürürlüğe koyarak, bu
ülkenin emeğini kapitalist kölelikten kurtarmaktır.
Bu şanlı sonuca erişine dek bütün gücümüzle çalışmaya kararlıyız”
ABD’de iki yıl sonra kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma sürelerini 8 saat ile sınırlandıran
bir yasa kabul edildi. 1880’li yıllarda ABD’de 8 saatlik işgününün özel sektörde de yaygınlaşması için
büyük gösteriler düzenlendi. 1 Mayıs 1886 günü
ABD’de 10’un üzerinde kentte, 350 bin dolayında
işçinin katıldığı gösteriler yapıldı. Amerikan Emek
Federasyonu, 1 Mayıs 1890 günü “8 saatlik işgünü”
için gösterilerin düzenlenmesi kararını aldı.
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1884-1886 yılları arasında ABD’nin yanı sıra Japonya, Fransa ve Rusya’da “8 saatlik işgünü” talebi
ile grevler yapıldı. ABD’de 1888’de eylem kararları
alınırken, aynı aylarda birbirinden habersiz olarak
Fransa ve Belçika İşçi Sendikaları Konfederasyonları
da 8 saatlik işgünü için mücadele kararlı aldı. 1889’da
2. Enternasyonal’in Paris’teki kuruluş kongresinde 1
Mayıs 1890 günü “8 saatlik işgünü” talebi için eylem
günü olarak kabul edildi. 1 Mayıs 1890’da, birçok
ülkede milyonlarca işçi alanlara çıktı. 1 Mayıs’ın doğuşuna yol açan “8 saatlik işgünü” talebi ilerleyen
yıllarda elde edilerek, işçi sınıfının mücadelesi zafer
ile sonuçlandı.
İşte 1 Mayıs, işçi sınıfının en temel haklarından
biri olan “insanca çalışma süresi” hakkı için yürütülen mücadelede tüm dünyada ortak bir eylem günü
olarak ortaya çıktı. 1890 yılından sonra da dünyanın
dört bir yanında işçiler, her yıl 1 Mayıs’ta gösteriler
yapmayı sürdürdü.
1890 yılından bu yana 1 Mayıs işçi sınıfının dünya ölçeğinde birlik, mücadele ve dayanışma günü
olarak kutlamakta, işçiler alanlara çıkmakta, güncel
sorunlarını ve taleplerini dile getirmektedir.

DAYANIŞMA

GÜNÜ

TÜRKİYE'DE 1 MAYIS
Cumhuriyet döneminden önce ilk 1 Mayıs, 1909 yılında Üsküp’te kutlanmıştır. 1920’lerin ilk yıllarında özellikle İstanbul’da kalabalık 1 Mayıs kutlamaları yapılmıştır.
Bazı kutlamalarda, işçiler o dönemki işgale karşı çıkmış,
“bağımsızlık” talebini dile getirmiştir. Ancak Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 1 Mayıs’a sıcak bakılmamış, 1
Mayıs kutlamaları engellenmiş ve hatta yasaklanmıştır.
1936 yılında çıkarılan bir kanunla 1 Mayıs “Bahar Bayramı” adı altında genel tatil günü olarak kabul edilmiştir.
Sonuç itibariyle 1925 yılından 1975 yılına kadar kitlesel
kutlamalar yapılamamıştır.
Yarım yüzyılın ardından 1975 yılında İstanbul
Tepebaşı’nda geniş katılımlı bir salon toplantısı ile 1
Mayıs kutlanmıştır. Hemen ertesi yıl 1976’da Taksim’de
DİSK tarafından düzenlenen mitinge yüz binlerce işçi
katılmış, 1 Mayıs yeniden alanlara taşınmıştır. “1 Mayıs ilk
dileğimiz / yaşatacak seni tunç bileğimiz” diyen Türkiye
işçi sınıfı 1 Mayıs’ta meydanların kapılarını artık açmıştır.
1 Mayıs 1977’de DİSK tarafından yine Taksim
Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına yüz
binlerce işçi katılmış, meşhur 1 Mayıs fotoğrafı işte o gün
çekilmiştir. 1977 1 Mayıs’ında karanlık güçler tarafından
kitleye ateş açılmış, büyük bir kargaşa yaşanmış ve 36
emekçi yaşamını yitirmiştir. Buna rağmen 1978 yılında
da Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamaları yapılmıştır.
12 Eylül darbesinin ardından 1 Mayıs kutlamalarının

önüne geçilmek istenmiştir. Tüm engellemelere rağmen 1980’li yılların sonlarından itibaren 1 Mayıs çeşitli
işyerlerinde kutlanmaya başlanmış, salon toplantıları
düzenlenmiştir. 1993 yılından itibaren 1 Mayıslarda yeniden birçok ilde alanlarda mitingler yapılmıştır. 2000’li
yıllarda artık Türkiye’nin dört bir yanına 1 Mayıs kürsüleri
kurulur hale gelmiştir.
1977 1 Mayıs katliamının 30. yıldönümü olan 2007
yılında 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanmak istenmiştir. Ancak Taksim’de adeta terör estirilmiş, 1 Mayıs
kutlamalarına izin verilmemiştir. 2008 ve 2009 yılında
da Taksim’de 1 Mayıs kutlamaları hükümet ve polis tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Emekçilerin kararlı
mücadelesi sonucunda hükümet 2009 yılında 1 Mayıs’ı
resmi tatil ilan etmek zorunda kalmış, 2010 yılından itibaren Taksim Meydanı’nın kapıları işçilere açılmıştır.
1 Mayıs, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında başta Taksim
Meydanı olmak üzere ülkenin dört bir yanında yüz binlerce işçi ve emekçinin katılımı ile kutlanmıştır. İzleyen
yıllar da ise Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmış, ancak tüm yurtta kitlesel olarak kutlanmaya
devam etmiştir. Yasaklar işçi sınıfının haklı ve meşru taleplerini alanlarda haykırmasını engelleyememiştir.
2020 yılına gelindiğinde Covid-19 salgını nedeniyle
işçi ve emekçiler işyerlerini 1 Mayıs alanlarına çevirmişlerdir.
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1 Mayıs Çoşkusu İşyerlerinde

yaşasın

1
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 1 Mayıs Birlik Mücadele ve
Dayanışma Günü’nde alanlarda olamadık.
Sendikamız bu yıl 1 Mayıs coşkusunu örgütlü olduğu işyerlerine taşıyarak “Yeni Bir Toplumsal Düzen, Krizin Faturasını Ödemek İstemiyoruz, Ücretsiz İzin Dayatmasına Hayır, Zorunlu
Hizmetler Dışında Herkese Ücretli İzin, Sefalet Ödeneğine Hayır” dövizleriyle hep birlikte
haykırdı.
2021 yılında 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü alanlarda daha coşkulu ve taleplerimizi daha gür dile getirmek dileğiyle…

2020

Antalya
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Yeni Bir Toplumsal Düzen İçin!

YAŞASIN 1 MAYIS
YAŞASIN DİSK
YAŞASIN SOSYAL-İŞ

Ankara

39

40

İstanbul

İzmir
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15-16 HAZİRAN

Direnişinin 50. Yıldönümü
Tarih: 15 Haziran 1970
Yer: Otosan Kadıköy Fabrikası
Sabah saatleri… İşçiler gelmeden Maden-İş Sendikası işyeri ünite ve lokal temsilcilerinden
oluşan 65-70 kişilik grup toplandı… O gün Otosan işyerinde Maden-İş Sendikası işyeri 2.
Temsilcisi, sonraki yıllarda Sendika Genel başkanlığını da üstlenmiş olan Mehmet Karaca
“Derinden Gelen Kökler” kitabında şöyle anlatıyor:
“Toplam 65-70 kişiydik. Birkaç gün önce siyasi liderlere telgraf çekerek Anayasal Direniş Komiteleri diye imza
atan sendika temsilcileri eylemi yönetiyordu. Ünite temsilcileri ve lokal temsilcileri bir gün önce DİSK’in Merter
toplantısını, akşam saatlerindeki Pendik ( Maden-İş Şubesi) toplantısını anlattık.
O gün gazeteler DİSK’in eylem kararını yazdıkları için işçiler olayı biliyorlardı. Bir saate yakın süren tartışmanın
sonunda oybirliği ile Ankara Asfaltında yürüyüşe geçmek üzere fabrikayı boşaltmaya karar verdik. Ünite temsilcileri kısımlarına döndüler. Kararımızı ve nedenlerini işçilere anlattılar. 20 Dakika sonra biz temsilciler kısımları
dolaşmaya başladık. Bizi gören işçiler topluca işi bıraktılar. 1500 kadar işçi üç ayrı binadan iş önlükleri ve tulumlarıyla her adımda daha da büyüyerek dışarı çıktık. Ankara Asfaltında toplandı. İşçilere “ savaşa hazır ol!” başlıklı
sendika gazetesini de dağıttık.
Bayraklar, flamalar çıktı. Karton dövizler yazıldı. Göze çarpan sloganlar; “ hükümet istifa”, “ Demirel istifa”, İşçiyiz
güçlüyüz”, “ Bağımsız Türkiye” idi..
İşçileri harekete geçirecek bir konuşma yapılması gerekiyordu. Hazırlığım yoktu ama bir gün önce Merter’de Kemal Türkler’in konuşmasından çok etkilenmiştim. Kendi görüşlerimi de katarak işçilere anlattım ve hedefimizi
açıkladım. “ Kartal istikametine doğru yol boyunca diğer fabrikaları da yanımıza alarak yürüyüşe geçeceğiz. 17
Haziran Çarşamba günü Taksim Mitingine katılacağız..”
Ve yürüyüş başladı…

GENÇ BİR ASKERİN GÖZÜYLE 15-16 HAZİRAN
Akademisyen, gazeteci ve yazar Dr. Atilla Özsever o
gün askerdi. 15 Haziran 2019 tarihli Evrensel Gazetesinde şöyle anlatıyor: “15 Haziran 1970 tarihinde Kartal Maltepe’deki 2. Zırhlı Tugay’da teğmen
rütbesinde 22 yaşında muvazzaf
bir subaydım. O gün öğleden
sonra Kartal’da bulunan Haymak Demir Döküm Fabrikası’nı
işçilerin işgal ettiği ve makinelere zarar verdikleri haberi geldi. Haymak Fabrikası zamanın Başbakanı Süleyman Demirel’in kardeşi Şevket
Demirel’in ortağı olduğu bir fabrikaydı. 14 zırhlı personel
taşıyıcısı (kariyer) ile fabrikaya doğru giderken işçiler bizi
alkışlayıp “Ordu millet el ele” slogan atıyorlardı.
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16 HAZİRAN KADIKÖY: 16 Haziran’da işçiler
Maltepe’den Bağdat Caddesi yoluyla Fenerbahçe
Stadı’nın olduğu yere kadar gelmişlerdi. Onlar Fenerbahçe Stadı’nın önünde, biz de Kurbağalı Dere Köprüsü’nün
üzerindeydik, üç tane bariyeri köprünün önüne koyduk,
askerler de kol kola girmiş biçimde işçileri bekliyorlardı. O sırada Birinci Ordu Kurmay Başkanı Vahit Güneri
Paşa’nın binbaşı rütbesindeki emir subayı bana; “Teğmenim, işçilerin bariyerleri aşıp aşağıya vapur iskelesine
inmesini istemiyoruz, vapur iskelesinden karşıya geçip
Levent veya Eminönü’ndeki diğer işçi gruplarıyla buluşacaklar. Bu durumu engelleyelim.” “Tamam, komutanım”
dedim.
KURBAĞALI DERE KÖPRÜSÜNDE BARİKAT:
İşçilerin Kurbağalı Dere köprüsünde kurduğumuz barikata yaklaşması üzerine binbaşı manevra mermisi kullan-

BUNLAR NEDEN YAŞANDI?
1967 de kurulan DİSK’in hızla büyümesi siyasi iktidarı, Türk-İş’i ve işveren örgütlerini ürkütüyordu. AP'li Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk,
“DİSK'in çanına ot tıkamaktan” söz etmişti.
Adalet Partisi (Demirel) Hükümeti, sendikal
hareketi kontrol etmek amacıyla, TBMM’ye
1317 sayılı bir yasa teklifi sunmuştu.
1317 SAYILI YASA NE GETİRİYORDU ?
1317 sayılı yasa, bir sendikanın faaliyette bulunabilmesi için o işkolundaki işçilerin en az üçte
birini (yüzde 33’ünü) temsil etmesi gerektiğini
ilişkin bir BARAJ getiriyordu. DİSK’in önü kesilmiş olacaktı.
Olaylar Yasanın TBMM’de kabul edilmesi üzerine DİSK harekete geçti, 15 Haziran günü 70
bin işçi yürüdü, 16 Haziran’da bu sayı 150 bine
çıktı. Bir yandan İzmit’ten İstanbul’a doğru işçiler yürürken bir yandan da İstanbul’un hem
Asya, hem Avrupa yakasında büyük gösteriler,
fabrika işgalleri yapıldı.

manın gerekli olduğunu söyledi. Manevra mermisinin öldürme
riski yoktu ama 50 metreye yaralayıcı bir etkisi vardı. Binbaşıya,
manevra mermisinin hakiki mermi gibi algılanabileceğini ve bir
çatışma çıkabileceği ihtimalinden söz ettim. Bu arada amacım,
zaman kazanıp işçilerin bir an önce barikatı aşmasıydı. Nitekim
kısa bir süre sonra yoğun işçi kalabalığı barikatı aşıp geçti. Barikatı aşan işçiler, bölüğün asteğmenini coşkuyla omuzlarına
aldılar. Yoğurtçu parkındaki polis arabasını da ters çevirip tekmelediler. Bu arada önlem olarak vapur seferleri iptal edilmişti.
İşçiler Kadıköy bölgesinde kaldı. Olaylar böyle cereyan ederken
akşam sıkıyönetim ilan edildi. Sıkıyönetimin ilanından sonra
işçi liderleri ve temsilcileri tutuklanmaya başladı. Daha sonraki
günlerde olaylarda görev alan subayların ifadeleri alındı. Ertesi
yıl, Doğu Anadolu’ya, Tatvan’a tayinim çıktı. 12 Mart 1971 askeri darbesi sonrasında ordu içindeki devrimci subaylar da tasfiye
edilmeye başlandı. Siyasi düşüncelerimden ötürü 2.5 yıl cezaevinde kaldım…”

Olaylar, DİSK’i de aştı, olaylara katılan 168 işyerinden 121’i Türk-İş üyesiydi. Üniversite gençliği de destek verdi. 16 Haziran 1970’te İstanbul
ve Kocaeli’de sıkıyönetim ilan edildi. 21 DİSK
yöneticisi tutuklandı. 5 bin dolayında işçi işten
çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi Ekim 1972’de
yasayı iptal etti.
EYLEMLERİN ÖNEMİ Direniş, hak gaspına karşı bir sınıf hareketi olarak ortaya çıkmış, ücret
dışı haklarla ilgili bir mücadelenin ilk örneğini
oluşturmuştur.
- İşçiler, oy verdikleri bir partiye (Adalet
Partisi'ne) karşı bir sınıf tavrını ortaya koymuşlardır.
- Eylemde DİSK’in yanı sıra Türk-İş, bağımsız
sendikalar, öğrenci gençlik ve aydınların birlikteliği gerçekleşmiştir.
-Eylem yasal olmamasına rağmen toplumda
meşru ve haklı olduğu izlenimini yaratmış,
Anayasa Mahkemesi kararıyla bu meşruiyeti
onaylanmıştır.
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İmzalanan
Toplu İş Sözleşmelerimiz

İstanbul Barosu’nda

6. Dönem TİS sevinci
İstanbul Barosu ile Sendikamız arasında devam eden toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde anlaşma sağlanarak, 22.05.2020 tarihinde yapılan törenle imzalandı.
İmza törenine, Sendikamız adına İstanbul Şube Başkanı Cenk Erden, Şube
Sekreteri A. Turgut Aybulut, İşyeri Sendika Baştemsilcisi Elif Yolsal Çevik
ve İşyeri Sendika Temsilcisi Zafer Öztürk, İstanbul Barosu adına, Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Genel Sekreter Av. Cengiz Yaka, Sayman Av.
Muazzez Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu katıldılar.
01.01.2020- 31.12.2021 tarihleri arasında yürürlük süreli 6. Dönem Toplu
İş Sözleşmesi üyelerimize ve örgütümüze hayırlı olmasını dileriz.

Eğitim-Sen’de

5. Dönem
Toplu İş Sözleşmesi
imzalandı
(Eğitim-Sen) Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile Sendikamız arasında devam eden toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Üyelerimize ekonomik ve demokratik alanda
haklar sağlanan 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 01.01.2020- 31.12.2021 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır. Toplu iş sözleşmemiz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasına, üyelerimize ve örgütümüze hayırlı olmasını dileriz.
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Tüm Bel-Sen’de

İmzalar atıldı

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile Sendikamız arasında devam eden
3. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Toplu İş Sözleşmesi, sendikamız adına TİS Daire Başkanı Murat Bozbeyoğlu, İşyeri Sendika temsilcimiz
Ebru Avcı , Tüm-Belsen adına ise Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Cüce tarafından imza altına alındı.
Tüm Bel-Sen ile sendikamız arasında bağıtlanan sözleşme 01.01.2020- 31.12.2021 tarihleri arasında
yürürlükte olacak. Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz.

Devam eden
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunduğumuz ve yetkimizin
kesinleştiği işyerlerimizden;

İzfaş, Ünibel, Kocaeli Tabip Odası, Sinop Barosu, Ankara Diş Hekimleri Odası,
Atakent 2. Etap Toplu Yapı Kooperatifi, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası, Maden Mühendisleri Odası, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hacettepe Üniversitesi, İzmir Tabip Odası, Renkli Orman Okulları ve Uludağ Üniversitesi
ile toplu iş sözleşmesi müzakereleri devam etmektedir.
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BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NDE

örnek dayanışma!
Bilgi Üniversitesi akademisyenleri korona günlerinde mavi yakalı iş arkadaşları ile örnek bir
dayanışma gerçekleştirdi. DİSK-Sosyal-İş Sendikası, Bilgi Üniversitesi İşyeri Temsilciliğimizin de
katkılarıyla gerçekleşen kampanya ile, emekçiler arasında herkesi duygulandıran bir dayanışma yaşandı.
EMEKÇİDEN EMEKÇİYE DAYANIŞMA
Sosyal medya üzerinden sadece 3 gün içinde organize edilen kampanyanın tüm aşamaları
kolektif anlayışla, tam bir imece ile tamamlandı.
112 akademisyenin katkı koyduğu dayanışma kampanyası ile 250 emekçinin hanesine “karınca kararınca” dayanışma paketleri teslim edildi. Çocuklar
bir avuç da olsa bayram şekeri ile hatırlanırken, Kadıköy Kooperatifi ile yürütülen çalışma sayesinde, bu zor günlerde yerel üreticiler de desteklendi.
Emeğe ve emekçilere çok yakışan kültürümüz olan “dayanışmayı” sözden
eyleme, hayatın içine taşıyan, iz bırakan işler yapan Sosyal-İş İşyeri Sendika
Temsilciliğimizi, “dayanışmada” olan
çok değerli Bilgi Üniversitesi Akademisyenlerini ve tüm emeği geçenleri
kutluyoruz.
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Evlerden Biri
Orhan KEMAL

Yazar hakkında;
15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü’dür. Bir süre Suriye ve Lübnan’da yaşamış, 1932’de Adana’ya dönerek burada işçilik, dokumacılık, ambar memurluğu,
katiplik yapmıştır. 1939’da ilk şiirlerini de yazdığı askerliği esnasında, komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkûm olmuştur. Kayseri, Adana ve Bursa cezaevlerinde yatan sanatçının Bursa Cezaevinde Nâzım Hikmet’le tanışması yaşamının ve yazarlığının dönüm noktası olmuştur.
Hapisten çıktıktan sonra amelelik, sebze nakliyeciliği, Adana Verem Savaş Derneğinde kâtiplik yapmış ve 1950 yılında İstanbul’a yerleşmiştir. Bu tarihten itibaren hayatını yazılarıyla kazanmıştır. Tedavi
amacıyla Soyfa’ya gitmiş ve 2 Haziran 1970’te Sofya’da tedavi edildiği hastanede beyin kanamasından
ölmüştür.

Kitap Hakkında;

D

evlet Demiryolları'ndan emekli Sadi Bey'in emekli ikramiyesiyle aldığı ufacık evde yaşananları anlatıyor. Evle sınırlı kalmayan hikaye aslında evde yaşayan insanlarla birlikte, her
birinin kurduğu ilişkilerle, yaşadıkları evin sınırlarını aşıp bir memleket fotoğrafı seriyor gözlerimizin önüne.
Aynı evin içinde beş insan. Neredeyse elden ayaktan düşmüş bir
baba, küçük bir memur olan büyük oğul, hukuk fakültesinde okuyan küçük oğul, bir bakkalda kasiyerlik yapan kız kardeş, umudu
küçük oğlunun avukat olmasında olan evdeki varlığı gittikçe belirsiz hale gelen bir anne. Bağları zayıf bir aile.
Üç kardeş de ailenin tek mal varlığı olan ev üzerinde farklı hayaller
kurmakta üçü de evi hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir basamak olarak görmektedir. Orhan Kemal, aile arasındaki ilişkileri,
kavgaları, hırsları, annenin çaresizliğini büyük bir ustalıkla gözler
önüne serer.

Kitabı okurken artık sizde o mahallede yaşayan bir insan olursunuz. Sizi alır o evlerden birine yerleştirir, aynı bakkaldan alışveriş yapar, aynı duraktan otobüse biner, aynı kahvenin önünden geçer, aynı
üniversite kapısında beklersiniz. Orhan Kemal'in romanlarının genelinde olan bu yalınlık, doğallık,
usta betimlemeler sayesinde roman kahramanlarını yolda görseniz tanıyacağınıza inanırsınız.
Orhan Kemal bir aile dramını anlatırken aynı zamanda, küçük memurları, işçi kızları, zor koşullarda
okuyan öğrencileri, hayallerine tutunarak mücadele etmeye çalışan insanları gözler önüne serer. Roman kahramanlarının hepsine ayrı ayrı kızar ama aynı zamanda hepsini ayrı ayrı anlarsınız.
İnsanı duygudan duyguya götüren güldüren, kızdıran, sevindiren, üzen, düşündüren, küçük bir mahalleden yola çıkarak memleket manzarasını gözler önüne seren, "Evlerden Biri" romanı okuma listesinde olması gereken kitaplardan biri. Şimdiden keyifli okumalar.
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Örgütlü olduğumuz
işyerleri

Sosyal Medyadan

Bizi Takip Etmek İçin!

“Elbette bahar güneşi parlatacak,
ıslak ağaçları ve tuza banarak
erik, çağla, taze badem
yiyeceğiz elbette”
Orhan KEMAL

