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İnsanlık bambaşka ve alışmadığımız bir 
sınavdan geçiyor. Hepimiz bu sınavın acemi 
öğrencileriyiz. Ülkeler ve toplumlar da bu sı-
navın önemli unsurları. En büyük temennimiz 
hepimizin bu zorlu günlerden sağsalim ve 
maddi-manevi en az hasarla kurtulmamızdır.

İnsan mı, sağlık mı, ekonomi mi, ekono-
miyse kimin için sorularına verilen yanıtlar ve  
gerçekleştirilen uygulamalar ülke ve toplum 
olarak bizim nerde olduğumuzu belirleyecek. 

‘Evde kal’ sloganları havada uçuşurken 
milyonlarca emekçinin çalışmak zorunda kal-
ması bir o kadarının da işsizliğe ve gelecek-
lerinin büyük bir belirsizliğe terk edilmesi, ülke 
yönetiminin tercihini pek de emekçiden yana 
yapmadığını gösteriyor.

Bu acımasız ve saldırgan virüse karşı en 
önemli mücadele aracının sosyal izolasyon 
olduğu ortadayken hafta sonları haricinde so-
kağa çıkma yasağı ilan edilmemesi, işçilerin 
yaşamındansa ekonominin tercih edildiğini 
açıkça ortaya koyuyor.

Ayrıca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 
hafta sonlarında işkolumuzdaki işyerleri de 
dahil olmak üzere bir çok fabrikanın özel izinle 
üretime devam etmeleri kar hırsının pandemi 
falan dinlemediğinin, Ülkemizi  yönetenlerin 
de emekçileri kolaylıkla gözden çıkardığının 
bir başka kanıtıdır.

Kişilerin, kurumların ve ülkelerin ne olup 
olmadığını belirleyen söyledikleri değil, yaptık-
ları tercihlerdir. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim 
Kalın genel olarak uygulanması beklenen 
sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada “Ülke genelinde sokağa çıkma ya-
sağının ekonomiye maliyetinin çok daha ağır 
olacağını dile getirdi.”

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ise 
bu açıklamadan birkaç gün sonra  “Ekonomi-
miz bu dönemi atlatacak güçtedir” dedi.

Devletin tepe noktasından yapılan birbiri-
nin zıddı gibi görünen iki farklı görüşün buluş-
tuğu ortak nokta, milyonlarca emekçinin feda 
edilerek Corona virüsün insafına terk edilme-
sidir. İşin özü şudur ki, ekonomi işçilerin ça-
lışmasıyla ayakta durmaya muhtaçtır, böylece 
sermaye de bu dönemi en az zararla atlata-
caktır demek istiyorlar.

İŞKUR’un açıklamasına göre 5 milyon iş-
siz vardır. Kısa süreli çalışma için başvurulan 
işçi sayısı ise yaklaşık 3 milyondur. Aile Ça-
lışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın yaptığı 
yardımlara baktığımızda sayısı tam olarak 
belirlenmeyen üçüncü faz yardımların da ön-
ceki fazlardaki gibi olacağını varsaydığımızda 
ayda bin liraya muhtaç en az 6 milyon 600 bin 
hane söz konusu olacaktır.. Her hanenin orta-
lama dört kişi olduğunu varsayarsak 26 milyon 
400 bin kişi yapar. Bu rakamlar bile ekonomi-
nin kimin için iyi durumda olduğunu açıklama-
ya yeter de artar bile.   

Emekçiler evde kalırsa aç kalacaklar veya 
çalıştıkları taktirde ise Covid-19 nedeniyle 
ölümle burun buruna geleceklerdir.

Kısacası işçilere, çalışanlara, emeğiy-
le geçinmek zorunda olanlara ya “çalışarak 
Corona’dan öl”, ya da “evde kal açlıktan öl” 
seçenekleri sunuluyor.

Hisarcıklıoglu gülerken işçiler kahroluyor
Diğer yandan köprüler, oto yollar için dev-

let bütçesinden verdikleri ödeme garantilerin-
den vazgeçmeyen veya vazgeçemeyenler, 
şehir hastanelerinden doğan taahhütlerini 
ertelemeyip ödemeye devam edenler, işsizlik 
sigortası fonunda biriken ve işçilerin olan 133 
Milyar TL. den verecekleri parayı bile bizlere 
çok görüyorlar.

İşten çıkarmayı yasaklıyoruz diyerek am-
balajladıkları paketin içinde işverenlere, ücret-
siz izne çıkarma fırsatının sağlandığı anlaşıl-
mıştır. 

İşsizlik ödeneğinden ve kısa süreli çalış-
ma uygulamasından yararlanamayacak yüz-
binlerce emekçiye reva görülen para ise net 
1168 TL. gibi komik bir miktardır. Bu uygula-
ma, işçinin parasının işçiden esirgenerek ade-
ta işçiden işçiye “fitre” verilmesinden başka bir 
şey değildir. 

Oysa yapılan hesaplamalar çok net ortaya 
koymuştur ki; 133 Milyar TL.lik fondan sade-
ce 7 Milyar TL, yani fondaki paranın yaklaşık 
yüzde altısı oranında bir pay ayrılması ha-
linde, mağdur durumdaki yaklaşık iki milyon 
emekçinin en azından asgari ücret düzeyinde 
gelirleri olacaktı. 

İşçinin parasını işçiden esirgeyen bu ser-
maye sevici anlayışla, açıklanan ekonomik 
destek paketlerinde işçiye, küçük esnafa, çift-
çiye yani geniş halk kitlelerine bütçeden bir ku-
ruş bile ayırmadılar. Oysa yine çok iyi biliyoruz 
ki, bütçenin büyük bir kısmı emekçilerden her 
ay peşinen kesilen vergilerden elde ediliyor.

Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın eko-
nomik destek paketini açıklarken, sermaye-
ye tanınan ayrıcalık ve indirimleri duyunca 
ağzı kulaklarına varan T.O.B.B. Başkanı 
R.Hisarcıklıoğlu’na dönüp ‘gülersin tabi’ de-
mesi kimin kime hizmet ettiğini açıkça ortaya 
koymuştur.

Oysa yüz binlerce işçi, çiftçi, küçük esnaf, 
kayıt dışı çalışanlar ve işsizlerin elektrik, ileti-
şim, doğalgaz, su faturaları, kredi kartı ve kre-
di borçları, kira ödemeleri ne yazık ki tam gaz 
devam etmektedir. Bu konuda hükümetin tek 
girişimi insanlarla alay edercesine ‘elektriğe 
üç ay zam yapılmayacağı’ şeklindeki açıkla-
ması olmuştur.

Biz bize yeteriz elbet ama siz de yettiniz 
artık

Covid-19 virüsü herkese bulaşırken, ne 
yazık ki hükümet her zamanki alışkanlığıyla 
sadece emekçiye, yoksula, garibana bulaş-
maya devam ediyor. Salgınla mücadelede tav-
siye edilen hijyen ürünlerinden olan ve halkın 
en kolay ulaşabileceği kolonyaya bile, yüzde 
25 vergi artışı getirdiler. Kısacası Covid-19’a 
inat, sadece parası olanlar yaşasın diyorlar.

Kendi sağlıkları için TBMM’ni 45 gün ka-
patıp, üstelik 100.Yıl Kuruluş yıldönümü olan 

23 Nisan’da bile bütünüyle toplanmaktan kor-
kanlar, sokağa çıkma kapsamındaki 20 yaş 
altı işçileri, aldıkları kararla fabrikalara çalış-
maya gönderdiler. 

Diğer yandan sermaye hükümetten aldığı 
destekle, evden çalışma adı altında özellikle 
tekstil işçileri başta olmak üzere binlerce işçiyi 
sınırsızca çalıştırarak yeni bir esnek çalışma 
kapısını aralamış oldu. 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi, gerekli 
malzemeden yoksun ve son derece ağır ko-
şullarda mesai yapan sağlık çalışanları, mar-
ketlerde ve kargo şirketlerinde çalışan işçiler, 
inşaatlarda zor koşullarda ve hiçbir önlem 
alınmadan çalışanlar, çalışması gerekmediği 
halde zorla işe çağrılanlar ve işsizlikle, açlıkla 
boğuşanlar ölümle burun buruna yaşamak zo-
runda bırakılıyorlar. 

Hükümetin alelacele aldığı kararla 
İstanbul’un her iki yakasında yaptırmaya 
başladığı hastaneleri, ihale açmadan iktidara 
yakınlığı ile bilinen Rönesans İnşaat Şirketine 
vermesi, pandemiyi bile halkın çıkarlarına ay-
kırı kullandıklarının çarpıcı bir başka örneğidir. 

Bu süreçte yaşananlar, Cumhurbaşkanı 
R.T. Erdoğan’ın ‘‘ekonominin çarkları duramaz 
ve dönmek zorundadır” sözlerinin ne anlama 
geldiğini göstermiştir; sermayenin cepleri dol-
maya devam edecek ve o dönen çarklarda 
emekçiler bir kez daha feda edilecektir.

İnsanı sevmeyen insanlığı kurtaramaz
Kapitalizm Kendi Kazdığı Çukura Düşü-

yor. İnsana sadece ekonomik bir unsur olarak 
bakan, onları oy deposu olarak gören, tüketim 
çılgınlığını destekleyen, doğayı kar uğruna ta-
lan eden dolayısıyla meyve çağında ağacın, 
büyüyüp gelişen hayatın düşmanı olan bir sis-
teme hizmet edenler, şimdi günahsız ve ken-
di halinde yaşayan yarasayı suçlu ilan edip, 
kendilerini her zamanki gibi temize çıkarmaya 
çalışıyorlar. Yetmiyor kendilerini kurtarmak için 
başka ülkeleri suçluyorlar.

 “Gölgesini satamadığı ağacı bile kesen” 
bu insan ve doğa düşmanı zihniyet, bugün 
tüm insanlığı tehdit eden virüsü ortaya çıkaran 
ve pandemiye dönüştüren koşulların yegane 
sebebidir.

Şimdi sebebiyet verdikleri bu ortamda, 
milyonlarca insanı evlerine mahkum ederek 
büyük bir arsızlık ve hoyratlıkla, aynı gözü 
dönmüş kar hırsıyla karlarına kar katmak is-
tiyorlar.

ABD çökerken, AB çatırdıyor, ekonomiler 
alt-üst oluyor, milyonlarca insan işsiz kalıyor.

Yıllardır başta emekçiler olmak üzere ge-
niş halk kitlelerine cicili bicili ambalajlarla sun-
dukları yeni liberal politikalar tükeniyor, iflas 
ediyor.

Özelleştirdikleri sağlık sistemi, aşırı kar 
hırsıyla giderek yoksullaştırdıkları milyonlarca 
insan, acımasızca katlettikleri doğa,  anlı şanlı 
koca devletlerin kumdan kaleler gibi eriyip git-
melerine yol açıyor. 

103 ülkenin İMF’den yardım talebinde bu-

lunması ise içine düştükleri çaresizliği göste-
rirken, mızrağın sivri ucunun yine emekçilere 
yöneltileceğine işaret ediyor. 

Ya emeğin iktidarı ya kapitalizmin  
katliamı

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya 
gibi ülkeler başını çektikleri küresel kapitaliz-
min kör çukurunda debelenirken, kamu sağlığı 
anlayışını benimsemeyen ya da bu anlayıştan 
uzaklaşan politikalarıyla on binlerce insanın 
ölümüne yol açtılar.

Aslında hazin bir şekilde yok olup giden 
bunca hayatın, yıkılan yuvaların faili Covid-19 
değil, insanın yerine parayı temel alan, sö-
mürüye dayalı bir sistem olan kapitalizmin ta 
kendisidir.  

Dünya’nın en zengin, en gelişkin ülkesi 
ve kapitalizmin kalesi olarak bilinen süper güç 
ABD’de siyahi ve hispaniklerin bulunduğu ma-
hallelerde, yani sağlık hizmetlerinden yararla-
namayan yoksul semtlerde ölüm oranının çok 
yüksek olması elbette tesadüf değildir.

Çünkü sistem tamamen parası olan ve 
gücü yeten varlıklı sınıflar için organize edil-
miştir. Yani virüs herkese eşit olarak bulaşsa 
da kapitalizm en çok yoksulları öldürmeye de-
vam ediyor.

İngiltere, İspanya ve İtalya’da özelleştiri-
len sağlık sistemi nedeniyle eksik malzeme-
lerle çaresizlik içinde çalışmak zorunda kalan 
sağlıkçılar çok sayıda can kaybının ortaya 
çıkmasını engelleyemedikleri gibi kendileri de 
yaşamlarını yitirdiler. 

Artık herkes şunu çok iyi anladı ki, sağlık, 
eğitim, yeterli ve güvenli gıda üretimi halkın 
yararına halk için örgütlenmelidir. Üretimin 
her aşamasında doğa korunmalıdır. Toplumun 
güvenliği ancak böyle sağlanabilir. En son ya-
şananlar herkese bunu çok net biçimde hatır-
latmaktadır. 

Küresel Salgın, böylesine temel meselele-
rin sermayenin insafına ve kar hırsına bırakıla-
mayacağını açıkça göstermektedir.

Halkın egemenliğinin fabrikalardan, tar-
lalardan geçtiği, halk sağlığının kara dayalı 
ilaç sanayi ile paralı tedaviye dayalı anlayışa 
terkedilemeyeceği, ilaç, aşı ve tıbbi malzeme-
lerin kamu kontrolünde üretilmesi gerektiği ke-
sin olarak anlaşılmıştır.

Kısacası, Pandemi sonrası Dünya halkları 
için önlerinde iki seçenek, yani iki yol durmak-
tadır; Ya kendileri için her daim acı ve ölümle 
sonuçlanacak bir sömürü düzeni olan Kapita-
lizm...

Ya da tüm insanlığın kurtuluşu anlamına 
gelen, emekçilerin iktidarda olduğu, sömürü-
süz, toplumcu, barışçıl, demokratik ve özgür-
lükçü bir yönetim biçimi…

Yani, ya ölüm ya istiklal! 
Biz, şimdi ıpıssız bir ölüm sessizliğine 

bürünmüş gibi görünen bu sokak ve caddeler-
den, emekçilerin özgürlüğü arayan umut dolu 
seslerinin yükseleceğine tüm kalbimizle ve ak-
lımızla inanıyoruz.
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Yeni bir toplumsal düzen için 
Mücadeleye devam!

1 Mayıs 2020 Birlik Mücadele ve Da-
yanışma günü kutlamaları, salgın koşulla-
rında, tarihin çok önemli bir kırılma anın-
da yaşandı. İflas eden eski düzene karşı 
yeni bir toplumsal düzen umudu ve iradesi 
1 Mayıs 2020'de açığa çıktı. On yıllardır 
dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa 
sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, ar-
tan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında 
hiçbir şey sunamayan kapitalist düzene 
karşı tepkiler dünyanın dört bir yanında 
yükseldi.

Büyük bir halk sağlığı tehdidine ve sal-
gınla beraber bir felakete dönüşen sosyal 
ve iktisadi krize karşı bu düzenin insanlığı 
koruyamadığı açığa çıkarken, işçi sınıfı 
insanlığın kurtuluşu için kendi çözümünü 
dünyanın dört bir yanında ifade etti.

Ülkemizde de DİSK olarak 1 Mayıs 
2020 Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Gününü bu bilinçle, işçi sınıfının kurtu-
luşunun insanlığın, yaşamın, doğanın ve 
dünyanın kurtuluşu olduğu anlayışıyla, ül-
kemizin geleceğinin Emeğin Türkiye'sin-
de olduğuna dair saptamamız doğrultusun-
da örgütledik.

Salgın koşullarında dahi sağlığı, işi ve 
geçimi güvence altında olmayan milyon-
ların çığlığı 1 Mayıs 2020'de Türkiye'nin 
dört bir yanında yükseltildi. Başta KESK, 
TMMOB ve TTB olmak üzere, emeğin 
saflarında yer alan dost güçlerle beraber 
omuz omuza örgütlediğimiz 2020 1 Ma-
yıs'ının, (gelecekte aşılması için çaba har-
cayacağımız kimi eksikliklere karşın) son 
derece önemli olduğunu söylemek gereki-
yor.

Pandemi koşullarında meydanlarda 
yüz binlerle, milyonlarla değil ama bir 
haftaya yayılmış biçimde, işyeri işyeri, so-
kak sokak, ev ev örgütlenen 2020 1 Mayıs'ının yaygınlığı 
ve yaratıcılığı geleceğe dair umutlarımızı artırdı. İşyerle-
rini, meydanları, sokakları, mahalleleri, sosyal medyayı, 
kısacası yüreğimizin attığı her yeri bir hafta boyunca 1 
Mayıs alanına çeviren başta örgütümüz olmak üzere tüm 
mücadele arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Örgütlü bulunduğumuz işyerlerinde yüzlerce 1 Mayıs 
kutlaması örgütleyen, işçi havzalarını 1 Mayıs alanına çe-
viren, üretim araçlarını ve yaratıcı gücünü 1 Mayıs kut-

laması için kullanan, yaşadıkları mahallelerde balkonları 
miting kürsüsüne dönüştüren, sosyal medya üzerinden 
gerçekleşen kampanyaları, mitingleri ve konserleri örgüt-
leyen, her biri "1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı" olarak 
çalışan tüm arkadaşlarımızın heyecan veren enerjisini se-
lamlıyoruz.

1 Mayıs kutlamalarının her zaman merkezi olmuş İs-
tanbul Taksim meydanına dair iktidarın akıl dışı, hukuk 
dışı yasakçı tutumunu da bir kez daha işçi sınıfının ve hal-
kımızın takdirine bırakıyoruz. Yüzbinlerce işçinin sokağa 

çıkma kısıtlaması olan günlerde bile istis-
na kapsamına sokularak zorunlu ve acil 
olmayan işlerine gitmeye zorlandığı bir 
dönemde, Taksim meydanındaki şantiye-
lerde işçiler çalışırken, 1 Mayıs günü dahi 
işçiler işlerine gitmek için yollara dökül-
müşken, işçilerin temsilcilerinin Taksim'e 
gidişini "pandemi" gerekçesiyle  yasakla-
mak, iktidarın anti demokratik tutumunun 
bir devamıdır.

Çarklar dönsün denilerek çalışmaya 
zorlanan işçiler arasında hastalığın Türki-
ye ortalamasına göre 3.5 kat yaygın olma-
sı, fabrikalarda, madenlerde, şantiyelerde 
Covid-19'un bir işçi sınıfı hastalığı haline 
gelmesi, DİSK'in 1 Mayıs ve Taksim ira-
desinin sınıfsal, tarihsel, hukuki ve politik 
haklılığını ve önemini bir kez daha tescil-
lemiştir.

Hafta sonu bulaşan ama hafta içi bulaş-
mayan, sokakta/meydanda/parkta bulaşan 
ama fabrikada bulaşmayan, yürürken bu-
laşan ama çalışırken bulaşmayan, herkese 
bulaşan ama işçiye bulaşmayan bir virüs 
"icat edenler" işçi sınıfının aklıyla alay 
etmeye kalksa da DİSK her zamanki gibi 
akla, bilime, hukuka, emeğin haklarına ve 
Taksim 1 Mayıs meydanına sahip çıkma 
iradesini göstermiştir, gösterecektir.

DİSK, 1 Mayıs 2020'de işyerlerinden, 
işçi havzalarından, mahallelerden, balkon-
lardan, sosyal medyadan, yani işçilerin yü-
reğinin attığı her yerden yükselen talepleri 
ve yeni bir toplumsal düzen iradesini, işçi 
sınıfından başka kimseden yetki ve talimat 
almadan ödünsüz savunmaya devam ede-
cektir.     

Evde kalamayan işçilerin; ücretsiz izin 
ve 1168 lira sefalet ödeneğine mahkum 

edilen işçilerin; ayrımcılığa uğrayan taşeron işçilerinin; 7 
milyon işsize eklenen ve iş bulma umudu bile olmayan 
milyonlarca yeni işsizin; işsizliğin, geçim zorluklarının 
ve şiddetin kıskacındaki kadınların; insanca yaşayama-
yan emeklilerin, emeklilik hakkı gasp edilen EYT'lilerin; 
salgın süresinde gelirini kaybeden, "geçinemiyoruz" di-
yen milyonların sağlığının, işinin ve geçiminin güvence 
altında olacağı yeni bir toplumsal düzen için, Emeğin 
Türkiye'si için mücadeleye devam!

1 Mayıs 2020 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de pandeminin yarattığı olağanüstü koşullarda kutlandı.

COVİD-19 nedeniyle yaratılan korku imparatorluğu 
ile ne yazık ki her zaman olduğu gibi kapitalist sistem 
emekçiler için bir cehenneme dönüştürülmeye çalışıl-
maktadır.

Nitekim böylesi bir virüs tehdidi altındayken sos-
yal mesafeden dem vuranlar, “evde kal” çağrıları ya-
panlar milyonlarca işçiyi servislerle, yasaklara rağmen 
fabrikalara yollayıp çalışmaya mecbur tutarlarken, 30 
kişilik DİSK kortejinin Taksim’e gidip çiçek bırakma-

sını tehlikeli bulup önce saldırmış, ardından gözaltına 
almışlardır.

Gözaltı esnasında tüm kamuoyu çok net olarak gör-
müştür ki ne sosyal mesafe ne pandemi ne de insan sağ-
lığı umurlarında değildir. 

Bu karanlık anlayışın en büyük derdi, dönmesinden 
asla vazgeçmedikleri çarkların arasına emekçileri fütur-
suzca iterken, sahibi oldukları düzen için tehdit oluştur-
duğunu düşündükleri DİSK’i etkisiz hale getirmektir.

Eğer bu korkuyu duymasalardı ellerinde DİSK - 1 

MAYIS çelengi ve karanfilleri olan bir avuç insanın 
sosyal mesafeyi koruyarak katedecekleri birkaç kilo-
metrelik yürüyüşünden bu kadar korkmazlardı.

1 Mayıs 2020 bir kez daha göstermiştir ki emekçi-
ler, bu düzenin sahibi olan sermayedarlar ve onlar adına 
ülkeyi yönetenler için önemli değildir.

Ve yine 1 Mayıs 2020 göstermiştir ki DİSK, emek-
çilerin haklarına sahip çıkan, ne pahasına olursa olsun 
bunu dile getirmekten vazgeçmeyen ve her şeyden 
önemlisi korkmadan, bıkmadan, usanmadan dile geti-
ren gözü pek yegane örgütüdür

DİSK’i işçi sınıfı mücadelesinden kimse alıkoyamaz
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1 Mayıs birlik, dayanışma ve 
mücadele gününde, DİSK Genel 
Merkezi’nden Taksim anıtı önüne çe-
lenk bırakmak için yürümek isteyen 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu yönetici ve üyeleri polis saldı-
rısıyla karşılaştı. DİSK Genel Başkanı 
Arzu ÇERKEZOĞLU, DİSK Genel 
Sekreteri Adnan SERDAROĞLU ve 
DİSK’e bağlı sendikaların yöneticile-
rinin de içinde bulunduğu çok sayıda 
kişi DİSK Genel Merkezi önünden 
gözaltına alındı. Koronovirüs salgını 
nedeniyle, sosyal mesafe dâhil her tür-
lü sağlık ve güvenlik önlemi alınarak 
yapılmak istenen yürüyüşe, salgın ba-
hane edilerek yapılan polis müdahale-
si ve gözaltı asla kabul edilemez.

Tek adam yönetimi ve AKP ikti-
darı içinden geçtiğimiz bu salgın gün-
lerinde, halkımızın ve emekçilerin en 
temel ihtiyaçlarını, yaşam hakkını hiçe 
saymaya devam ediyor. Sade emekçi-
ler faturalarını, ev kiralarını, kredi kar-
tı borçlarını temel sağlıklı beslenme 
ihtiyaçlarını karşılayamazken; aymaz 
iktidar işçileri ücretsiz izin adı altın-
da 1170 TL gibi insanlık dışı ücretle 
yaşamaya mahkûm edecek maddeyi 

içeren torba yasayı çıkarmaktan geri 
durmuyor. İşçiye, emekçiye, sendika-
lara, emekten yana demokratik kitle 
örgütü ve siyasi partilere, hatta kendi-
sine oy verenlerinde içinde bulunduğu 
milyonlarca insanın sesine kulaklarını 
kapıyor, büyük sermayenin çıkarına 
yasalar çıkarıyor. Siyasi iktidar salgı-
na karşı insanlarımızı korumak şöyle 
dursun, emeğe ve halk sağlığına zarar-
lıdır.

Salgın koşullarında çarklar dönsün 
diye yaşamsal risk altında fabrikalarda 
ve birçok işyerinde işçiler çalışmaya 
devam ederken, tüm sağlık önlemle-
rinin alınmasına rağmen işçilerin 1 

1 Mayıs 1977 katliamında hayatını kaybedenleri Ka-
zancı Yokuşu’nda andık...

1 Mayıs’ta Şişhane’de katledilen arkadaşlarımızı ka-
ranfillerle anıyoruz!

1 Mayıslarda yitirdiklerimizi andık... Her yer
1 Mayıs Alanı oldu

Fabrikalar’da 
1 Mayıs coşkusu vardı

Taksim 1 Mayıs Alanıdır!

Mayıs İşçi Bayramında, Taksim’e yürümesinin ya-
saklanması ve yürümek isteyenlere acımasızca sal-
dırılarak gözaltına alınması kabul edilemez.

Emeğin, yoksulların, salgınla mücadele edebi-
lecek kaynaklara erişemeyen yurttaşların sesini 1 
Mayıs alanına taşımak isteyen Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonuna yapılan polis saldırısı 
siyasi iktidarın demokrasinin zerresine dahi taham-
mül gösteremediğinin ispatıdır. 

Siyasi iktidarın, emek düşmanlığının, halk düş-
manlığının ispatıdır. Bu saldırı DİSK’e üye yüz 
binlerce işçiye ve bütün emekçilere yapılmıştır. 
Taksim 1 Mayıs alanıdır. Salgın bahane edilerek 
yapılan bu saldırı ve gözaltı AKP’nin iktidarı sü-
resince Taksim’e yürümek isteyen işçilere yaptığı 
saldırılarının devamıdır.

İşçinin sesi 
balkonlardaydı...
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1 Mayıs 2020 hazırlıkları kapsamında bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 1 Mayıs Bileşenleri  
22 Nisan’da online basın toplantısı ile 1 Mayıs programını açıkladı.

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma Günü 1 Mayıs bu sene Covid-19 koşullarında 
kutlanacak. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı 
büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında 
buluşamayacak. Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan onuruna 
yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya 
emekçileri tek ses, tek yürek olacak.

1 Mayıs 2020’de dünyanın dört bir yanı, insanlığın 
ortak umutlarını ifade eden işçi sınıfının, büyük meydan-
larda olmasa da evlerinde, işyerlerinde, belirli sembolik 
merkezlerde dünyanın bu düzeninin değişmesi gerektiği-
ne dair iradesine tanıklık edecek.

Evet yeni bir toplumsal düzen şart! Çünkü neoliberal 
kapitalizm ülkemizi ve dünyamızı göz göre göre büyük 
bir felakete sürüklüyor.  Bu düzen on yıllardır dünya 
halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, 
ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik 
dışında hiçbir şey sunmuyordu.  Covid-19 salgını düzenin 
nasıl çürüdüğünü ve çöktüğünü en açık hali ile gösterdi.

Bu düzen salgına karşı işçileri, emekçileri, yoksulları 
ve ezilenlerin sağlığını işini, geçimini koruyamadı. Aksi-
ne sermayenin ve patronların çıkarları için akıl, bilim ve 
milyonların sağlığı yok sayıldı. Dünyanın dört bir yanında 
ve ülkemizde sermaye/iktidarlar, temel hak ve özgürlük-
leri hedef alarak, halkın düzene karşı tepkilerini ve siyasi 
muhaliflerini daha fazla baskı altına alarak, demokrasiyi 
yok ederek, otoriter rejimleri sağlamlaştırarak salgını fır-
sata çeviriyor.

Kapitalizm ülkemizde de en vahşi haliyle hüküm sü-
rüyor. İşçilerin ölümü pahasına “çarklar dönecek” ısrarı 
ile virüs işyerlerinden ve toplu taşıma araçlarından evle-
rimize taşınıyor.  Aklın ve bilimin söyledikleri değil bir 
avuç patronun çıkarları için tüm toplum tehlikeye atılıyor.  
Virüs sadece hafta sonu yayılıyormuş gibi, hafta içi işe 
gitme mecburiyeti getirenler, hafta sonu da işçileri çalış-
tırmak için akıl dışı kararlara imza atıyor.

Açılan paketlerde işverenlere her türlü destek ve hatta 
ücretsiz izin dayatma hakkı bile var ama işçi yok, emekçi 
yok, emekli yok, küçük esnaf yok, çiftçi yok, kadın yok, 
çocuk yok…

Salgının yarattığı ağır ekonomik sonuçlar karşısında 
milyonlarca işçi, emekçi, işsiz, emekli,küçük esnaf değil 
bir avuç şirket korunuyor.

İşverenler ve müteahhitler için milyonluk paketler 
açıklanırken, AKP’nin yasa değişikliğiyle “ücretsiz izin” 
dayatılan işçiler 1168 TL ile yaşamaya mahkum ediliyor.

Milyonlarca insanın işinden olduğu bir dönemde 
KDV’li yüksek faturalar hane bütçelerini sarsmaya, ban-
kalar tüketici kredilerinden ve kredi kartlarından tıkır tıkır 
faiz almaya devam ediyor.

Özel hastaneler kamunun hizmetine sunularak, tüm 
halkın sağlığı için devlet güvencesi sağlanmıyor.

Zorunlu işlerde çalışan hekimlerin, sağlık ve belediye 
çalışanlarının, PTT ve kargo çalışanlarının sesine, taleple-
rine kulak verilmiyor.

Marketlerden inşaatlara fabrikalardan madenlere üre-
tim zorlaması can alıyor. Evde çalışmaya başlayan emek-
çiler için mesai hiç bitmiyor, 24 saate yayılıyor.

Çocukların ve aile büyüklerinin evde kalmasıyla ka-
dınların omuzlarındaki yük ağırlaşıyor, evde şiddet haber-
leri giderek artıyor.

İktidar bu ağır koşullarda yaşamda kalmaya çalışan 
halkın sağlığını, işini ve geçimini güvence altına almaz-

ken bir avuç patronun bir dediğini iki etmiyor. Bu düze-
nin çarkları “neşesi yerinde” bir avuç ayrıcalıklı elit için 
dönüyor.

Onların vergileri indiriliyor, onların kredileri gevşeti-
liyor, onların yağma projeleri için ihaleler sürüyor, onla-
rın köprülerine yollarına hiç geçmesek de milyon dolarlar 
akıtılıyor, doğamız, su kaynaklarımız, tarım alanlarımız 
salgın fırsatçılığı ile ranta,talana açılıyor.

Bu yağma ve sömürü düzeninin sahipleri, bir avuç pat-
rona hizmet ederken sadece on milyonlarca emekçiyi ve 
ailelerini değil ülkemizin geleceğini de tehlikeye atıyor. 
Salgın ile uğraşması gerekenler, halka hizmet götürmek 
isteyen belediyeleri engellemekle, seçilmişlerin yerine 
kayyum atamakla, beğenmediği haberleri yapan gazeteci-
leri tutuklatmakla, kendini eleştiren tweet atanların peşine 
düşmekle meşgul.

Covid-19 salgını hepimize göstermiştir kibu düzenin 
sahibi bir avuç ayrıcalıklı kesim ile Türkiye nüfusunun 
yüzde 99’unun çıkarları aynı değildir. Covid-19 salgını 
süresince halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için alın-
ması gereken önlemler bellidir:

Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dı-
şında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdu-
rulmalıdır.

Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, üc-
retsiz izin dayatmasından vazgeçilmeli çalışanlara ücretli 
izin verilmeli, işsizler için koşulsuz işsizlik maaşı öden-
meli, küçük esnaf ve çiftçi desteklenmelidir.

Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçla-
rı faiz işletilmeden ertelenmeli, elektrik, su, doğalgaz ve 
iletişim faturaları salgın riski boyunca devlet tarafından 
karşılanmalıdır.

Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne 
geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istis-
nasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disip-
lin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında 
açık ve şeffaf olunmalıdır. Covid-19 Testleri konusunda 
bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklan-

dığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır. Yerel yönetim kuruluş-
larının, sağlık, emek ve meslek örgütlerinin de temsil edil-
diği bütünlüklü bir kurul oluşturulmalıdır. Bu kurul tüm 
süreci halkın sağlığını ve kamunun çıkarını önceleyecek 
biçimde şeffaf biçimde yürütmelidir.

Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak 
üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak 
üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama 
yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalı-
şan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak ka-
bul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, 
EYT’liler, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşam-
larını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler 
hayata geçirilmelidir.

Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanmalı, artan 
şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa et-
kin bir biçimde uygulanmalıdır.

Aklın ve bilimin emrettiği bu önlemler büyük ölçüde 
alınmamaktadır. Çünkü ülkeyi yönetenler, yandaş patron-
ları beslemeye ve siyasi rekabete odaklanmıştır. Halkın 
sağlığını, işini ve geçimini güvence altına almayan, ala-
mayan iktidar, siyasi sorumluluğu üstlenerek hesap ver-
meli, ilk adım olarak sağlık, içişleri ve ekonomi bakanları 
istifa etmelidir.

Bu düzen sağlığa zararlıdır. Bugün dünyanın da mem-
leketin de sağlığı ve geleceği yeni bir toplumsal düzenin 
kurulmasına bağlıdır. Sermaye değil halk egemenliği-
ni esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, 
toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil toplumun 
yararını esas alan yeni bir toplumsal düzenin kurulması 
şarttır.

İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal 
güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına 
alındığı yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.

Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmedi-
ği yeni bir toplumsal düzen istiyoruz.

Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirme-
ye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barış 
politikasının benimsendiği yeni bir toplumsal düzen isti-
yoruz.

Halkın sağlığının, işinin ve geçiminin güvence altında 
olduğu yeni bir toplumsal düzen için 1 MAYIS’ta sesimi-
zi yükseltiyoruz.

2020 1 Mayıs’ına kadar tüm meydanları, caddeleri, 
sokakları 1Mayıs afişlerimizle donatacak, ses ve görüntü 
araçlarıyla 1 Mayıs coşkusunu meydanlara taşıyacağız.

Evlerimizin ve işyerlerimizin sokaklara dönük yüzünü 
taleplerimizi ifade eden pankartlarla, afişlerle donataca-
ğız!

1 Mayıs 1977’de Taksim’de yitirdiğimiz mücadele ar-
kadaşlarımızı Kazancı yokuşunda anacağız.

1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından 
pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartları-
mızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal 
düzen için aynı anda tüm Türkiye’den ses vereceğiz.

Yine 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınla-
nacak “1 Mayıs mitingi”nde buluşacağız.

Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gü-
cümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz!

Yeni bir toplumsal düzeni biz kuracağız!
Yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile kuraca-

ğız!
YAŞASIN 1 MAYIS!

Aralarında Türkiye’den Sendikamız Birleşik Metal-İş, 
Fransa’dan CGT Metal, FILPAC-CGT Kağıt ve CGT Enerji 
Kimya Sendikaları, Belçika’dan MWB-FGTB ve Centrale 
Générale FGTB , İspanyadan CCOO Endüstri, İngiltere’den 
Unite, Yunanistan’dan POEM, Portekiz’den FIEQUIMETAL, 
Lüksemburg’dan OGBL sendikalarının olduğu bir grup Avru-
pa sendikası ile beraber ortak bir 1 Mayıs bildirisi yayınlandı..

Kavga Büyümeli !
... 1 Mayıs’da işçiler, kendilerinden önceki kuşakların ba-

zen kendi hayatları pahasına yeni sosyal haklar kazanmak 
için giriştikleri mücadeleleri hatırlar ve anarlar : 8 saatlik işgü-
nü, Pazar tatili, ilk ücretli izin veya sağlık sigortası fonları gibi.

Covid-19 ve onun zorunlu kıldığı karantina kuralları, bu 
sene 1 Mayısımızın tamamıyla farklı olmasını gerektiriyor. 
Yürüyüş olmayacak, eylemler olmayacak, mitingler, konuş-
malar olmayacak.

...En başlarda siyasi liderlerimiz, ellerini kalplerinin üze-
rine koyup, hiç bir şey eskisi gibi olmayacak, yarın her şey 
farklı olacak diye söz verdiler. En liberal liderlerimiz, liberal ve 
küresel ekonomik modele meydan okudular.

Piyasalar sadece krizde ihtiyaçları karşılamakta güçsüz 
kalmadılar aynı zamanda daha kötüsü, devletlerin bu krizle 
başa etme imkanını da azalttılar. Ve yine bu aynı liberaller 
ve büyük patronlar, bir kez daha kendilerini kurtarmak için 
kamu kaynaklarına göz diktiler ! Her zaman piyasalara daha 
az devlet müdahalesi istiyorlardı ama işleri ters gidince daha 
fazla devlet müdahalesi istiyorlar !

Mevcut kriz, müdahaleci devletin ve refah devletinin bü-
yük bir geri dönüşünü göstermiştir. Ama tüm bunlar uzun 
sürmedi! Hayatları kurtarma acil ihtiyacından vazgeçip eko-
nomiyi kurtarma acil ihtiyacına döndük! İşlerin yeniden can-
landırılması planları bugün önceliklerin değiştiğini dramatik 
bir şekilde ortaya koymaktadır. İşe geri dönmek birinci öncelik 
ve işçilerin sağlıkları ikinci sırada geliyor!

Daha da kötüsü, büyük patronlar ve ultra-liberaller eski 
takıntılarını yeniden ortaya çıkardılar. Zaten yeniden yapı-
lanma, üretimi taşıma, işten çıkarma planları çoktan ortaya 
konmuştu. Ama bu karanlık güçler dünyanın her yerinde tüm 
sosyal düzenlemelerin yeniden sorgulanmasını da istiyorlar. 
Ücretli izinleri elimizden almak, çalışma sürelerini arttırmak, 
ücretleri dondurmak istiyorlar !

Sermayenin leş yiyicileri harekete geçti ve başlardaki 

güzel 
konuşmalar çöpe atıldı.

Bu kriz tüm politikalarımızın umursamazlığını ortaya ser-
di. Liberal politikaların kamu hizmetleri ve sağlık sistemleri 
üzerindeki sonuçlarını ve servetin eşitsiz dağılımının ölüm-
cül sonuçlarını ve bu nedenle sermayeyi ve büyük servetle-
ri vergilendirmeye olan kesin ihtiyacı ortaya koydu. Bu kriz 
küresel ekonominin tehlikelerini gözler önüne serdi ! Bu kriz 
bugünkü Avrupa’nın ne kadar işe yaramaz olduğunu ve kendi 
ekonomik ve politik tercihlerini sorgulamadaki beceriksizliğini 
gösterdi !

Bu metnin imzacıları için, her şeyin radikal bir şekilde ve 
kalıcı bir şekilde değişmesi gerektiği tartışmasızdır ! Düşün-
cesizce küreselleşmeye geri dönemeyiz. Kuralsızlaştırmaya, 
kamu hizmetlerinin gerekliliğinin sorgulanmasına geri döne-
meyiz !

Refah devletinin temellerine geri dönmeliyiz, en zayıfı/
güçsüzü koruyan ve ekonomiyi düzenleyen devlete geri dön-
meliyiz ! Servetin yeniden dağıtılması ve herkese bir gelir 
sağlanması vazgeçilmezdir. Kamu hizmetlerinin güçlendiril-
mesi hayatidir … toplumlarımızı yeniden düşünmek ve yeni-
den inşa etmek hayatidir !

Sendikaların gücü olmadan, hiç bir politikacı bu sağlık 
krizinden ders çıkarmayacaktır ! Mücadelemiz ve eylemleri-
mizle onları zorlamak bize düşer !

1 Mayıs 2020: Geleceğimizi kazanmak için mücadeleyi 
büyütmemiz lazım ! 

Bu 1 Mayıs’da Avrupa’nın her yerinde herşeyi değiştir-
mek hedefimizle, bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışan ve bizle-
ri eskiye döndürmek isteyen bu gerici güçlere karşı mücadele 
için ortak irademizi ortaya koyalım !

Sermayenin bu seferberliğine karşı savaşalım ! Bu ser-
maye işçilere karşı seferber olmuştur!

Dünyayı değiştirebiliriz, Dünyayı değiştirmek zorundayız 
! Geleceğimizi inşa etme zamanıdır !

İzmir Şubemize bağlı Schneider Elektrik işye-
rinden temsilcimiz Murat Gözlükavak, 1 Mayıs'ta 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile zoom 
üzerinden canlı bağlantı kurarak kendisine metal 
işçilerinin taleplerini iletti...

Bugün dünyanın da memleketin de sağlığı ve geleceği 
Yeni bir toplumsal düzenin kurulmasına bağlıdır.

Kavga 
Büyümeli!

Avrupa sendikalarından ortak 1 Mayıs bildirisi:

Evler, balkonlar 
ekranlar...

Bu yıl
Her Yer 1 Mayıs

Bu düzen sağlığa zararlıdır.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Pandemi (kü-
resel salgın hastalık) olarak ilan edilen  Koronavirüs salgı-
nı, ilk kez Çin’in Wuhan kentinde görüldü. Hızla yayıldı.  
Dünya’nın bir çok ülkesinde hayat durdu. Bu yazının yazıl-
dığı günlerde hayatını kaybedenlerin sayısının  Dünya çapın-
da  150 bini aştığı açıklanmıştı. Ülkemizde de ilk Covid-19 
hastası, 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilerek açıklandı ve o 
günden  itibaren hayatını kaybedenlerin  sayısı hergeçen gün 
artarak devam ediyor.

İnsanların birbirine teması ile kolayca bulaşan hastalık, 
işçilerin topluca biraraya geldikleri işyerleri için büyük tehli-
ke oluşturmaktadır.   Siyasi iktidar  bir yandan  “evde kalın”, 
“sosyal izolasyon” çağrısı yaparken,  diğer taraftan “ çarklar 
durmayacak” diyerek işverenlerin çıkarlarını koruyan, sa-
mimiyetsiz bir politikayı hayata geçirdi. Yaşlara göre ya da 
hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı şeklinde alınan 
önlemler, ücretsiz izin kullandırılması gibi uygulamalar, her 
koşulda sermayeyi kollayan zihniyetin göstergesi olmuştur.

Cumhurbaşkanın  kararı ile açıklanan önlemler işçilerin  
hayatlarını, gelirlerini güvence altına almaktan çok uzak. İş-
çiler aileri ile birlikte açlığa ve salgın hastalığın pencesine 
terk edildi. Böylece işçiler açlıktan ölme ile salgından ölme 
ikilemine terk edilmiş oldu. Atılması gereken en doğru adım 
zorunlu ve acil işler dışında tüm işlerin, çalışanların gelirle-
rini güvence altına alınarak  durdurmaktı.  Sendikamız ve 
konfederasyonumuz defalarca bu  çağrıyı dile getirdi. Getir-
meye devam ediyor.

“ Yaşama hakkı en acil gündemimiz”
İşyerlerinde gerekli önlemlerin alınması salgının ülke-

mizde görüldüğü ilk günden itibaren Yönetim Kurulu’mu-
zun öncelikli gündemi oldu. Bunun için sık sık şube yöne-
timlerine ve işyerleri temsilcilerine işyerlerinde  yapılması 
gerekenler, izlenecek yol konusunda bilgilendirme yapıldı. 

Sendikamızın Bilim Danışma Kurulu’nda yer alan dok-
torlarla   birlikte, Covid-19 salgınına karşı alınması gereken 
acil önlemleri içeren bilgilendirme notun salgının ülkemizde 
ortaya çıktığı ilk gün, işyerlerine ulaşmasını sağladık. Sal-
gın hastalığın ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden 
itibaren sürecin her aşamasında sendikamızın ilgili daireleri, 
merkez yönetim ve şube yönetimi ile koordine bir çalışma 
hayata geçirdik.

Temsilcilerimiz İSG kurullarının gerekli önlemleri alma-
sı için harekete  geçmesini sağladılar. Salgının ciddiyetini  
kavramış birçok işyerinde işbirliği içinde önlemler arttırıl-
dı, işyeri dezenfeksiyonları yapıldı, temzlik işleri daha sık 
ve titiz hayata geçirildi, sık sık el yıkama  uyarıları yapıldı, 
gerekli temizlik malzemeleri sağlandı..  Zaman içinde hem 
bilim insanların uyarısı doğrultusunda,   sosyal mesafeler (en 
az 1,5 metre) kuralı hayata geçirildi,  servislerde işçi sayısı 
azaltıldı, önlemler arttırıldı, sık sık ateş ölçümü yapıldı, mas-

keler, eldivenler  sağlandı. Birçok işyerinde İSG kurullarına  
alınması gereken önlemler konusunda rehberlik ettik.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinde,   salgın ile ilgili 
alınması gereken tüm yasal önlemlerin yerine getirilme-
si  yakından takip edildi.  İşyerlerinde kronik hastalar, 
hamile işçiler, süt izni kullananan işçilerin  işyerinden 
izinli uzaklaştırılması sağlandı.  Özellikle  temsilclerimiz 
ilk önlemler arasında  yer alan okulların tatil edilmesi 
neticesinde, çocukların bakımı noktasında ihtiyaç duyan 
üyelerimizin gerekli izinleri alması için çaba gösterdiler.

Covid-19 virüsünü sadece işyerinde değil,  işçinin sos-
yal hayatı içinde bu salgına yakalanıp, işyerine taşıması 
sözkonusu olacağından, işyerinde alınan önlemlerin salgını 
önlemede yeterli olmayacağı açıktı. Öyle de oldu.  Tüm sek-
törlerde, işçiler arasında  salgın hızla   yayılmaya başladı. 
Bu arada “kısa çalışma” ya geçmek istemeyen birçok işyeri 
zaman içinde başvurularını yapmaya başladı.  Tüm bu yaşa-
nanlara rağmen halen  milyonlarca işçi her sabah servislerine 
binip, salgın riskini göze alıp  çalışmaya devam etmektedir. 

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
İlk virüslü hasta tespitinden 16 gün sonra, 27 Mart 2020 

Cuma günü Kartal 1 No’lu Şubemize bağlı  Sanel işyerinde 
Covid-19 virüsüne yakalanan bir üyemizin tespit edildiği 
bilgisi Sendikamıza ulaştı. Sendikamız, Covid-19 ile ilgili 
bir acil durum  planı çercevesinde, işyerinden işçilerin ön-
lemler alınarak çıkartılmasını, işyeri  hijyenin sağlanması ve 
önlemlerin arttırılması ve iş dönüş sonrası yapılacaklar ko-
nusunda harekete geçilmesini işyeri yönetiminden talep etti. 
Önlemlerin hayata geçirilmemesi durumunda İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nun 13. Maddesinde belirtildiği şekliyle 
işçilere tanınan ‘çalışmaktan kaçınma hakkı’nın  hayata ge-
çirileceğinin uyarısını yaptık.

Ancak Sanel işyeri yönetimi “gereken önlemler alın-
mıştır” diyerek,  çalışmanın durdurulmasının söz konusu 
olamayacağını iletti.  Haftasonu  Sendikamız Yönetim Ku-
rulu Sanel işverenin tutumu değerlendirdi ve üyelerimizin 
hayatlarının sözkonusu olduğu bu aşamada  “13. Madde”nin 
hayata geçirilmesine karar verdi.  

Böylece 13. Madde ilk kez yaygın bir şekilde  sendika-
mız aracılığıyla hastalığın tespit edildiği işyerlerinde  uygu-
lamaya kondu. İşçiler bu hakkı  sendika güvencesi altında 
kullanabileceklerini bilince çıkardılar. Böylece Sendikamız 
diğer sendikalara da örnek olacak bir kararı hayata geçire-
rek, “Çalışmaktan Kaçınma Hakkı”nı kullanan ilk ve tek 
sendika oldu.

29 Mart günü Sanel’de çalışan üyelerimize  hukuk daire-
miz tarafından  hazırlanan bireysel dilekçelerin imzalanması 
için iletildi.  Pazartesi sabahı işe gelmeyerek, evde kendile-
rini izole etmeleri istedi. 30 Mart sabahı işyerinde çalışan 

tüm üyelerimiz  sendikamızın almış olduğu karara uyarak, 
o gün işbaşı yapmadılar ve 14 gün  izolasyon süresini evle-
rinde geçirdiler. Bu arada işyerinin baştan aşağı dezenfekte 
edilmesi sağlandı.

Ardından Gebze Şubemize bağlı Cavo, Fontana işyerin-
den bilgi geldi. Temsilciler sendikamızın almış olduğu karar 
doğrultunda  bu işyerimizde de İSG Kanunu’nun 13. Mad-
desine dayanarak  14 gün çalışmaya ara verdiler. Cavo işyeri 
bu süre içinde “kısa çalışmaya geçti. 

Gebze  Şubemize bağlı üçüncü  işyerimiz  Sarkuysan 
işyeri oldu.  Covid-19’un tespitinin ardından işyeri temsil-
cileri 2 Nisan tarihinde  vardiyalar durdurularak, işçiler 14 
günlük izolasyon süresini başlattılar. İşveren, işçilerin işi 
bırakmasını takiben üyelerimize mesaj göndererek, yap-
tıklarının yasal olmadığını ve iş akitlerini fesih edileceği-
ni bildirdi. İşçiler sendikamızın almış olduğu karar  gereği, 
işverenin tehditlerine  kulak asmadı.  Ertesi gün, işveren İl 
Sağlık ve İlçe Sağlık müdürlüklerinden görevlilerin gelerek 
fabrikada, tekrar çalışmaya başlamak için inceleme yapma-
sını sağladı.  Gebze Şube Başkanı, işyeri baştemsilcisi ve 
sendikamız İSG uzmanında katıldığı toplantıda, iş bırakma 
gerekçelerimiz  ve kararlılığımız anlatıldı.  Sarkuysan işye-
rinde 14 gün  izolasyon süresini işçiler kullandı. Gebze Şu-
besine Covid-19 tespit edilen diğer işyerleri arasına Cengiz 
Makina ve General Elektrik işeyeri eklendi.

Bu süre içinde, Gebze 2 No’lu Şubemize bağlı  işyer-
lerinde de  virus tespiti yapıldı.  Inform, Schnieder Elekt-
rik, Makina Takım ve Yücel Boru işyerlerinde üyelerimizin 
salgın hastalığa yakalandığı bilgisi geldi.  Bu işyerlerinin 
tamamında işçiler  “çalışmaktan  kaçınma hakkını” kullana-
rak üretime ara verdiler ve izolasyon sürelerini kullandılar. 
İşyerlerinde gerekli  önlemlerin alınmasının ardından, izo-
lasyon süresinin tamamlandığı bazı işyerlerinde  sıkı önlem 
ve takip altında kısmen  çalışma başladı. 

Virüs’ün tespit edildiği bölgeler baktığımızda Gebze 
bölgesinde bir yoğunlaşmanın olduğu gözlemlenmektedir.  
Gebze Şube ve Gebze 2 No’lu şubemize bağlı  9 işyerinde 
hastalığa rastlandı.   Kartal 1 No’lu Şubemize bağlı Sanel 
işyerinden başka ABB, Valfsan  ve TEC işyerlerinde salgın 
görüldü. Eskişehir Şubemize bağlı Accuride Wheels fabri-
kasında Covid- 19 virüsü tespit edildi. 

Bu işyerlerinde Valfsan ve TEC hariç 14 gün izolasyon 
süresi hayata geçirildi. Valfsan, TEC  işyerinde  temaslı iş-
çiler tespit edilerek  izolasyon sağlandı. Bugüne kadar vi-
rüs tespit edilen  işyeri sayımız 14, hastalanan üye sayımız 
100’e ulaştı. Üyelerimizin bir kısmı tedavisini gördükten 
sonra taburcu oldular.  Bir kısmının tedavileri devam et-
mektedir. 

Sevindirici olan bugüne kadar hiç can kaybımızın olma-
yışı. Tüm üyelerimize acil şifalar dileriz. 

İşyerlerimizde 
Coronavirüs Mücadelesi

Çalışmaktan 
kaçınma hakkı
MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 

çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene 
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınma-
sına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işve-
ren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, 
çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. 

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar verme-
si hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan 
kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti 
ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. 

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu du-
rumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini 
veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Ça-
lışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli 
tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümleri-
ne göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu 
iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalış-
madığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. 

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurul-
ması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz

Metal Sektöründe COVID 19 Virüs Salgını Araştırması-2 

Metal işçisi 
Ne düşünüyor?
Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 61'i Mart 2020'de İş-

yerinizde üretim sürecinde iş arkadaşlarınızla aranızdaki mesafe ne 
kadar?" sorusuna 1 metreden az cevabını vermişti. Bu oran Nisan 
2020'de alınan tedbirlerle yüzde 37'ye gerilemiştir. Buna karşın iş-
çilerin yüzde 85'i iş arkadaşı ile 2 metreden daha az bir mesafede 
çalışmaktadır. İş arkadaşı ile çalışırken arasındaki mesafenin 2 met-
reden fazla olduğu işçilerin oranı ise sadece yüzde 14.9'dur. Bu oran 
Mart 2020'de yüzde 10 idi. Bu durum işyerlerinde virüsün yayılması 
açısından riskli bir durum yaratmaktadır.

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 21'i yakın çevresinde ko-
rona virüs tanısı konmuş kişi olduğunu söylerken, yüzde 2.8'i virüs 
nedeni ile karantina altındadır.

Alınan tedbirlere karşın işçilerin %87'si kendini işyerinde 
risk altında hissetmeye devam ediyor

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 60'ı işyerinden kaynaklı 
olarak (işe gidiş-geliş dahil) virüse karşı risk altında olduğunu, yüzde 
27'si ise kısmen risk altında olduğunu düşünmektedir. Çalıştığı işye-
rinde kendini virüse karşı risk altında hissetmeyenlerin oranı yüzde 
12.7'dir. Bu oran Mart 2020'de yüzde 6'ydı. Çalıştıkları iş yerlerinde 
virüse karşı yeterli tedbir alındığını düşünenlerin oranı yüzde 11'den 
yüzde 29'a yükselmiştir. Kısmen yeterli tedbir alındığını düşünenle-
rin oranı yüzde 40'tan yüzde 49'a çıkmıştır. Yeterli tedbirlerin alınma-
dığını söyleyenlerin oranı yüzde 29 olmuştur. İki veri değerlendirildi-
ğinde işçiler işyeri temelinde alınan tedbirlerle sorunun çözüleceğine 
inanmamaktadır.

İşçi ücretli izinde ısrarlı, sokağa çıkma yasağı talebi%68'den 
%88'e yükseldi!

Araştırma kapsamındaki işçilere yaşadığımız süreç ile ilgili kimi 
değerlendirmelere ne kadar katılıp katılmadıkları sorulmuştur. İşçile-
rin yüzde 96'sı borç nedeniyle su ve doğalgaz kesintisi yapılmama-
sı gerektiğini düşünmektedir. Yüzde 94 ise okulların tatili süresince 
çalışan anne babalardan en az birine ücretli korona izni verilmesi 
fikrine destek vermektedir. İşçiler arasında ücretli izin talebi yüzde 
92 seviyesindedir. Salgın döneminde her eve belli bir miktar içme 
suyu ve doğalgaz parasız olarak sağlanması fikri de yüzde 96 oranın-
da destek alan görüşlerden. Dikkat çeken verilerden biri ise işçilerin 

Ülkedeki salgın politikasını özetler nitelikte kareler...
İstanbul'da şantiye alanı... Bir yanda 

çalışmak zorunda olan maskeli ve mas-
kesiz işçiler bir arada.. diğer yanda on-
lara uzaktan el sallayan Cumhurbaşkanı.

yüzde 86 ile "özel sağlık kuruluşları kamulaştırıl-
ması" fikrine verdiği destektir. İşçilerin yüzde 82'i 
"65 yaş üstü yaşlılık aylığı alan kişilere de ek koro-
na desteği ödenmelidir" fikrini destekliyor. Yüzde 
88 gibi yüksek bir kesim salgın nedeniyle sokağa 
çıkma yasağı ilan edilmesi taraftarıdır. Mart 2020'de 
bu oran yüzde 68 seviyesindeydi.

İşçilere göre CONVİD krizinin sorumlusu 
sistem ve para kazanma hırsı

Araştırma kapsamındaki işçilere corona (CON-
VID 19) virüsünün neden kaynaklandığı konusun-
daki görüşleri, kamuoyunda tespit edilen genel 
yargılara, ne ölçüde katılıp/katılmadıkları sorularak 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Ankete katılan işçilerin 
her biri her yargıya dair görüşlerine ifade etmiştir. 
Buna göre Mart ayında işçilerin en çok katıldık-
ları yargı virüsün nedeninin "Çinlilerin beslenme 
alışkanlıkları" olduğu iken Nisan ayında "Kapi-
talizimin para kazanma hırsı ve sağlık sisteminin 
özelleştirilmesi"ne bağlayan görüş öne çıkmıştır. Bu 
yargıya katılıyorum/çok katılıyorum diyenlerin ora-
nı yüzde 72'den, yüzde 76'ya yükselmiştir. Virüsün 
nedenini aynı zamanda "Doğaya ve diğer canlılara 
verdiğimiz zararın bir neticesi" olarak değerlerin 
oranı yüzde 71,5 iken, "ABD tarafından biyolojik 
silah olarak üretildi", "Çinlilerin beslenme alışkan-
lıkları" yargıları sert bir biçimde düştü.

Risk artacak algısı azaldı ama hala 3 kişiden 
biri risk artacak diyor, virüsü ciddiye alanların 
oranı ise arttı

Araştırmaya katılan metal işçilerinin büyük bir 
kısmı virüs riskinin artacağını, meselenin ciddiye 
alınması gerektiğini düşünmektedir. Virüs riskinin 

artacağını düşü-
nenlerin oranı 
yüzde 64 sevi-
yesindedir. Ge-
çen ay bu oran 
yüzde 78 sevi-
yesindeydi. Vi-
rüsün azalacağı-
nı düşünenlerin 
oranı ise yüzde 

18,7 düzeyindedir. Bu oran geçtiğimiz ay yüzde 8,4 
düzeyindeydi. Söz konusu üyelerin hemen hemen 
tamamı virüsün ciddiye alınması gerektiğini düşün-
mektedir. Bunların, yüzde 83'ü kesinlikle ciddiye 
alınması gereğini vurgulamaktadır. Geçtiğimiz ay 
bu oran ise yüzde 75'ti.

İşçi "evde kal" çağrısına %96 ile uyuyor ama 
işe gitmek zorunda

Araştırma kapsamındaki metal işçilerinin yüzde 
98'inin virüse karşı en çok başvurduğu kişisel tedbir 
ellerin daha çok yıkanması. İkinci sırada yüzde 98 
ile maske kullanma geliyor. Bu tedbirleri yüzde 96 
ile iş haricinde evden çıkmamaya çalışmak ve yüzde 
93 ile aile gezmelerine son vermek ve yüzde 90 ile 
toplu ulaşım kullanmama gayreti izliyor. Yüzde 70 
virüse karşı daha iyi beslenmeye çalıştığını söyler-
ken, yüzde 89 sosyal etkinliklerini sınırlandırmıştır.

İktidarı virüs ile mücadelede başarılı bulanların 
oranı %48'den %31'e düşerken, başarısız bulanların 
oranı %15'ten %33'e yükseldi

Araştırma kapsamındaki işçilere hükümetin al-
dığı tedbirleri ne kadar başarılı buldukları sorulmuş-
tur. Hükümeti başarılı bulanların oranında geçen 
aya göre sert bir düşüş yaşanmıştır. Mart 2020'de 
işçilerin yüzde 19'u hükümetin aldığı tedbirleri çok 
başarılı bulurken, bu oran Nisan 2020'de yüzde 8'e 
gerilemiştir. Hükümeti aldığı tedbirleri başarılı bu-
lanların oranı ise yüzde 29'dan yüzde 23'e düşmüş-
tür. Buna karşın başarısız bulanların oranı toplamda 
yüzde 15'ten, yüzde 33'e fırlamıştır. İşçilerin yüzde 
34'lük önemli bir kesimi ise alınan tedbirleri ne ba-
şarılı ne de başarısız olarak değerlendirmektedir.

Ücretsiz izin düzenlemesi işçiler lehin değil

Araştırma kapsamındaki işçilere hükümetin 
işverenlere ücretsiz izin hakkı tanıyan ve günlük 
39,4 TL'lik ödeme öngören düzenlemenin iş lehine 
olup olmadığı sorulmuştur. İşçilerin dörtte üçü söz 
konusu düzenlemenin işçilerin lehine olmadığını 
düşünmektedir. Toplamda yüzde 67 söz konusu dü-
zenlemenin kesinlikle işçi lehine olmadığı fikrinde-
dir. Düzenlemeyi işçi lehine bulanların oranı yüzde 
13'tür.

İşçiler 
tezgâhta dip 

dibe çalışıyor, 
her 5 kişiden 

1’nin yakın 
çevresinde tanı 

konulmuş kişi 
var



Birleşik Metal-İş
Mayıs 2020 1110 Birleşik Metal-İş

Mayıs 2020

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Merkezi (DİSK-AR), COVID-19 salgınının 
DİSK üyeleri üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla baş-
lattığı çalışmada ilk raporunu yayınladı. Haftalık olarak 
güncellenecek raporda salgın karşısında DİSK üyelerinin 
ve DİSK’in örgütlü olduğu işyerlerinin durumu değerlen-
diriliyor.

DİSK, salgının işçilerin sağlığı, işi ve geliri üzerinde-
ki etkisini ölçmek amacıyla üye sendikalar üzerinden bir 
çalışma başlattı. Bu raporda yer alan bulgular Covid-19 
salgınının DİSK üyeleri üzerindeki etkilerini ölçmek 
amacıyla DİSK üyesi sendikalardan derlenen bilgilere 
dayanmaktadır.

Covid-19 salgını çalışma yaşamında ciddi sonuçlar 
doğuruyor. Zorunlu ve acil işler dışında üretim devam 
ediyor. Bu durum işçileri salgınla karşı karşıya bırakıyor, 
işçiler sağlıkları ile işleri arasında tercih yapmaya zorla-
nıyor.

Covid-19 çalışma yaşamını doğrudan etkilemektedir. 
Sadece tıbbı açıdan ve halk sağlığı açısından değil, virüsle 
mücadele kapsamında sosyal açıdan bir dizi ciddi tedbir-
lerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Salgın ekonomide 
ciddi daralmalara, işçiler için iş ve gelir kaybına yol aç-
makta, salgın işçilerin hem sağlığını hem de iş ve gelirini 
tehdit etmektedir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan ra-
porun bulguları aşağıda yer almaktadır:

1- DİSK üyesi işçilerin en az 257’sinin Covid-19 
test sonucu pozitiftir, karantinada olan işçi sayısı en 
az 407’dir.

Üye sendikalarımızdan aldığımız bilgilere göre DİSK 
üyesi işçilerin en az 257’sinin Covid-19 testi pozitif çık-
mıştır. Covid-19 sebebiyle karantina altında olan üye sa-
yımız ise en az 407 kişidir.

2- Covid-19 sebebiyle 4 üyemiz hayatını kaybetti.
15 Nisan 2020 Pazartesi itibariyle Covid-19 sebebiyle 

hayatını kaybeden DİSK üyesi işçi sayısı 4’e yükseldi. İlk 
ölüm haberi 42 yaşında kronik rahatsızlığı olan Genel-İş 
üyemiz Aydoğan Adagömeli’den geldi. Covid-19 kaynak-
lı ikinci kaybımız Brisa’da çalışan Lastik-İş üyesi Ragıp 
Çakar oldu. 13 Nisan 2020’de Galataport şantiyesinde 
çalışan Hasan Oğuz’u pozitif vaka çıktığı halde şantiye 
çalışmaya devam ettiği için Covid-19 sebebiyle kaybettik. 
Sendikalardan gelen bilgiye göre hayatını kaybeden diğer 
üyemiz Sine-Sen üyesi Ahmet Servidal oldu.

3- DİSK’e Bağlı Sendikalarda Üretime Ara Veri-
len/ Durdurulan İşyeri Sayısı 47 oldu, En Az 11 Bin 
Üyemiz Etkilendi

Covid-19 salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte 
Türkiye çapında diğer işyerlerinde olduğu gibi DİSK’in 
örgütlü olduğu bazı işyerleri de üretime ara vermiş veya 
üretimi durdurmuştur. Birleşik Metal-İş’te 7, Devrimci 
Turizm-İş’te 15, Devrimci Yapı-İş’te 1, Güvenlik-Sen’de 
1, Lastik-İş’te 12, Limter-İş’te 1 ve Tekstil’de 10 olmak 
üzere toplamda 47 işyerinde üretime ara verildi veya üre-
tim durduruldu. Üretimi durdurulan veya ara verilen top-
lam işçi sayısı en az 11 bin 79’dur.

4- DİSK Üyesi Binden Fazla İşçi Çalışmaktan Ka-
çınma Hakkını Kullandı

Üye sendikalarımızdan derlenen bilgilere göre DİSK 

üyesi sendikaların örgütlü olduğu 9 işyerinde çalışmaktan 
kaçınma hakkı kullanıldı. Çalışmaktan kaçınma hakkını 
kullanan üye sayısı en az 1005 oldu. Çalışmaktan kaçın-
ma hakkını kullanan 9 işyerinin 7’si Birleşik Metal-İş sen-
dikasının örgütlü olduğu işyerleridir. Bu işyerlerinde 998 
DİSK/Birleşik Metal-İş üyesi işçi çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullandı.

5- Covid-19 Sebebiyle 108 İşyeri Kısa Çalışma 
Ödeneğine Başvurdu. Başvuru Kapsamdaki İşçi Sayı-
sı 27 Bini Aştı

Örgütlü olduğumuz işyerleri ve fabrikalarda kısa ça-
lışma ödeneğine başvuran işyeri sayısı 108, kapsadığı işçi 
sayısı 27 bin 448 iken başvurusu onaylanan işyeri sayı-
sı 49, kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak DİSK üye 
sayısı ise 11 bin 845’tir. Metal işkolundaki sendikamız 
Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu 52 işyerinde 11 bin 
521 üyemizi kapsayan kısa çalışma ödeneği başvurusu 
söz konusudur. Kısa Çalışma Ödeneğinin yaygın olarak 
başvurulduğu işkolları petrol, lastik, kimya ve ilaçtır.

6- Covid-19 Nedeniyle 38 İşyerinde İşçiler Ücretli 
İzin Kullandı

DİSK üyesi sendikalarda örgütlü olduğu 24 işyerinde 
işçilere ücretsiz izin kullandırılırken, 29’unda işçilere yıl-
lık ücretli izinleri kullandırıldı ve 38’inde işçiler ücretli 
izne ayrıldılar. Yıllık ücretli izin uygulamaları genelde 
kronik hastalığı olan işçiler kullandı. Ücretsiz iznin yay-
gın olarak kullanıldığı işkolu konaklama ve eğlence ile 
sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda çalışan özel hastane 
işçileri oldu.

7- Covid-19 Sebebiyle Evden Çalışmaya Geçen 
Üye Sayımız 6 Bine Yaklaştı

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışmaya geçen 
işyeri sayımız 67, kapsadığı işçi sayısı ise 5 bin 964 kişi 
olmuştur. Basın, yayın ve gazetecilik işkolunun televiz-
yon, internet medyası ve gazete ve dergi ağırlıklı matbaa 
çalışanları dışındaki işçiler evden çalışmaya geçmiş du-
rumdadır. Sendikalardan aldığımız bilgiye göre uzaktan 
çalışmaya geçen üyelerimizin diğerleri ise Sosyal-İş’te 
örgütlüdür. 53 işyerinden 2 bin 67’si kadın 5 bin 906 
üyemiz uzaktan çalışmaya geçmiştir. Gıda sanayii, gemi 
yapımı, deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk ile çi-
mento, toprak ve cam işkollarında “beyaz yakalı” işçilerin 
uzaktan çalışmaya geçtiği bilgisi ulaşmıştır.

8- Covid-19’a Karşı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ön-
lemleri

Zorunlu ve acil olmayan işlerde çalışma devam edil-
mesinin işçilerin sağlığı açısından büyük sorun oluştur-
makta, zorunlu ve acil olmayan işlerin devam ettirilmesi 
işçilerin ölümüyle sonuçlanabilmektedir. Covid-19’a kar-
şı alınan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri işkollarına 
göre değişiyor. Faaliyeti sürdüren işyerlerinde genel ola-
rak maske, eldiven, dezenfektan gibi virüse karşı koru-
yucu ekipmanların sağlanması, ortak kullanım alanları-
nın sınırlandırılması, üretim alanları ile işyeri kapsamına 
giren yerlerin ve servislerin sıklıkla dezenfekte edilme-
si, ateş ölçümü, yemekhanelerde tek kullanımlık plastik 
ürünlerin tercih edilmesi gibi önlemler alınıyor.

Covid-19 Salgını Döneminde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Raporu-1

İstanbul Galataport Şantiyesi’nde çalışır-
ken kalp krizi geçirip (şüpheli Covid-19 olarak 
belirtilen) kaybettiğimiz inşaat işçisi, genç işçi 
önderi, Dev Yapı-İş Avrupa Yakası sorumlu-
su ve İSİG emektarı 33 yaşındaki kardeşi-
miz Hasan Oğuz anısına... Unutmayacağız, 
unutturmayacağız...

Patronların Salgın Fırsatçılığı: İşten 
Çıkarma, Kuralsız çalıştırma, İş cinayetleri

Salgının ilk bir ayı, gerek siyasi iktidar 
gerekse patronlar tarafından ‘fırsat’ olarak 
görüldü. Özellikle salgının ilk günlerinde, 
üretimin/hizmetin durması veya yavaşlaması 
bahane edilerek pek çok işçi işten çıkarıldı. 
Patron örgütleri, esnek ve kuralsız çalışma 
ile işsizlik fonunu daha çok yağmalamaya 
dönük taleplerini daha yüksek sesle duyurdu.

İSİG Meclisi olarak, başta güvencesiz ça-
lışmanın hakim olduğu sektörler olmak üze-
re, salgının ilk bir ayında 81 işyerinde işten 
çıkarmalar yaşandığını tespit ettik. Konakla-
ma ve inşaat işkolunda yoğunlaşan işten çı-
karmaları tekstil, AVM, liman işletmeleri takip 
etti.

Salgın krizini işgücü maliyetlerini düşür-
mek için ‘fırsat’ olarak gören patronlar, kronik 
rahatsızlığı veya yaşı sebebiyle risk altında 
bulunan işçileri, ücretsiz izin dayatmasını 
kabul etmeyen işçileri, işyerinde alınmayan 
önlemlere itiraz eden ya da ücretli izin tale-
binde bulunan işçileri ve altı aydan az süredir 
çalışan işçileri hiçbir haklarını vermeden iş-
ten çıkardı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
Euroclean Şirketi’nin, koronavirüs salgını-
na karşı önlem alınmasını isteyen 300 işçiyi 
temizlik ihalesini kaybettikten sonra kıdem 
tazminatlarını ödemeden işten çıkarması ve 
İstanbul’daki Emaar şantiyesinde işçilerin iş-
ten çıkarılmaları bunun örnekleridir.

Bu süreçte, iş akdi fesih edilmese dahi, 
üretimin/hizmetin durmasından kaynaklı fiili 
olarak işsiz kalan işçilerin sayısı dikkat çe-
kicidir. Binlerce restoran ve turizm işçisini 
fiili olarak işsiz bırakan bu durum, geçici ve 
güvencesiz çalışmanın olduğu bütün sektör 
ve alanları etkilemiştir. Özellikle kayıt dışı 
istihdamın ana kitlesi olan kadın, çocuk ve 
göçmen işçiler bu süreçte işsiz ve gelirsiz 
kalmıştır.

İşsizliğin koz olarak kullanıldığı işyerle-
rinde üretim baskısı ve kötü çalışma koşul-
ları devam ederken salgına dair hiçbir önlem 
alınmamış, işçileri korumaya yetmeyecek 
göstermelik önlemler alınmış veya pek çok 
işyerinde işçiler kendi imkanları ile kişisel 
koruyucu ekipman tedarik ederek sağlıklarını 
korumaya çalışmıştır.

Tespit edebildiğimiz 251 işyerinde işçi 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığını 
ve işçilerin salgına yakalanmaya açık halde 
çalışmaya zorlandı.

Üretimin devam ettiği işyerlerinden der-
lediğimiz genel tablo, pek çok sektör ve iş-
yerinde, hiçbir önlem alınmayarak ya da 
göstermelik önlemler alınarak, işçilerin birbi-
rine yakın biçimde, kişisel koruyucu ekipman 
verilmeden çalıştırıldığını; yemekhanelerde, 
işçi servislerinde ve yakın zamana kadar 
toplu taşımada sıkışık bir şekilde işe gidip 
gelmeye zorunlu bırakıldıklarını, “bireysel 
hijyenlerine” dikkat edecekleri koşullarının ve 
zamanlarının olmadığını göstermektedir.

Salgın sürecinde bazı sektörlerdeki talep 
artışı patronların işçiler üzerindeki çalışma 
baskısını yoğunlaştırmıştır. Bu süreçte işçi-
ler, açlık tehdidiyle çalıştırılırken, başta sağlık 
çalışanları, kargo emekçileri, market çalışan-
ları olmak üzere pek çok sektörde aşırı ve 
esnek çalışma dayatılmaktadır. Çalışma sü-
releri fiilen uzatıldığı gibi, pek çok işyerinde 
fazla mesai ücreti ödenmemekte, salgından 
istifade eden patronlar işçileri angaryaya zor-
lamaktadır. İşsizlikle tehdit edilerek uzaktan 
çalışmanın olduğu yerler de dahil olmak üze-
re esnek çalışmanın kalıcılaşması üzerine 
adımlar atılmaktadır. Talep ve iş yükü artan 
sektör ve alanlarda patronların işçi istihdam 
etmek yerine var olan işçilerle sürdürdüğü 
aşırı/yoğun ve kuralsız çalışma, işçilerin vü-
cut direncini düşürmekte, salgına yakalan-
maya daha da açık biçime getirmektedir.

Salgın İşyerlerine Sıçradı: İşyerlerinde 
Covid-19 Vakaları

11 Mart-10 Nisan tarihleri arasında en az 
159 işyerinden 855 arkadaşımızın testlerinin 
pozitif çıktığını tespit ettik.

Salgının başından bu yana, işyerlerinde 
temel eğilim Covid-19 vakası çıkmasına rağ-
men üretimin/hizmetin çoğu zaman hiçbir ek 
önlem alınmaksızın sürdürülmesi olmuştur. 
İşyerlerinde Covid-19’a yakalanan işçi sayısı 
giderek artarken, bazı işyerlerinde ise pozitif 
vakalar gizlenmiş ya da bilinmesine rağmen 
hiçbir önlem almadan üretime devam edil-
miştir. Başta Arçelik, Tekfen, Posco Assan, 
Koton, Çolakoğlu Limanı, Emaar şantiyesi 
gibi büyük işyerlerinde olmak üzere Covid-
19’a yakalanan işçilerin olduğu işyerlerinin 
çoğunda, vaka görülmesine rağmen üretim 
sürdürülmüş, işçilerin yaşamı ile oynanmıştır. 
Pozitif vakaların çıktığı işyerlerinde, karan-
tinaya alınan diğer işçiler herhangi bir test 
uygulanmadan evlerine gönderilmiş, karan-
tinadaki işçilereyse çoğunlukla ücretsiz izin 
kullandırılmıştır.

Salgının ilk bir ayında, üretime tedbir 
amaçlı ara veren işyeri oldukça azken, bu 
süreçte tespit edebildiğimiz 107 işyerinde 
üretime/ hizmete ara verilmiş, üretime ara 
veren işyerleri ağırlıklı olarak işyerinde Co-
vid-19 vakalarının görülmesi ya da işçilerin 
mücadeleleri sonucu üretime ara vermek du-
rumunda kalmıştır.

Bu işyerlerinin pek çoğuysa işçileri üc-
retli idari izne çıkarmak yerine, ücretsiz izin 
dayatmasında bulunmuş, bazı işyerlerinde 
işçilere zorla yıllık izinleri kullandırılmış, izni 
olmayanların gelecek yıllara ait izinleri kul-
lanması istenmiştir.

Salgının ilk bir ayında tespit edebildiği-
miz kadarıyla 303 işyerinde işçilere ücretsiz 
izin dayatması yapılmış, pek çok işyerinde 
ise, işçilere yıllık ücretli izinlerini kullanmaları 
dayatılmıştır. İzne çıkarılan pek çok işçiyse, 
işyerlerinden hiçbir açıklama yapılmadığı için 
ücret alamama, eksik ücret alma ve iş güven-
cesi kaygısı yaşamaktadır.

Başta Bosch, Sarkuysan, Tofaş, Ford 
Otasan, Nemak İzmir, ABB Dudullu gibi bü-
yük fabrikaların üretime ara verme süreleri 
Nisan ayı içerisinde sona ermektedir. Co-
vid-19 vakalarının görüldüğü, hiçbir ek tedbi-
rin alınmadığı işyerlerinde üretimin/hizmetin 
kaldığı yerden devam edecek olması, işyer-
lerinde salgının yayılmasını hızlandıracak ve 
işyerlerinde kitlesel Covid-19 vakaları görü-
lecektir.

Hükümet Politikaları Salgının Bedelini 
İşçilere Ödetiyor

Covid-19 pandemisi sürecinde alınması 
gereken önlemlerin bireysel önlemlere indir-
gendiği ve “evde kal”, “sosyal mesafe”, “ken-
di ohalini ilan etme” çağrısı gibi söylemlerin 
yaşamak için çalışmak zorunda olan ve evde 
kalamayacak olan milyonlarca işçiyi ve aile-
lerini kapsamadığı bir gerçektir. İşçi sınıfına 
“şantiyede ol”, “fabrikada ol”, “markette ol”, 
“tersanede ol” denmeye devam edilmekte-
dir. Siyasi iktidar, sermaye ile kolkola girerek, 
üretimin devam etmesi ve patronların çıkar-
larının korunması temelinde politik ‘tedbirler’ 
almaktadır.

Salgın sürecine ayrılan kaynakların na-
sıl kullanılacağına ilişkin “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketi”, yaş sınırlamalı sokağa çık-
ma yasağı, 20 yaş altına uygulanan sokağa 
çıkma yasağının işçilerde istisna olması, şe-
hirler arası geçiş yasağında işçilerin istisna 
tutulması, işçi eylemlerini yasaklayan valilik 
kararları, işyerinde alınmayan önlemleri de-
şifre eden sendikacıların gözaltına alınması 
gibi uygulamalar üretimin her koşulda devam 
ettirileceği bir politikayı net bir biçimde ortaya 
koymuştur. Salgın dönemi, hem üretim ilişki-
lerinde hem siyasi karar alma süreçlerinde 
mevcut sınıfsal ayrımı keskinleştirmiş ve gö-
rünür kılmıştır.

İşçilere bir gelir güvencesi ve devlet koru-
masının sağlanmaması, işçilerin kendi öde-
diği fonda biriken parayı aldığı ve asıl olarak 
patronları korumak üzere başvurulan ‘kısa 
çalışma ödeneği’ dahi fazla bulunmuştur. “İş-
ten atmayı yasaklama” adı altında “ücretsiz 
izin” görünümlü, günlük 39 TL’lik (aylık 1177 
TL) bir miktar optimum sefalet ücreti olarak 
işçilere dayatılmaktadır.

Başta üretimin her koşulda sürdürülme-
si gibi tüm patron yanlısı politikaların önüne 
geçilmezse salgının en ağır bedelini işçiler 
ödeyecektir.

Salgının İlk Ayında En Az 52 Covid-19 
Nedenli İş Cinayeti

İlk salgın vakasının açıklandığı tarih 
olan 11 Mart 2020 tarihi ile 10 Nisan 2020 
tarihi arasında yani salgının ilk bir ayında 
Türkiye’de Covid-19 nedenli en az 52 iş ci-
nayeti yaşandı.

• 52 ölümün 28’ini işçilerin ailelerinden, 
mesai arkadaşlarından, sendikalarından, 
meslek odalarından ve yerel basından öğ-
rendik. 24 ölümü ise ulusal basından öğren-
dik.

• Ölenlerin 45’i erkek, 7’si kadındı. Co-
vid-19 sonucu yaşamını yitiren emekçilerin 
yaş ortalaması 51. 

• Ölen işçilerin işkollarına göre dağılımı 
şöyle oldu: Ticaret/büro işkolunda 15, sağlık 
işkolunda 12, konaklama işkolunda 7, bele-
diye/genel işler işkolunda 5, tekstil işkolunda 
2, bankacılık işkolunda 2, metal işkolunda 2, 
güvenlik işkolunda 2, madencilik işkolunda 1, 
kimya/lastik işkolunda 1, ağaç/kağıt işkolun-
da 1, basın işkolunda 1 ve enerji işkolunda 1 
işçi yaşamını yitirdi.

• Salgının ilk bir ayında İstanbul’da 
29, İzmir’de 4; Ankara’da 3; Bursa’da 2, 
Kocaeli’de 2, Sakarya’da 2, Uşak’ta 2, 
Diyarbakır’da 1, Aydın’da 1, Balıkesir’de 
1, Düzce’de 1, Mardin’de 1, Muğla’da 1, 
Zonguldak’ta 1 ve görevli olarak bulunduğu 
Belçika’da 1 işçiyi kaybettik.

Yaşamak ve Yaşatmak İçin Çalışmak-
tan Kaçınma En Meşru Haktır

Salgının ilk bir ayında iktidarın ve ser-
mayenin üretimi sürdürme ısrarına karşın, 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden işçiler, alınma-
yan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri, işye-
rinde Covid-19 vakası görülmesine rağmen 
üretimin devam etmesi ve salgın sürecini 
bahane edilerek yapılan ihlal ve kuralsızlık-
lara karşı eylemler düzenlemiş, “çalışmaktan 
kaçınma hakkı”nı kullanarak üretimi durdur-
muştur.

Salgının ilk ayında tespit edebildiğimiz 30 
işyerinde işçi eylemleri ya da üretimi durdur-
ma gerçekleşmiş, bu eylemler sonucu bazı 
işyerlerinde patronlar geri adım atmış ve 
üretime ara verilmiş, önlemler alınmış ya da 
ücretler ödenmiştir.

İşyerlerinde Covid-19 tespit edilmesi son-
rası üretimi durduran Gebze’de Sarkuysan, 
Tuzla’da Valfsan, Antep’te Melike Tekstil, 
Çerkezköy’de Eaton fabrikası, İstanbul Sanel 
Sanayi Elektronik fabrikası ve İzmir’de Akar 
Tekstil işçilerini;

Koronavirüse karşı alınmayan önlemler 
sebebiyle iş bırakan İstanbul’daki Galata-
port, Zeytinburnu Büyükyalı, Emaar, Turkuaz 
Medya Alibeyköy, Taksim AKM şantiyeleri, 
TOKİ’nin Kars ve Bursa şantiyeleri, Muş Al-
parslan-2 Barajı şantiyesi, Limak Holding’in 
yürüttüğü Kuveyt Havalimanı şantiyesi, Kolin 
İnşaat’ın Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesi, 
Gaziantep Şehir Hastanesi şantiyesi işçileri-
ni;

Yaşamak için alınması gereken önlem-
leri açıklayarak patronları protesto eden, iş 
bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İSKİ ve İGDAŞ, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Katı Atık Birimi, Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası, PTT işçileri, ETİ Ma-
den Genel Müdürlüğü, İbn-i Sina Hastanesi, 
Adana Balcalı Devlet Hastanesi ve Mağusa 
Limanı işçilerini;

Ve tabi ki Türkiye’nin dört bir yanındaki 
sağlık işçilerini selamlıyoruz...

İşçi sınıfına ve ailelerine sefalet ve ya-
şamları arasında seçim dışında bir şans 
tanımayan bu sürecin bedelini işçilerin öde-
memesi için -zorunlu mal ve hizmetlerin üre-
tildiği sektörler dışında- tüm sektörlerde üre-
tim durdurulmalıdır...

İşçi sağlığı ve iş güvenliği işçi sınıfının 
kendi eseri olacaktır...

Bu rapordaki tabloya, işçi/emekçi haber-
lerini aktaran 6 ulusal basın, 4 sosyal med-
ya hesabı ve 3 sendika hesabının günlük 
taraması ve işçi arkadaşlarımızın bize ulaş-
tırdığı bilgilerin taranması ve derlemesi yo-
luyla ulaştığımızı belirtmek isteriz. Ulaşama-
dığımız işyerleri ve işçiler olduğu göz önüne 
alındığında, tablonun çok daha ağır olduğu 
ortadadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

DİSK’in ve Sen-
dikamızın girişim-
lerinin basına yan-
sıması sonucunda 
Gebze OSB’lerde 
virüs taraması yapı-
lacağı açıklandı.

Covid-19 salgını bir sınıf sorunudur
DİSK: 
51 binden fazla üyemiz 
Salgınının sonuçlarından 
Doğrudan etkilendi 14 Nisan’da Konfederasyonumuz DİSK'in yöneticileri İs-

tanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde “Ücretsiz 
izin dayatması ve sefalet ödeneği yasa taslağına karşı” bir  
basın açıklaması düzenlediler...

Merkez yö-
neticilerimiz 
TV kanalları ve 
sosyal medya-
da sürece ilişkin 
açıklamalrı ile 
yer aldılar... 

TV’lerde taleplerimizi dillendirdik
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Yeni Koronavirüs hastalığı, 2019 yılının son 
günlerinde Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen 
ve etkeni bilinmeyen bir akciğer enfeksiyonu 
şeklinde ortaya çıkmıştır. İlk günlerde Vuhan 
kentinde canlı hayvan satışı yapılan bir pazarın 
satıcı ve ziyaretçilerinde görülen hastalık günler 
içinde hızla kente, eyalete,  ülkeye ve komşu ül-
kelere; bir ayın sonunda ise tüm dünyaya yayıl-
mıştır. 

SARS-CoV-2 adı verilen bir virüsün neden 
olduğu saptanan bu salgın, 30 Ocak 2020 tarihin-
de Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 
adıyla bir uluslararası halk sağlığı tehdidi olarak 
tanımlanmıştır.

Koronavirüs insanlar arasında hastalık yapa-
bilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, deve, yarasa) 
tespit edilebilen geniş bir virüs ailesidir. Korona-
virüs, hayvanlardan bulaşan hastalıkların (zoono-
tik hastalıklar) büyük kısmında olduğu gibi hay-
vanların insanlar tarafından kullanılması (yeme, 
giyinme, laboratuvar deneyleri vb.)  sonucunda 
zaman içinde değişim göstererek insana bulaş-
ma yeteneği kazanabilirler. Ancak bu virüslerin 
insanlar açısından tehdit oluşturması, insandan 
insana bulaşma yeteneği kazanmalarından sonra 
söz konusu olur. SARS-CoV-2, Vuhan şehrinde 
canlı hayvan pazarını ziyaret edenlerde ortaya 
çıkmış, insandan insana bulaşma yeteneği de ka-
zanmış olan bir virüstür.

Hastalığın seyri nasıldır?
Hastalık, 2-14 gün süren (ortalama 4-5 gün-

lük) bir kuluçka süresinden sonra başlamakta; be-
lirtisiz ya da hafif soğuk algınlığı belirtilerinden 
ağır sonumum yetmezliği tablosuna kadar geniş 
bir yelpazede gelişmektedir. Vakaların büyük ço-
ğunluğunda belirtiler; yüksek ateş (39 derece), 
kuru öksürük, bitkinlik, kas ağrıları, nefes alma-
da güçlük olarak görülmektedir. 

Hastalık genellikle orta-ağır bir klinik seyir 
göstermektedir. Ağır hastalanan ve ölen kişile-
rin büyük kısmı ileri yaştaki (>65y), altta yatan 
hastalıkları (kronik akciğer hastalığı, böbrek yet-
mezliği, kalp-damar hastalığı, kanser, hipertansi-
yon,  diyabet, aşırı şişmanlık (obezite), bağışıklık 
sistemi hastalıkları) olan kişilerden oluşmaktadır. 

Genç sağlıklı erişkinlerde hastalık nispeten 
hafif seyretmektedir. Ağır seyreden vakalarda 
iyileşme ortalama 2 hafta içinde gerçekleşirken; 
ağır vakalarda ise bu süre 3-6 haftayı bulmakta-
dır. 

Hastalık nasıl bulaşır?
Yeni Koronavirüsün yayılması mevsimsel 

grip enfeksiyonunda (influenza) olduğu gibi in-
sandan insana ve solunum salgıları ile bulaş şek-
linde gerçekleşmektedir. 

Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, 
konuşma sırasında çevreye saçılan virüs içeren 
damlacıklar, sağlıklı kişilerin mukozalarına te-
mas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden 

olur. Hastalığın bu şekilde insandan insana bu-
laşması için yakın temas (2 metreden yakın) ge-
reklidir. Ayrıca kişilerin enfekte yüzeylerle temas 
sonrası ağız, burun veya gözlerine dokunmaları 
sonucunda da meydana gelebilmektedir. 

Bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma 
süresi kesin olarak söylenememekte ancak bula-
şa neden olan damlacıkların havada 3 saate kadar 
asılı kalabildiği kabul edilmektedir. 

Virüsün yüzeylerde canlı kalma süreleri ise 
tahmini olup değişkenlik göstermektedir: Metal, 
cam, seramik, kağıt türevi yüzeylerde 5 güne ka-
dar; ahşap yüzeylerde 4 güne kadar; plastik ve 
paslanmaz çelik yüzeylerde 2-3 güne kadar; kar-
ton/mukavva yüzeylerde 1 güne kadar; alümin-
yum yüzeylerde 2-8 saate kadar ve bakır yüzey-
lerde 4 saate kadar canlı kaldığı düşünülmektedir. 
Bugünkü bilgiler ışığında 2019-nCoV’nin gıda-
lar veya su yoluyla bulaşmamaktadır.

Hastalığın tedavisi var mıdır?
Bugün için Koronavirüslere etkili olduğu gös-

terilmiş ilaç yoktur. Bu nedenle hastalara yakın-
malarını azaltacak ve varsa bozulan organ işlev-
lerini destekleyecek tedaviler (solunum desteği 
gibi) verilmektedir.  

Çoğu kişi (yaklaşık %80) özel bir tedaviye ih-
tiyaç duymadan iyileşmektedir. Test sonucu pozi-
tif tespit edilse dahi belirtisiz ya da hafif belirtiler 
gösteren hastaların evlerinde izlenmesi mümkün-
dür. Kişilerin kayıtlı bulunduğu aile hekimliği 
birimleri ile ilçe sağlık müdürlükleri işbirliğinde 
hasta-temaslı izlemleri yürütülmektedir. 

Ülkemizde COVİD-19 hastası/hastalık şüp-
hesi olan biriyle yakın teması olan kişiler ile ateş, 
öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan 
kişilerin 184 COVID-19 Danışma Hattını ya da 
112 Acil Sağlık Hizmetlerini aramaları gerek-
mektedir.

Korunmak için ne yapılmalı?
• Hastalıktan korunmak için aşı üzerinde çalı-

şılmaktadır. Bu nedenle korunmada en etkili yön-
tem kişilerin virüsle temas etmekten yani hasta 
olduğu bilinene ya da hasta olduğu düşünülen 
kişilerle yakın temastan kaçınmasıdır.

• El temizliğine dikkat edilmesi; en az 20 sa-
niye boyunca tüm el, bilek ve parmakların ovuş-
turarak yıkanması, temiz olmayan ellerin göz, 
ağız ve buruna götürülmemesi çok önemlidir. Su 
ve sabuna hemen erişilemediği hallerde ise alkol 
bazlı el antiseptiği kullanılabilmektedir.

• Evlerde sıklıkla dokunulan masa, sandal-
ye, kapı kulpları, ışık düğmeleri, telefon, tablet, 
uzaktan kumanda, tuvalet, lavabo gibi yüzeylerin 
uygun şekilde dezenfekte edilmesi gerekmekte-
dir. 

Sert yüzeylerin seyreltilmiş çamaşır suyu (1 
litre suya 1 yemek kaşığı çamaşır suyu- Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ile dezenfekte 
edilmesi sağlanabilir. 

Koronavirüs Salgını ve 
Salgından Korunma Yolları

Sendikamız, Koronavirüs (Covid-19) hakkında, Çalışanlar için iş-
yerinde yapılacaklara dair ipuçlarını içeren bir bilgi notu yayınladı.

• Açılan paketlerde işverenlere her türlü 
destek ve hatta ücretsiz izin dayatma hakkı bile 
var ama işçi yok, emekçi yok, emekli yok, küçük 
esnaf yok, çiftçi yok, kadın yok, çocuk yok… 
#HesapSoruyoruz 

• Salgının yarattığı ağır ekonomik sonuç-
lar karşısında milyonlarca işçi, emekçi, işsiz, 
emekli,küçük esnaf değil bir avuç şirket korunu-
yor. #HesapSoruyoruz 

• Zorunlu işlerde çalışan hekimlerin, sağlık ve 
belediye çalışanlarının, PTT ve kargo çalışanları-
nın sesine, taleplerine kulak verilmiyor. #Hesap-
Soruyoruz  • Hafta sonu sokağa 
çıkma yasağı, hafta içi işe gitme zorunluluğu! 
Covid-19 sadece hafta sonu mu bulaşıyor #HesapSoruyoruz 

• Halk salgın sırasında can derdine düşmüşken Salda Gölü’nün eşsiz doğasını ve 
kumlarını katleden Millet Bahçesi inşaatına neden başladınız? #HesapSoruyoruz

• Salgın yayılmasın diye getirilen sokağa çıkma yasaklarında dahi neden işçiler 
özel izinle işe çağrılıyor? Neden işçilerin sağlığını değil patronların cebi korunuyor? 
#HesapSoruyoruz

• İşverenler ve müteahhitler için mil-
yonluk paketler açıklanırken, AKP’nin 
yasa değişikliğiyle “ücretsiz izin” 
dayatılan işçiler 1168 TL ile yaşamaya 
mahkum ediliyor. #Geçinemiyoruz  

• Milyonlarca insanın işinden olduğu 
bir dönemde KDV’li faturalar hane 
bütçelerini sarsmaya, bankalar tüketici 
kredilerinden ve kredi kartlarından tıkır 
tıkır faiz almaya devam ediyor. #Geçi-
nemiyoruz 

• Asgari ücretten bile vergi alınırken 
bu düzenin çarkları “neşesi yerinde” 
bir avuç ayrıcalıklı elit için dönüyor 
#Geçinemiyoruz 

• Tüm işsizler için koşulsuz işsizlik 
maaşı ödenmesi gerekiren, kaynakları  
neşesi yerinde elitlerin yağma projeleri-

ne gidiyor. #Geçinemiyoruz 

• Tüketici, konut ve taşıt kredileri 
ile kredi kartı borçları faiz işletilmeden 
ertelenmeli #Geçinemiyoruz 

• Elektrik, su, doğalgaz ve iletişim 
faturaları salgın riski boyunca devlet ta-
rafından karşılanmalı #Geçinemiyoruz 

• Tüm kadınlara iş ve gelir güvence-
si sağlanmalı #Geçinemiyoruz 

• Emeklilerin salgından korunabil-
mesi için, beslenebilmesi için en düşük 
emekli aylığı asgari ücret düzeyine 
yükseltilmelidir #Geçinemiyoruz  

• Kayıtdışı çalıştırılıp işini kaybeden  
işçilere asgari ücret düzeyinde kamu 
kaynaklarından destek sağlamalıdır 
#Geçinemiyoruz

#Geçinemiyoruz  

#Koruyamıyorsunuz

#Yaşamakİstiyoruz

#HesapSoruyoruz

• “Çarklar Dönecek” dayatması yüzünden işçi-
lerde Covid-19 hastalığı Türkiye ortalamasının en 
az 3.2 katı! #Yaşamakİstiyoruz

• İş cinayetlerinde, mega projelerde, hapishane-
lerde, kadın cinayetlerinde, savaşlarda, salgınlarda 
ölmek istemiyoruz. #Yaşamakİstiyoruz

• En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine 
yükseltilsin! İnsanca #Yaşamakİstiyoruz

• İşçilerin ölümü pahasına virüs evlerimize taşı-
nıyor. #Yaşamakİstiyoruz

• Yılın ilk üç ayında en az 356 işçi çalışırken 
hayatını kaybetti. #Yaşamakİstiyoruz

• İşçileri #Koruyamıyorsunuz. 
• 1168 TL sefalet ödeneğine mahkum 

ediyorsunuz.
• Kadınları #Koruyamıyorsunuz 

Karantinada artan ev içi şiddeti önleyin
• Emeklileri #Koruyamıyorsunuz
• Asari ücretliyi #Koruyamıyorsunuz
• İşsizleri #Koruyamıyorsunuz 

Yeni bir toplumsal düzen için yaşasın 1 
Mayıs

Bu uygulama sırasında mutlaka eldiven giyilmeli ve oda hava-
landırılmalıdır.

• Elektronik cihazların (telefon, tablet, bilgisayar vb.) temizliği 
de % 70 alkol içeren antiseptik sprey/sıvı veya alkollü mendil ile 
yapılıp ardından kurulanmalıdır.

• Gıda maddelerinin kimyasal maddeler kullanılarak temizlen-
mesi önerilmemektedir. Ambalajlarından uygun şekilde ayrılan 
sebze ve meyveler bol su ile yıkanmalıdır. Ambalajı ile saklanacak 
yiyecekler ise en az % 70 alkol içeren dezenfektan sıvılarla temiz-
lenerek saklanabilir. 

• Zorunlu haller dışında kişilerin evlerinden dışarı çıkmamaları, 
diğer insanlarla bir arada bulunma ihtimali olan her ortamda maske 
kullanılması gerekmektedir. 

Maske kullanırken her zaman lastik/ip kısmından tutulması, ön 
yüzüne asla dokunulmaması, maske kullanılan süre içinde yemek, 
sigara içmek vs. için maskenin tekrar tekrar çıkarılıp takılmaması 
önemlidir. 

Giysi vb. tekstil maddelerinde virüsün canlı kalma süresi ile 
ilgili yeterli bilgi yoktur ancak dışarıdan eve dönüldüğünde giysi-
lerin yıkanması, yapılamıyorsa açık havada/güneşte havalandırıl-
ması önerilmektedir. 

facebook.com/BirlesikMetal

Etkinliklerle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve  
fotoğrafları sosyal medya sayfalarımızda 
bulabilirsiniz...

twitter.com/BirlesikMetal

Twitter’da örgütlenen etkinliklerle, taleplerimizi ülke gündeminde ilk beşe çıkararak sesimizi duyurduk...
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Sendikalaşmak patronlar için 
Virüsden daha tehlikeli
İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren 

Kartek Metalurji işçileri sendikamızda ör-
gütlendiler. Sendikamız işyerinde yasanın 
aradığı çoğunluğu sağladı ve Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafın-
dan verilen yetki tespitiyle belgelendi. 

Diğer taraftan işyerinde işçilerin örgüt-
lendiği duyan işveren, işçileri korkutmak 
ve sendikalaşma girişimlerini önlemek 
için 18 Mart 2020 tarihinde 4 üyemizi iş-
ten çıkardı. 

Dünyada salgın halinde hızla yayılan 
ve ülkemizde de tespit edilen COVID-19 
virüsüne karşı vakaların arttığı böylesi bir 

dönemde, anayasal haklarını kullanarak 
sendikalaşan işçiler açlığa terk edilmiştir. 
Ülkemizde sendikalaşmak patronlar için 
ölümcül virüslerden daha tehlikeli görül-
mektedir. 

İşten atılan üyelerimiz fabrika önünde 
“İşlerine, Ekmeklerine ve Anayasal Hakla-
rına” sahip çıkmak için Trakya Şubemizin 
öncülüğünde direnişe başladılar. Kartek 
işçileri yasal hakları olan sendika seçme 
özgürlüğünü kullandılar ve sendikamıza 
üye oldular. İşçiler sendikal özgürlükleri-
ne sahip çıkıyorlar. Kartek yöneticileri de 
bu kararlılığı görmek ve işçilerin sendikal 
haklarını tanımak zorunda.

Diebold Nixdorf’ta 
Sendikamız örgütlendi
Merkezi İstanbul Göztepe’de bulunan 

ve Türkiye’de 81 ilde ATM(Bankamatik) 
teknik servisi olarak hizmet veren Diebod 
Nixdorf Teknoloji işçilerinin sendikamız-
da örgütlenme mücadelesi başarıyla so-
nuçlandı. 

Sendikamız 24 Şubat 2020 tarihinde 
yasal çoğunluğu sağlayarak Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
çoğunluk tespiti için başvuruda bulundu 
ve 26 Şubat 2020 tarihinde sendikamız 
Bakanlık’tan toplu iş sözleşmesi için yetki 
tespitini aldı.

Diebold işvereninin işçilerin en te-

mel yasal haklarından olan sendikalaşma 
hakkına saygı göstermesini ve bu sürecin 
sorunsuz bir biçimde toplu sözleşme aşa-
masına kadar karşılıklı diyalog zemininde 
sürdürülmesini temenni ediyoruz.

Diebold işçilerine aramıza hoşgeldiniz 
diyoruz.

21 Nisan’da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 
ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu Avrupa Sen-
dikalar Konfederasyonu ETUC'un yönetim kurulu top-
lantısına online olarak katıldılar.

Sendikamız işten atı-
lan arkadaşlarımızın yasal 
hakları için gerekli hukuki 
işlemleri başlattı. İşten atı-
lan işçilerle ve üyelerimiz-
le Kartek’te mücadelemiz 
devam edecek.

Toplantılar online yapılıyor
Salgın koşullarında yaşamımızdaki pek çok 

şey değişirken, görüşmeler, toplantılar hatta 
konferanslar bile toplantı salonlarını bırakıp, 
internet ortamından yapılmaya başlandı. 

Online görüntülü toplantılara olanak sağla-
yan yazılımların daha da gelişmesiyle, fiziksel 
sınırlar anlamını yitirmeye başladı.

Sendikamız Başkanlar Kurulu da, pandemi 
sürecinde fabrikalarda yaşananları, işçilerin 
karşılaştığı sorunları ve yaklaşan 1 Mayıs ha-
zırlıklarını görüşmek üzere, 24 Nisan’da online 
toplandı...

Yine sendikamız 
Uzmanlar Kurulu 
toplantıları online 
gerçekleştirilir-
ken, şube toplan-
tıları da görüntülü 
olarak internet 
üzerinden yapıl-
maya başlandı

Konfederasyonumuz DİSK de bu süreçte basın açık-
lamalarını online olarak düzenledi.. 

Çalışma ve Toplum titiz akademik ve bilimsel 
ölçütlerle yayın yapan, emek ve çalışma sorunlarını 
irdeleyen ve bu yönde bir birikim oluşturmaya çalı-
şan önemli bir yayın. 

Dergi çok sayıda akademisyen, hukukçu, uzman 
ve uygulayıcıya basılı olarak ulaştırılıyor. 

Çalışma ve Toplum aynı zamanda online bir der-
gi. www.calismatoplum.org adresinden yeni sayısı-
na ve tüm dergi arşivine ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Çalışma ve Toplum dergimiz 

65. sayıya ulaştı...

Gebze Şubemizden Gebze 2 Nolu Şubemizden

31.01.2020 tarihinde faaliyete geçen şubemiz, ilk toplan-
tısını 7 Şubat 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladı. 

Şube temsilciler kurulundan sonra işyerlerimizi ziyaret 
ederek, tezgahbaşlarında ve sosyal alanlarda şubemizin kuru-
luşu hakkında ve imzalanan MESS grup toplu iş sözleşmesi 
hakkında bilgilendirmeler yaptık.

Şube Yönetim Kurulumuz 20.02.2020 tarihinde almış ol-
duğu karada Birleşik Metal İş Sendikası Gebze 2 Nolu şube-
nin ilk olağan genel kurulunu 12.04.2020 tarihinde yapılma-
sına karar vermiş 04.03.2020 tarihi ile 12.03.2020 tarihleri 
arasında delege seçimi kararı alarak bütün işyerlerinde dele-
ge seçimi yapmış delegeleri belirlemiştir. Ancak tüm dünya-
yı ve ülkemizi de etkisi altına alan COVİT 19 PANDEMİSİ 
salgını nedeniyle 20.03.2020 tarihinde Gebze yüksek Seçim 
Kurulu 2020/11 sayılı kararıyla ertelendi.

Salgının durumu ve hükümetin alacağı kararlar neticesin-
de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz.

• 27.02.2020 tarihinde şubat ayı temsilciler kurulumuzu 
toplayarak genel ve bölge sorunlarımızı tartıştık.

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde direnişlerinin 
109 uncu gününde VİP TEKSTİL işçilerini ziyaret ettik.

• 27 Nisan 2020 tarihinde ONLİNE üzerinde şube tem-
silciler kurulumuzu gerçekleştirdik. Gündemdeki konuları 
değerlendirdik.

• 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma 
Gününden bir gün önce bütün işyerlerimiz üretimi durdura-
rak bildiriler okundu ve 1 Mayıs marşı söylendi ve sosyal 
medya üzerinde etkin bir şekilde paylaşıldı.

• Gebze Sendikalar Birliğini toplantıya çağırarak 1Mayıs 
ile ilgili Petrol iş Sendikası’nda basın açıklaması yaptık.

• 4-10 Mayıs İşçi Sağlığı İş Güvenliği haftası nedeniyle 
basın bildirisi yayınlayarak yerel ve bölge gazetelerinde gün-
dem oluşturuldu.

• 8 Mayıs tarihinde Gebze Organize Sanayi yönetiminin 
işçilere ücretli test yapılmasına yönelik almış olduğu karara 
karşı yapmış olduğumuz açıklama FOX TV Ana haberlerine 
taşındı ülkenin gündemine girdi.

• 11 Mayıs 2020 tarihinde Konfederasyonumuz DİSK’e 
bağlı Nakliyat-İş sendikasının işçi çıkışlarına karşı Gebze’de 
yapmış olduğu basın açıklamasına katıldık.

• Ramazan da iftarlarda işyerlerinde üyelerimizle birlikte 
olduk. 

Birleşik Metal iş Sendikası Gebze 2 Nolu şubesi olarak 
COVİT 19 salgınında 7 işyerimizde görüldü. 7 işyerimizde 
toplam 30 üyemizde pozitif vakası görüldü. Pozitif çıkan 
işyerlerimizde gereken tedbirler alınmış üretimler durdurul-
muş yakın temasta olanlar izole edilmiştir. Bütün üyelerimi-
zin sağlık durumları iyidir. Çok büyük bölümü hastaneye yat-
madan ayakta atlatmıştır. Önemli bir kısmı işbaşı yapmıştır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde Konfede-
rasyonumuz DİSK’in İstanbul’da düzenlediği etkinliğe 
temsilcilerimiz ve kadın üyelerimiz katıldılar… Ve ay-
rıca çoğunluğu kadın işçilerin yürüttüğü VİP TEKSTİL 
direnişini ziyaret ettik.

1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanış-
ma Günü’nden bir gün önce bütün işyerlerimiz üretimi 
durdurarak bildiriler okundu.

Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı Nakliyat-İş 
Sendikası’nın işçi çıkartılmalarına karşı Gebze’de yap-
mış olduğu basın açıklamasına katıldık. 

Birleşik Metal iş Sendikası Gebze şubesi olarak 
COVİT 19 salgınında testleri pozitif çıkan 56 arkada-
şımız var… Acil şifalar diliyoruz… Pozitif çıkan işyer-
lerimizde gereken tedbirler alınmış üretimler durdurul-
muş yakın temasta olanlar izole edilmiştir. 

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 2-3 Şubat 2020 tarihlerinde Bolu’da 
toplandı. Toplantıda, ülkemizin ve sendikal hareketin içinden geçtiği süreç, sen-
dikalarımızın çalışmaları ve Konfederasyonumuz DİSK’in 16. Olağan Genel Ku-
rulu değerlendirildi.

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
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Uyuşmazlıkta Olan Toplu Sözleşmeler 
Uyuşmazlık aşamasında olan 6 münferit işyeri ve bu-

lunmaktadır.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Cofle Tk Otomo-
tiv Kontrol Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız 
arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme müzakereleri 
ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen 
anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmeler Prof. Dr. Ahmet 
SELAMOĞLU başkanlığında devam edecektir.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı NCR Bilişim Sis-
temleri Ltd. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan 
toplu sözleşme müzakereleri ilk toplantı tarihinden itiba-
ren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. 
Sendikamız arabulucu talebinde bulunuldu, talebimiz İş 
Kurumu tarafından askıya alındı.

• Gebze Şubemize bağlı Cavo Otomotiv Tic. Ve San. 
A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme müzakerelerinde ilk toplantı tarihinden itiba-
ren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. 
Görüşmeler Arabulucu Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK 
başkanlığında devam edecektir.

• Gebze Şubelerimize bağlı Weıdmann Transformatör 
İzolasyon San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. iş yeri için Elektro Me-
kanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile Sendikamız 
arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme müzakere-
lerinde ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine 
rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmeler Av. Kerem 
TOGAY başkanlığında devam edecektir.

• Kocaeli Şubemize bağlı Tata Steel İstanbul Metal 
San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte 
olan toplu sözleşme müzakerelerinde ilk toplantı tarihin-
den itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağla-
namamıştır. Sendikamız arabulucu talebinde bulunuldu, 
talebimiz İş Kurumu tarafından askıya alındı.

• Kocaeli Şubemize bağlı Yüksel Endüstriyel Ürün. 
Turz. Yat. San. Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdü-
rülmekte olan toplu sözleşme müzakerelerinde ilk toplan-
tı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamıştır. Sendikamız arabulucu talebinde bulu-
nuldu, talebimiz İş Kurumu tarafından askıya alındı.

Arabulucu Raporu Gelen İşyerleri
• Kocaeli Şubemize bağlı M.T. REKLAM A.Ş. ile 

Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme 
müzakerelerinde Arabulucu süreci tamamlanmış ve Ara-
bulucu raporu 06.03.2020 tarihinde sendikamıza ulaşmış-
tır. 

• Kocaeli Şubemize bağlı ÇOKYAŞAR HALAT MA-
KİNE TEL GALVANİZLEME SAN. TİC. A.Ş. ile Sendi-
kamız arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme müza-
kerelerinde Arabulucu süreci tamamlanmış ve Arabulucu 
raporu 26.03.2020 tarihinde sendikamıza ulaşmıştır. 

Bilindiği gibi 16 Nisan 2020 tarih ve 7244 sayı ile 
kabul edilen ve 17 Nisan 2020 tarih ve 311102 sayı ile 
Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile “…Grev ve Lokav-

ta ilişkin süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu 
bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya 
kadar uzatmaya yetkilidir” 

Toplu Sözleşme İmzalanan İşyerleri

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanan 14 
münferit işyeri bulunmakta.

• İzmir Şubemize bağlı Rettig Metal Tic. Ve San. A.Ş. 
TİS görüşmeleri 09.04.2020 tarihinde anlaşma tutanağı-
nın imzalanmasıyla sona erdi.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Sanel Eletronik iş-
yerinde TİS görüşmeleri 24.03.2020 tarihinde anlaşma ile 
sonuçlandı.

• Bursa Şubemize bağlı PTT Anadolum A.Ş. işyerinde 
TİS görüşmeleri 23.03.2020 tarihinde anlaşma ile sonuç-
landı.

• Trakya Şubemize bağlı Epta İstanbul Soğutma Sis-
temleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’de işyerinde anlaşma sağlan-
dı. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri üyelerimizin talepleri 
doğrultusunda 03.04.2020 tarihinde Toplu sözleşme ni-
teliğinde anlaşma tutanağının imzalanmasıyla neticelen-
miştir.

• İzmir Şubemize bağlı İMPO MOTOR POMPA SAN. 
VE TİC. A.Ş. işyerinde 17.03.2020 tarihinde anlaşma 
sağlandı. 

• Sendikamızın İstanbul 1 Nolu’lu şubesinin ör-
gütlü olduğu Tuzla’da faaliyet yürüten Penta işyerinde 
02.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen görüşme neticesin-
de anlaşma sağlanmıştır. 

• POLKİMA POLYESTER KİMYA VE MAKİNA 
SAN. VE TİC. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi 6 Şubat 
2020 tarihinde imzalandı.

• TİTAN ASİA JANT SAN. VE TİC. A.Ş. toplu iş söz-
leşmesi 7 Şubat 2020 tarihinde imzalandı.

• KARTESİS TURKEY METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 
toplu iş sözleşmesi 10 Şubat 2020 tarihinde imzalandı.

• Eskişehir Şubemize bağlı HAPALKİ SANAYİ 
ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET 
A.Ş. ve TARKON TARIM MAKİNE VE KONSTRÜK-
SİYON ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. 
işyerlerinde 06.02.2020 tarihinde anlaşma sağlandı.

• Sendikamızın Anadolu şubesinin örgütlü olduğu 
Kayseri de faaliyet yürüten ODS ORTADOĞU DÖKÜM 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. işyerinde 17.02.2020 tarihinde 
gerçekleştirilen görüşme neticesinde anlaşma sağlanmış-
tır.

NCR BİLİŞİM SİSTEM. LTD. ŞTİ. (MARMARA)
Baştemsilci: Murat Cerit 
Temsilci: Ümit Dereli 
Temsilci: Hakan Güney

NCR BİLİŞİM SİSTEM. LTD. ŞTİ. (EGE) 
Baştemsilci: Mecit Buruncuk 

NCR BİLİŞİM SİSTEM. LTD. ŞTİ. (AKDENİZ )
Baştemsilci: Ramazan Tekelioğlu 

NCR BİLİŞİM SİSTEM. LTD. ŞTİ. (KARADENİZ)
Baştemsilci: Derya Sağlam 

VALFSAN DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ 
Baştemsilci: Ali Aslanoğlu 
Temsilci: Berrin Topal
Temsilci: Hüseyin Tüzün 

ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş
Baştemsilci: İlhami Arıbaş
Temsilci: Yaşar Karaman

HAPALKİ SANAYİ ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLA-
MA VE TİC. A.Ş
Baştemsilci: Yasin Akın

SCHNEİDER ENERJİ END. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Savaş Sünbül 
Temsilci: Orhan Bursa 
Temsilci: Barış Güler 

ŞAHİNKUL MAK. VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. 
A.Ş. (İŞLETME)
Baştemsilci: Ümit Arslan
Temsilci: Ahmet Çınar 
Temsilci: Mustafa Şenol

ŞAHİNKUL MAK. VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. 
A.Ş. (ŞUBE)
Baştemsilci: Timur Erdoğan
Temsilci: Cengiz Uzun 

PETROTEK SONDAJ MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Kenan Zeytinci 

YÜCEL BORU (OSMANİYE)
Baştemsilci: Mehmet Demirkol
Temsilci: Recep Korkut
Temsilci: H. Emre Ortaer

STOW DEPO VE RAF SİST. 
Baştemsilci: Murat Özaydın
Temsilci: Engin Çağlar 
Temsilci: Coşkun Saraç 

BAŞÖZ ENERJİ TAAH. TİC. VE SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Sami Özcan
Temsilci: Emrah Ayten 
Temsilci: İlker Çelik 

ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC.A.Ş. (HATAY)
Baştemsilci: İbrahim Bulut
Temsilci: İzzet Arıkan

ACCURİDE WHEELS BİLECİK JANT SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Selçuk Kargı
Temsilci: Selçuk Apak 
Temsilci: Özgür Öztürk

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: F. Fevzi Yıldız
Temsilci: Ahmet Gülen
Temsilci: Ersin Yıldırım 
Temsilci: Birol Evcen

Yeni Seçilen TemsilcilerimizTİS süreçlerinden...

HT Solar Empa

“2020’lerin 
DİSK’i,

Emeğin 
Türkiye’si”

DİSK’in 16. Olağan Genel Kurulu 14-15-16 Şubat 2020 
tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 
2020’lerin DİSK’i Emeğin Türkiye’si sloganı ile toplanan Ge-
nel Kurula işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma ruhu 
damga vurdu.

Genel Kurul öncesi 13 Şubat 2020 tarihinde DİSK 53. Ku-
ruluş Yıldönümü Etkinliği düzenlendi. 2020’lerin DİSK’i ve 
Emeğin Türkiye’si” şiarıyla 5 kıtadan 45 sendikanın katıldığı 
etkinlikte söz alan konuklar, mücadele deneyimlerinden örnek-
ler verdi, işçi sınıfının enternasyonal dayanışmasının önemine 
vurgu yaptı ve DİSK’in 53 yıllık mücadelesini selamladı.

Genel Kurulumuzun ilk gününde “2020’lerin DİSK’i, 
Emeğin Türkiye’si için omuz omuza” diyen DİSK üyesi sendi-
kaların genel başkanları salona birlikte girdi. 4 Şubat 2020 ta-
rihinde Haliç Kongre Merkezi’nde başlayan DİSK 16. Olağan 
Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığına Rıdvan Budak seçildi.

DİSK Çok Sesli Korosunun dinletisinin ardından DİSK’in 
tarihini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ayrıca, 
DİSK’e ve işçi sınıfı mücadelesine verdikleri katkılardan do-
layı, yaşayan en eski DİSK’lilerden Nureddin Çavdarlıgil’e, 
iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav’a, emeğin ve barışın akade-
misyenlerinden Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu’na, DİSK’in ve işçi 
sınıfının avukatlığını yapan Alp Selek, Ercüment Tahiroğlu ve 
Turgut Kazan’a “DİSK Emek Onur Ödülleri” verildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Genel Kurul’un 
açılış konuşmasında DİSK’in ekmek mücadelesinin bir par-
çası olarak demokrasi mücadelesi yürüttüğünün altını çizdi ve  

“Bugün artık ülkemizde korunacak bir demokrasiden değil, ku-
rulacak bir demokrasiden söz ediyoruz! İnanıyoruz ve biliyo-
ruz ki, işçi sınıfının da memleketin de kurtuluşu kendi eserimiz 
olacaktır. Bunun için en öncelikli görevimiz örgütlenmektir” 
dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 
da Genel Kurulu selamladı.

Çok sayıda siyasi partinin genel başkanları ve temsilcileri, 
ITUC ve ETUC başta olmak üzere uluslararası sendikal hare-
ketin temsilcileri, KESK, TMMOB ve TTB başta olmak üzere 
dost kurumların genel başkanları Genel Kurula hitap etti.

Genel Kurulun ikinci günü ise gündeme dair konuşmala-
ra, sendikaların 2020’lerin DİSK’i ve Emeğin Türkiye’si mü-
cadelesi için görüşlerini ifade etmesine ayrıldı. Konuşmacılar 
DİSK’in ve ülkenin geleceği için DİSK’in birliğinin öneminin 
altını çizdiler, geçmiş döneme dair değerlendirmelerde bulu-
nup, önümüzdeki döneme dair önerilerini dile getirdiler.

Genel Kurulun son gününde delegeler, DİSK’in önümüzde-
ki dönemde görev yapacak organlarını belirlediler. 

Buna göre:
DİSK Genel Başkanlığına Arzu Çerkezoğlu, 
DİSK Genel Sekreterliğine sendikamız Genel Başkanı Ad-

nan Serdaroğlu, 
Yönetim Kurulu üyeliklerine Remzi Çalışkan, Alaaddin 

Sarı, Mustafa Aguş, Kazım Doğan ve Seyit Aslan seçildi.

DİSK Genel Kurulu

Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu 
üyeleri, görevi devralacakları önceki dönem 
yönetim kurulu üyelerine plaket vererek, ça-
lışmaları için teşekkür etti.  DİSK Genel Baş-
kanı Arzu Çerkezoğlu Genel Kurul’un kapa-
nışında yaptığı konuşmada “Tarihin bu onurlu 
görevinin sahipleri olarak, üretenlerin yöne-
ten olduğu Emeğin Türkiye’sini omuz omuza 
kuracağız” dedi.

Genel Kurulda sendikamız adına Genel 
Sekreterimiz Özkan Atar söz aldı.
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DİSK Genel-İş
'Türkiye'de Kadın Emeği'' Raporu yayımlandı
DİSK/GENEL-İŞ Araştırma Dairesi 8 Mart Dünya 

Emekçi Kadınlar Günü’ne atfen kadın işçilerin çalışma 
hayatında karşılaştıkları sorunları görünür kılmak ama-
cıyla her yıl düzenli olarak hazırladıkları Kadın Emeği 
raporlarının bu yıl beşincisini yayımladı.

TÜİK, OECD, EUROSTAT, AÇSHB verileri kullanı-
larak hazırlanan raporda şu başlıklar öne çıktı: 

Kadınların İşgücüne Katılımı Yetersiz!

Türkiye’de işgücüne erkek nüfusunun yüzde 72,7’si 
katılabilirken, kadın nüfusunun yalnızca yüzde 34,2’si 
işgücüne katılmaktadır. AB ve OECD üye ülke ortalama-
larına bakıldığında ise kadınların ve erkeklerin işgücüne 
katılım oranlarının yüzde 52’den fazla olduğu görülmek-
tedir. 

İşgücü İçerisindeki Her 10 Kadından Yalnızca 3’ü 
Çalışıyor…

Türkiye’de işgücü içerisindeki her 10 kadından yal-
nızca 3’ü istihdama katılabildi. Kadınların istihdama ka-
tılım oranı yüzde 29,4 iken erkeklerin istihdama katılım 
oranı yüzde 65,7.  AB üye ülke ortalamasında kadınlar-
da istihdama katılım oranı yüzde 48,7, erkeklerde yüzde 
60,6; OECD üye ülke ortalamasında kadınların istihdam 
oranı yüzde 50, erkeklerin istihdam oranı yüzde 65’tir.

2019 Yılında 500 Bin Kadın Ev İçi Bakım Hizmetleri 
Nedeniyle İşinden Ayrıldı, 12 Milyon Kadın İse Ev İşleri 
Nedeniyle Çalışma Hayatına Giremedi!

Resmi verilere göre “ailedeki çocuklara veya bakıma 
muhtaç yetişkinlere bakmak için” işinden ayrılan kadın 
sayısı yıldan yıla arttı. 2014 yılında 465 bin kadın ev içi 
bakım hizmetlerini sağlamak için işinden ayrılmışken bu 
sayı 2019 yılında 29 bin kişi artarak ve 494 bine ulaştı.

İşsiz Kadın Sayısı 2014’ten 2019’a Yüzde 52 Arttı, 
2 Milyona Yaklaştı!

Ülkelere göre kadın işsizliği oranlarını karşılaştırdı-
ğımızda ekonomik kriz içerisinde olan ülkelerde kadın 
işsizliğinin arttığı görülmüştür. AB üye ülke ortalama-
sında kadın işsizliği oranı yüzde 7,1; OECD üye ülkele-
rinde yüzde 5,4’tür. Türkiye’de ise yüzde 14 olan kadın 
işsizliği oranı OECD üye ülke ortalamasının 3, AB üye 
ülke ortalamasının 2 katıdır. Ekonomik kriz içerisindeki 
ülkelerden Yunanistan’da kadın işsizliği oranı yüzde 24,2, 
İtalya’da yüzde 11,8;  Güney Afrika’da ise yüzde 29’dur

2014 yılı Kasım ayında 1 milyon 151 bin (yüzde 26,6) 
olan işsiz kadın sayısı 2019 yılı Kasım ayına gelindiğinde 
604 bin kişi artmış (artış oranı yüzde 52) ve 1 milyon 755 
bine çıkmıştır. İşsizlik En Çok Genç Kadınları Etkiliyor; 
Ekonomik Krizin Etkisi ile 15-24 Yaş Arası Kadın İstih-
damı 130 Bin Azaldı, Kadın İşsizliği 98 Bin Kişi Arttı

1 Milyondan Fazla Kadın Uzun Sürelerle ve Kayıt 
Dışı Çalıştırılıyor

Haftalık 45 saatten fazla çalıştırılan kadın sayısı her 
yıl artarken bu kadınların kayıt dışı çalıştırılma oranı da 
artmaktadır. 2019 yılında 2 milyon 932 bin kadın haftalık 
45 saatten fazla çalıştırılırken bu kadınların yüzde 34,4’ü 
(1 milyon 9 bin) kayıt dışı çalıştırılmıştır.

Türkiye’de Erkekler, Kadınlardan Yüzde 8 Fazla 
Kazanıyor

2018 yılında erkeklerle kadınlar arasındaki cinsiyete 
dayalı ücret farkı yüzde 8 olarak gerçekleşmiştir. Yani ka-
dınlar erkeklerden yüzde 8 daha az kazanmıştır. Ücret ay-
rımının meslek lisesi mezunu kadın ve erkekler arasında 
en yüksek düzeyine ulaştığı görülmektedir. Meslek lisesi 
mezunu kadınlar, erkeklere göre yüzde 30 az kazanmıştır. 
En az fark ise lise mezunu kadın ve erkekler arasındadır. 

Lise mezunu kadınlar, lise mezunu erkeklere göre yüzde 
14 daha az kazanmıştır.

Raporun Değerlendirmesi;

Artan işsizlik, kadının güvencesiz ve kayıt dışı istih-
damı karşısında şu talepler sıralandı:

• Kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak 
politikalar planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

• Kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı 
denetim mekanizmaları geliştirilmeli, caydırıcı önlemler 
alınmalıdır.

• Cinsiyet ayrımına dayalı işbölümüyle şekillenmiş is-
tihdam alanlarında kadın işi erkek işi ayrımına karşı eşit-
likçi istihdam politikaları uygulanmalıdır.

• Kadınla erkek arasındaki cinsiyete dayalı ücret açığı 
giderilmeli, aynı işi yapan ya da eşdeğer işi yapan kadınla 
erkek arasındaki ücret farkını yaratan uygulamalar orta-
dan kaldırılmalı, işverenler denetlenmelidir.

• Kadının sorumluluğu olarak görülen ve çalışma ha-
yatına katılmasındaki en önemli engeli oluşturan ev içi 
hizmetler ve çocuk-yaşlı bakımı için kamu kurumları ve 
yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta 
ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılmalıdır.

• Kadın istihdamını geliştiren en önemli olgu eğitim-
dir. Eğitim politikaları toplumsal yapının dayattığı ataer-
killiğin ötesine geçerek eşitlik temelinde yeniden düzen-
lenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

• Başta işyerleri olmak üzere hayatın her alanında ka-
dına yönelik taciz ve şiddete karşı önlemler alınmalıdır.

• Toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliği esas alan dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

• 8 Mart tüm kadınlara resmi ve ücretli tatil günü ilan 
edilmelidir.

Kadın işçiler taleplerini 
8 Mart’ta yükseltti
İstanbul Sözleşmesine DOKUNMA
6284 sayılı yasayı UYGULA
190 sayılı ILO sözleşmesini ONAYLA

6 Mart Cuma günü Kadıköy İskele’de dövizleriyle, 
pankartlarıyla ve sloganlarıyla toplanan DİSK’li kadın-
lar taleplerini haykırdı. Burada bir açıklama yapan DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, daha düşük maaş alan, 
daha güvencesiz çalıştırılan kadın işçilerin, direnişlerde 
de en önde olduğuna dikkat çekerek, kadınların daha fazla 
sendikalı olması için, sendikalarda daha fazla söz sahibi 
olması için mücadelenin yükseltileceğini ifade etti.

“Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkıyoruz” diyen 
DİSK’li kadınlar adına yapılan basın açıklamasında ILO 
190 sayılı Sözleşmenin onaylanması başta olmak üzere 
kadın işçilerin talepleri ifade edildi. Açıklamanın ardın-
dan DİSK’li kadınlar 8 Mart bildirilerini dağıtarak, Ka-
dıköy Evlendirme Dairesindeki 8 Mart etkinliğine gitti.

DİSK Kadın 
Komisyonu’nun düzen-
lediği etkinliğin açılışını 
Genel-İş Konut İşçileri 
Şube başkanı Nebile Ir-
mak yaptı. DİSK Genel 
Sekreteri Adnan Serda-
roğlu, etkinliğe katılan 
kadınları selamlayarak 

“İşçi sınıfının bir parçası olan kadınların yaşamın her ala-
nında yaşadıkları sorunlara sendikaların kayıtsız olmaları 
mümkün değil. Erkek egemen ve geleneksel olarak erkek 
işçiler üzerinden örgütlenen ve politikalarını oluşturan 
sendikalar için değişim artık bir zorunluluk” dedi.

DİSK-Tiyatro İşçileri “forum tiyatro” performans-
larıyla salondaki kadınları işyerinde tacize uğrayan 
bir kadın işçinin mücadelesine ortak ederken, DİSK 
Korosu’nun kadın üyeleri kadın türkülerinden oluşan özel 
bir repertuvar ile sahne aldı.

Metal Sektöründe 
Kadın İşçi Raporu 

Metal sektöründe üretimde çalışan dört kadın işçiden üçü 
lise ya da üniversite mezunu

Kadın işçilerin yaklaşık yarısı 30-39 yaş grubunda yer 
alıyor

Kadın işçiler kendilerine ayırdıkları özel zamanı da aile-
lerine adıyor

En çok ayrımcılığa maruz kalınan konu toplumsal cinsiyet
Psikolojik şiddet (mobbıng) iş arkadaşlarından en fazla 

maruz kalınan olumsuz davranış
Kadın işçilerin yüzde 84’ü işten sonra evde çalışmaya 

devam ediyor
Kadın işçilerin yüzde 27,8’inin doktor tarafından tanısı 

konmuş bir hastalığı var
Metal işçisi kadınların sorununları arasında en öncelikli 

olanı vardiyalı çalışma ve kreş yokluğu

DİSK adına bildiriyi Acel Elektrik işyeri bastemsilci-
miz "Meltem Yıldız" okudu

Türkiye’deki Üye Sendikalarda Kadın Temsili ve Ka-
dına Yönelik Faaliyetler Haritalama Çalışması

Üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union (Kü-
resel Sanayi İşçileri Sendikası) tarafından yapılan çağrı 
ile 23 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Kadın Ağı toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirilmişti. 

Bu toplantıda kararlaştırıldığı üzere; sendikaların bi-
reysel olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ve kazanımları 
ortaya çıkarabilmek ve bir durum tespiti yapabilmek ama-
cıyla bu haritalama çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmaya aralarında sendikamız Birleşik Metal-
İş’in de bulunduğu 14 üye sendika katılmıştır.

Çalışmada aşağıdaki başlıklar üzerine durum tespiti 
yapılmaya çalışılmıştır: 

• işkolları ve sendikalarda kadın çalışan oranları ve 
sendikalarda kadın temsili, 

• sendikaların kadın yapıları, 

• toplumsal cinsiyet eğitimleri, 

• sendikaların tüzük ve yönetmeliklerinde ve toplu iş 
sözleşmeleri metinlerinde kadınlara yönelik hükümler ve 
bu metinlerde varsa çalışma yaşamında şiddet ve tacizle 
mücadeleye ilişkin hükümler, 

• sendikaların diğer toplumsal cinsiyet çalışmaları. 

Bu çalışmadaki verilerin toplanması, derlenmesi ve 
yayına hazırlanması 2020 yılı Mayıs ayında tamamlan-
mıştır. 

Bu çalışmanın ortaya koyduğu bilgi ve deneyim 
paylaşımının, sendikalarda kadın çalışmalarına dair ek-
sikliklerin görülmesine ve aynı zamanda iyi örneklerin 
ortaklaştırılması ve hayata geçirilmesine katkı sunması 
beklenmektedir.

Sendikalarda Kadın Temsili ve 
Kadına Yönelik Faaliyetler

Haritalama
Çalışması
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İşçi sınıfının bilimiyle “Emek için Eğitim”
Eğitim dairesi, Sendikamızın, üyele-

riyle en sıcak ve yoğun teması kurduğu 
faaliyet alanı olarak öne çıkmaktadır. Yeni 
üyeler, gençler, yeni temsilciler, kadın 
üyeler eğitimlerle sendikalarını tanırken, 
sendikamız uzman ve yöneticileri, üye-
lerimizi tanıma imkânı bulur. Üyelerimiz 
sendika uzmanlarıyla ve yöneticileriyle 
sohbet etme, kafalarında biriken soruları 
sorma olanağını bulur. 

Yöneticilerimiz ve uzmanlarımız, üye-
lerimizin sorunlarını dinleme, önerilerini 
alma, üyelerimize sendikanın politikala-
rını anlatma olanağı bulmuş olurlar. Kısa-
cası eğitim öncesi ve sonrasıyla bir bütün 
olarak üye işçilere ve sendikamız kadro-
larına önemli bir katkı sunar. Çünkü bize 
göre eğitim; eğitimciler ve katılımcıların 
karşılıklı olarak öğrendikleri ve öğrettikle-
ri diyalektik bir ilişkiyi içerir. İşçiler öğre-
nirken öğretir. 

Eğitim Anlayışımız
Biz eğitimlerimizi işçi sınıfı biliminin 

onlarca yıllık birikimi ve deneyimi ışı-
ğında gerçekleştirmeyi amaçlarız. Üretim 
ilişkileri ve üretici güçler arasında kıya-
sıya çatışmanın yaşandığı metal fabrika-
larından çıkan üye işçilerimize, bu emek 
- sermaye çelişkisini ve sonuçlarını olanca 
çıplaklığıyla anlatmak temel amacımızdır. 

Bir üst yapı unsuru olan eğitimlerin, 
işçi sınıfı bilinci üretmedeki kritik rolü 
nedeniyle, alt yapı ilişkilerini etkilemekte 
önemli faktör olarak öne çıktığını belirt-
mek gerekmektedir. 

Fabrika içerisindeki veya emekçilerin 
genel sorunlarında ve bu sorunların çözüm 
süreçlerinde, eylem, direniş ve grevlerde 
üyelerimizin işçi sınıfına yakışır tutum ve 
davranışlarında eğitimin mücadeleye kat-
kısının ne denli önemli olduğunu gözlem-
lemekteyiz.  

Ülkemizdeki eğitim sisteminin her ge-
çen gün daha üzüntü verici bir hal aldığını 
görüyoruz. Eğitimin kamusal bir hak ol-
maktan giderek uzaklaştığına ve “herkesin 
parasına göre okuduğu” bir eğitim sistemi-
ne dönüştüğüne şahit oluyoruz. 

Bu sistemde sermaye tabii ki kasanın 
başını tutan okul sahibi olurken, bilim in-
sanı olması gereken akademisyen ücretli 
köleye, öğrenciler ise müşteriye dönüş-
mektedir. Eğitim sistemi; ülkenin ekono-
mik ve politik haline uygun olarak bilim 
dışı, gerici bir içerik kazanmaktadır. Sonuç 
olarak eğitimin asli amacı sermayenin ihti-
yacına uygun, entelektüel bilgiden yoksun 
eleman yetiştirmek olmaktadır. 

Biz eğitimlerimizi hazırlarken, kim 
için ve nasıl bir eğitim sorusuyla başlıyo-
ruz. Elbette bir avuç mülk sahibi zenginin 
lehine, gerici bir müfredatla iş gören bir 
eğitim sistemi değil; sade yurttaşın lehine, 
bilimsel bir içerikte olan eğitimler isteriz. 

Akademisyenlerin, aydın kimlikleriyle 
anıldığı, özgürce bilimsel bilgi ürettiği bir 
eğitim sistemi isteriz. 

Öğrencileri üretime kazandıracak bil-
gilerin yanında sanat, felsefe, bilim oku-

yabilecekleri, yazabilecekleri bir eğitim 
sistemi isteriz. 

Kısacası biz sermayenin değil, emeğin 
okullarının inşa edilmesini isteriz ve bu-
nun için çalışırız. 

Eğitimleri belirlerken her üyemize 
ulaşmayı amaçlarız. 

Üyelerimizin hak ve çıkarlarını, sorun 
ve ihtiyaçlarını gözeterek eğitim içerikle-
rini oluşturmak için çaba gösteririz. 

Fakat dar anlamda sorun ve ihtiyaçlara 
odaklanmak sadece kapitalizmin yarattığı 
çembere hapsedeceğinden; üyelerimizin 
ülkemize ve yaşadıkları dünyaya ilişkin 
bir bakış açısı oluşturmaları ve geliştirme-
leri için özel çaba harcarız.

Birleşik Metal-İş Sendikası, sendikal 
politikalarını; topluma ve emeğe yönelik 
saldırıların, tek tek işyerlerinde yürütülen 
çalışmalarla savuşturmanın yeterli olma-
yacağı bilinciyle oluşturmakta ve mem-
leketin olumlu tüm değerlerine sahip çık-
maktadır. 

Sendikamız; gericiliğe ve despotizme 
karşı; cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye, 
sosyal hukuk devleti niteliğine sahip çı-
kıyor, bu değerleri geliştirmek ve gerçek 
niteliğine kavuşturmak için aktif mücadele 
ediyor. 

Sendikamız; ağaçların, derelerin, de-
nizlerin kâr hırsıyla yok edilmesine, or-
man alanlarının imara açılmasına, orman 
yangınlarına karşı tutarlı bir duruş sergi-
liyor. Biz eğitimlerimizi tüm bu süreçlere 
odaklanarak üretmeye çabalamaktayız. Bu 
çerçevede, emek bilinci, işçi sınıfı pers-
pektifi oluşturabilmek eğitimlerimizin te-
mel şiarıdır.   

Eğitim bir süreçtir. Biz de Birleşik 
Metal-İş Sendikası olarak eğitimle ilgili 
anlayışımızda bu yaklaşımı benimsiyoruz. 

Temsilciler, gençler, yeni üyeler, ka-
dınlar, engelliler eğitim aldıkları salon-
lardan çıktıklarında eğitim sona ermez, 
tersine eğitimin bir başka süreci başlar. 
Fabrikalarda, Temsilciliklerimizde, sendi-
kamız şubelerinde, eylemlerde, direnişler-
de, grev çadırlarında üyelerimiz öğrenme-
ye ve öğretmeye devam eder.

Daha da önemlisi bizim için bilgi, ey-
lem demektir. Eylem de bilgiye dönüşür. 
Eylem ile bilgi arasında diyalektik bir iliş-
ki vardır. Esas olan öğrendiğimiz şeyleri 
davranışa, eyleme dönüştürebilmektir. 

Sendikal eğitim anlayışımız gereği; 
sendikamızın tüm yetkili organları eğitime 
katılanların, kendilerini gerçekleştirmesi-
nin önünü açmalıdır. Sendikamızın tem-
silcileri, yöneticileri; eğitimlerden çıkan 
üyelerimizi desteklemeli, güçlendirmeli-
dir. Onların kendilerini ifade edebilecekle-
ri, tüm sendikal süreçlere katılım göstere-
cekleri bir sendikal ortam var edilmelidir. 
Kısacası sendikal kadrolar bu yolda ilk 
adımları eğitimlerle atarlar ancak gerçek 
anlamda örgütün bağrında yetişirler. 

Eğitim Başlıklarımız ve 
İçeriklerini Belirleyen Fak-
törler;

Emek eksenli eğitim başlıkları ve içe-
riklerimizi hazırlarken birçok faktörü göz 
önünde bulunduruyoruz. Elbette geleneği-
mizden aldığımız deneyim birikimi, eği-
timlerin temel doğrultusunun belirlenme-
sinde ilk kıstas oluyor. 

Geride bıraktığımız uzun, zorlu, çet-
refilli mücadele yıllarında, ilkelerimiz, 
sendikal politikalarımızın oluşmasında 
pusulamız oldu. Birçok alanda olduğu gibi 
eğitim içeriklerinin oluşmasında da sendi-
kal ilkelerimiz belirleyici roldeydi. 

Haklılığını ve geçerliliğini her geçen 
gün yenileyerek ispatlayan; bağımsız, de-
mokratik, sınıf ve kitle sendikacılığı an-
layışı eğitimlerimizin temel doğrultusunu 
oluşturdu. İlkelerimiz doğrultusunda, her 
şeyden önce üyelerimizin alınan kararlara 
aktif katılımı prensibi önem kazanmakta-
dır. 

Eğitimlerle; işçi sınıfı bilincinin, sen-
dikamızın temel ilkelerinin, emeğin sorun-
larının ve bunların çözüm yollarının tar-
tışılması, öğrenilmesi ve içselleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Üyelerimizin berrak bir 
zihinle sendikal sürece dâhil olması sendi-
kamız için yaşamsal önemdedir.

İkincisi;  yeni dönemin, özellikle gi-
derek krizin derinleştiği ve tüm sektörlere 
yayıldığı dönemde, sermayenin saldırıları, 
değişen mücadele koşulları eğitim başlık-
larının, içeriklerinin geleneksel birikimi-
mize uygun olarak çeşitlenmesine neden 
oldu. 

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, 
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası, iş-
ten çıkarmalar, esnek çalışmayı yaygınlaş-
tıracak uygulamalar ve daha birçok saldı-
rıya karşı tutarlı bir duruş sergileyebilmek 
gerekiyor. Bu saldırılara karşı üyelerimizi 
bilgilendirecek, mücadeleye hazırlayacak 
içerikte eğitimlerin düzenlenmesi oldukça 
önem arz ediyor. 

Yine bunlar kadar önemli olan bir di-
ğer etken ise; üyelerimizin psikososyal 
yapıları, ilgi ve ihtiyaçları eğitimlerimize 
yön veren önemli bir faktör olarak öne 
çıkıyor. Kapitalist - emperyalist sistemin 
özellikle gençlerimizin düşünce dünya-
sında yarattığı tahribatı, emek bilinciyle 
onarma çabasının oldukça anlamlı olduğu-
nu düşünüyoruz. 

Sermaye; emeğine, kendisine, yakın 
çevresine, toplumuna, diğer canlılara ve 
tüm doğaya yabancılaşan bir gençlik is-
temektedir. Sadece sermayenin ihtiyacına 
dönük üreten ve tüketim kültürüyle yaşa-
yan gençlik istemektedir. 

Bizim eğitimlerimiz ise sermayenin bu 
zehirli algısına karşı panzehir niteliğinde 
olmalıdır. Emek bilinci edinmiş, ürettiği 
şeye yabancılaşmamış, kendiyle barışık ve 
dolayısıyla yakın çevresiyle, toplumla ve 
tüm doğayla sevgi ilişkisi geliştirebilmiş 
gençlik için çalışıyoruz. 

Gençlerin nitelik olarak kritik bir yerde 
durmalarının yanı sıra nicelik bakımından 
önemleri tartışılmaz düzeydedir. Çalışma 
yaşamında yaşanan sirkülasyon ve genç 
işçilerin çalışma yaşamına katılımının 
üzerinde durulması gerekiyor. Genç işçiler 
işyerlerinde dinamizmi arttırırken, kendi-
lerine has soruları, sorunları ve çözümleri 
de beraberinde getiriyor. 

Teknolojinin günlük yaşamda giderek 
daha çok yer almasını, özellikle sanayi 
kentlerinde yaşamın çok hızlanmasını, cep 
telefonunun ve sosyal medyanın günün 
her anına eşlik etmesini hesaba katmadan 
her yaştan işçiye ve özellikle gençlere ula-
şabilmek oldukça güç.  

Eğitimleri hazırlarken; genç işçileri 
anlayan, onların olduğu yerden başlayan 
fakat bununla beraber onlarda sınıf bilin-
ci var edecek ve onları mücadeleye dâhil 
edecek biçim ve içerik kazandırmaya özen 
gösteriyoruz.

İşçi sınıfı mücadelesi, sermayeye karşı 
bütün ezilen, hor görülenlerin mücadele-
sidir. Sınıflı toplumların, günümüzdeyse 
kapitalist, neo - liberal, neo - muhafazakâr 
sistemin doğurduğu dezavantajlı hale ge-
tirdiği kesimlerin kurtuluşu da yine işçi 
sınıfı mücadelesinden geçmektedir.  Bu 
çerçevede geliştirdiğimiz, kadın ve engelli 
eğitimlerinin ayrı bir anlam ifade ettiğini 
vurgulamakta yarar var.

 Kadınların ve engellilerin çalışma ya-
şamında yaşadıkları zorlukları irdelemek 
ve işyerinde, sendikada kendilerini ifade 
edecek kanalları açmak gerekmektedir. 
Kadınların ataerkil baskıya karşı, engel-
lilerin damgalanmaya karşı, kendi güç ve 
kaynaklarıyla, sendikada ve işyerlerinde 
yeniden işlerlik kazanmalarını destekleye-
cek eğitimler düzenlemek oldukça önem-
lidir. 

Bu gerçekliği karşılayacak kadın üye 
eğitimleri, toplumsal cinsiyet eğitimleri, 
engelli üyelere yönelik eğitimler düzenle-
mekteyiz. Bu çerçevede önem verdiğimiz 
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine, 
programlı kadın eğitimlerinde olduğu gibi 
fırsat eğitimleri içinde de yer vermeye 
özen gösteriyoruz. 

Birleşik Metal-İş Sendikası, erkek üye-
lerin daha yoğunlukta olduğu bir yapıya 
sahip. Ataerkil sisteme karşı mücadelenin 
öznesi olan kadın üyelerimizle yaptığı-
mız çalışmalar kadar, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin negatif öznesi olan erkekle 
çalışmanın da önemli olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu gerçeklikten hareketle, toplumsal 
cinsiyet eşitliği eğitimini erkek üyelerimi-
ze de aktif şekilde veriyoruz.  

Gerçeğin bilgisine dayanan eğitim an-
cak soluksuz mücadeleyle mümkündür. 
Sendikamızın eylem, etkinlik, toplu söz-
leşme, direniş ve grevlerinden aldığımız 
güçle gerçeğin bilgisini üretiyoruz. İşçi 
sınıfı biliminin, geleneğimizden aldığımız 
deneyimlerin ışığında eğitimlerimizi oluş-
turmaya ve gerçek sahipleri olan emekçi-
lerle buluşturmaktan onur duyuyoruz.  

• 17 Yılda Açlık Sınırı 5.36 Kat Arttı
• Günlük Beslenme Maliyeti 80 TL
• Sepette En Büyük Pay Süt ve Süt Ürün-
lerinin

• Açlık Sınırı İstanbul’da 2.576, İzmir'de 
2.655, Ankara'da 2.349 TL

 

Nisan 2020 Dönemi için;
Açlık sınırı: 2.407 TL
Yoksulluk sınırı: 8.327 TL

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gere-
ken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir er-
keğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gere-
ken gıdaların aylık karşılığı 645 TL'dir. Bu değer yetişkin 
bir kadın için 625 TL, 15-18 yaş bir genç için 684 TL, 4-6 
yaş arası bir çocuk için 453 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde 
beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 407 
TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sa-
dece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutar-
dır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi 
giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama 
tutarı 8 bin 327 TL'ye ulaşmaktadır.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gere-
ken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir er-
keğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gere-
ken gıdaların aylık karşılığı 645 TL'dir. Bu değer yetişkin 
bir kadın için 625 TL, 15-18 yaş bir genç için 684 TL, 4-6 
yaş arası bir çocuk için 453 TL'dir. Sağlıklı bir biçimde 
beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 407 
TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sa-
dece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutar-
dır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi 
giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama 
tutarı 8 bin 327 TL'ye ulaşmaktadır.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için 
yapması gereken günlük harcama tutarı 20.28 TL, yetiş-
kin bir erkeğin 21.51 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 22.79 
TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 15.10 TL'dir.

Günlük harcamalarda Nisan 2020’de en yüksek ma-
liyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28.30 TL’lik har-
cama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık 
grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 

ise 15.19 TL'dir. Sebze ve meyve için yapılması gereken 
harcama miktarı 13.21 TL, ekmek için yapılması gereken 
harcama tutarı günlük 4.88 TL’dir. 

Katı yağ ve sıvı yağ ise 5.35 TL’lik masraf yapılma-
sı gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 0.88, şeker, bal, 
reçel ve pekmez için ise 3.57 TL harcama yapılması ge-
rekmektedir.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt 
ve süt ürünlerinin payı yüzde 35.4 ile en yüksek paya sa-
hiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 
26.9 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar 
içindeki payı yüzde 17.7 olmuştur. Ekmek, makarna vb. 
için ise pay yüzde 8.8'dur. Diğer gıda hacamalarının top-
lam içindeki payı ise yüzde 11.2'dir. 

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereki-
nim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori mik-
tarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken 
ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde 
farklıdır. 

Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki 
bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadın-
dan fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. 
Günlük 80.24 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketim 
7,91 TL ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken 
süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun 
tüketmesi gereken peynir miktarı yetişkinlerden fazladır. 

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Nisan 2020 dö-
nemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplanmıştır. 
Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 655 TL olarak belir-
lenmiştir. İzmir'i, İstanbul 2 bin 576 TL'lik açlık sınırı ile 
takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 349 TL 
olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki 
açlık sınırları da belirlenmiştir. Buna göre Bursa, Eskişe-
hir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 451 TL, Kocae-
li, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 
2 bin 476 TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde 
açlık sınırı 2 bin 434 TL, Adana ve Mersin bölgesinde aç-
lık sınırı 2 bin 273 TL olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca açlık sınırı Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölge-
sinde 2 bin 168, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye böl-
gesinde 2 bin 216, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde 2 
bin 212, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Gire-
sun bölgesinde 2389 TL'dir. 

Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Nisan 2020 Dönem Raporu

Covid-19 Krizinde 
Açlık Sınırı 1 Ayda Yüzde 2.8 Arttı
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Dünya Genelinde COVID-19’un neden olduğu 

Krize karşı alınan önlemler 
Avusturya 
Avusturya’da sosyal taraflar arasında bir 

kısa çalışma düzenlemesi konusunda pro-
tokol yapıldı. Avusturya’da Sendikalar Kon-
federasyonu (ÖGB), işverenler ve federal 
hükümet arasında yapılan anlaşmaya göre;

İşçinin aylık brüt ücreti;
2685 Euro’nun üzerinde ise ücretinin 

%80’i
1700-2685 Euro arasında ise ücretinin % 

85’i
1700 Euro’nun altında ise ücretinin % 90’ı
tutarında kısa çalışma ödeneği sağlana-

cak, kısa çalışma azalmış çalışma saatleri 
olacağı gibi, 0 saat de olabilecek yani tama-
men tatil edilmesi durumunda da kullanılabi-
lecek.

• İflasları ve işsizliği engellemek için, 4 
milyar Euroluk bir paket hazırlandı 

• Bütçenin sıfır açık politikası iptal edildi. 
• Çocuk bakımı için, üç haftaya kadar 

izin alan ebeveynlerin çocuk bakım harcıra-
hının üçte birini devlet ödeyecek. 

• “Korona kriz fonu” bir parçası olarak, 
400 milyon Euro kısa çalışma ödemeleri için 
ayrıldı. 

• Çalışma süresi sıfır saate indirilebile-
cek yani şirketler çalışanlarını işten çıkarma-
dan, eve gönderebilecek

Belçika
Bir düzenleme ile 30 Haziran’a kadar, 

hastalık nedeniyle işyerlerinin tatil edilmesi 
durumunda, ücretlerin yüzde 65 ila yüzde 70’i 
arasında bir miktarın ödeneceği düzenlemesi 
yapılmış. İşverenler bir elektronik bir platform 
üzerinden, “geçici işsizlik” ödemesi adı altın-
daki ödemeye başvurabiliyor ve burada ön-
görülemeyen neden olarak Koronavirüs’ü se-
çiyor, aynı zamanda virüsün kendilerini nasıl 
etkilediğini de açıklıyor. Yapılan incelemenin 
ardından uygun görülürse, ilgili işyerinde ça-
lışanlara ücretlerinin yüzde 65-70’i arasında 
bir ödeme yapılıyor. Virüs nedeniyle işlerin 
azalması dolayısıyla etkilenen işyerleri de 
başvurabiliyor.

• Şirketler – boyutlarından bağımsız ola-
rak- mümkün olan tüm birimlerde istisnasız 
uzaktan çalışmaya geçecek.

• Bunu yapamayan işyerleri, işyerinde 
sosyal mesafelenme kurallarını uygulaya-
caklar. Eğer bu kurallara uymak mümkün 
değilse, şirketlerin kapatması gerekecek. 

• “Ekonomik nedenlerle” veya “zorunlu 
nedenlerle” işçilerin işsiz kalması durumun-
da, ücretlerinin yüzde 70’i işsizlik fonundan 
karşılanacak.

• Özellikle sanayi işkollarındaki sendika-
lar, sağlığın öncelik olması ve tüm işçiler için 
geçici işsizlik başvurusuna imkan sağlanma-
sını talep ettiler. 

Danimarka
9 Mart – 9 Haziran 2020 arasında, çalı-

şanlarının yüzde 30’unu veya en az 50 kişiyi 
çıkarmak zorunda kalacak şekilde ekonomik 
güçlük içine giren şirketler için;

• Hükümet bir işçinin maaşının yüzde 
75’ini (aylık 23 000 DKK – 3400 ABD Dola-
rına kadar) ödeyecek kalan yüzde 25’i ise 
şirket ödeyecek. 

• Saatlik yevmiye ile çalışan işçiler için, 
ücretlerinin yüzde 90’i karşılanacak 26 000 
DDK(3900 ABD Dolarına kadar) 

• Şirketler bu süreçte tam ücreti ödemek-
le yükümlüdür ve kimseyi işten çıkaramaya-
caklardır.

Almanya
Yürürlük: 1 Mart 2020 – 31 Aralık 2021
• Hükümet kısa çalışma uygulamasını 

genişletmiş ve miktarını arttırmış. Hükümet 
toplamda 12 milyar Euroluk bir finansal 
yardım paketi hazırlanmış. Kısa çalışma 
desteğinin genişletilmesinin yanı sıra tedarik 
zincirinde sıkıntılar olmasını engellemek 
için, Pazar çalışma yasağı da geçici olarak 
kaldırıldı.

• Şirket yönetimleri tek başlarına kısa 
çalışma için başvuramayacaklar ancak iş 
konseyi ile müzakere edip,  onlarla yaptıkları 
bir anlaşma ile kısa çalışmaya başvurabile-
cekler.   

• Kısa çalışma sırasında ücretlerin yüzde 
67’si fondan karşılanacak.

• Şirketler ancak çalışanlarının en az 
yüzde 10’unu etkileyecek düzeyde faaliyet-
lerindeki bir düşüşten etkilenmeleri duru-
munda bu yardımdan faydalanabilecekler. 

• Kısa çalışma yapıldığı süre içinde, 
çalışmayan saatler için şirketler her türlü 
sosyal kesintiden muaf olacaklar. 2019’da, 
bu ödemeler tamamıyla işverenin sorumlu-
luğundaydı . 1 Ocak 2020’de otomotiv ve 
makine sektöründe yaşanan krizin ardından, 
Hükümet bu ödemelerin yüzde 50’sini öde-
meyi kabul etmişti.  

• Geçici işçiler de kısa çalışmanın kap-
samında olacak. 

İtalya
Brescia ve Montova kentlerin kitlesel 

grevler oldu. 3 metal sendikası (FIOM, UILM, 
FIM) ortak bir açıklamayla fabrikaların kapa-
tılarak 22 Mart’a kadar işyerlerinin dezenfek-
te edilmesi, sağlık önlemlerinin alınması ve 
çalışma koşullarının bunlara göre yeniden 
düzenlenmesini talep ettiler. En sonunda 
sosyal taraflar kendi aralarında bir protokol 
imzaladılar. Hükümet ise yeni bir yasa çıkar-
dı ve bu nedenle yaşanacak işten çıkarmaları 
engellemek için bir tür kısa çalışma uygula-
ması hayata geçirdi. Sendikalar ve işverenler 
arasında imzalanan protokolde ise;

• Evden veya uzaktan yapılabilecek 
işlerin maksimum düzeyde bu şekilde dü-
zenlenmesi;

• İşçiler için ücretli izin ve ücretli tatillerin 
kullandırılması ayrıca toplu sözleşmelerde 
yazan diğer araçların kullanılmasının da 
teşvik edilmesi; 

• Şirketlerin üretim için hayati olmayan 
birimlerinin işlerinin askıya alınması ;

• İşyerlerinde güvenlik protokollerinin 
hayat geçirilmesi ve işyerinde 1 metreden 
daha az kişisel mesafe olan kişiler için  vi-
rüsün yayılmasını engelleyici özel koruyucu 
ekipmanların kullanılması ;

• İşyerlerinde dezenfektasyon işlemleri-
nin yapılması; 

• Sadece üretim faaliyetleri için, işyer-
lerinde hareketin sınırlandırılması ve ortak 
alanlara erişimin kısıtlanması

• Sadece üretim faaliyetleri için; işveren 

ve işçi örgütleri arasında yapılacak anlaşma-
ların teşvik edilmesi;

• İşyerlerine girişte ateş ölçümleri 
yapılacak ve 37,5 derecenin üzerinde ateşi 
olanların tesislere girişine izin verilmeyecek;

• İşverenlerin tesislerin girişlerinde 
herkesi uyaracak ve 14 gün içinde Covid-19 
teşhisi konan birisi ile temas edenlerin girişi-
ne izin verilmeyecek 

Protokolde aynı zamanda servislerin, ka-
feterya ve benzeri ortak alanların kullanımı-
na, işyerlerinin sanitasyonuna, ve dışarıdan 
gelecek tedarikçilerin nasıl kurallar izleyece-
ğine dair düzenlemeler de var. 

• Hükümet ise bir KHK ile yasal düzenle-
me yaptı.KHK’nın çıkış süresinden itibaren 
60 gün süreyle işten çıkarmalar askıya 
alınacak, bu yasa 23 Şubattan itibaren işten 
çıkarılanları kapsayacak. 

• Salgın sırasında işe giden ve yıllık 
brüt geliri 40 000 Euronun altında olan 
işçilere Mart ayı için Devlet tarafından 100 
Euroluk bir prim ödenecek (çalışılan gün 
üzerinden ödenecek bu miktar) Covid-19 ile 
ilgili karantinada olan kişiler (virüs taşıyan 
biri ile temas ta olanlar vs.) hastalık izninde 
sayılacak 

• 12 yaşından küçük çocuğu olan 
ebeveynlerden birisi için, 2 hafta ekstra 
ebeveynlik izni, ücretin yüzde 50si ödene-
cek bu sürede. Bu izne bir alternatif olarak, 
ailelere 600 Euro çocuk bakım ödemesi 
de yapılacak (ön safta sağlık hizmetinde, 
kolluk kuvvetinde veya diğer kamu güvenliği 
hizmetlerinde çalışanlar için 1000 Euroya 
çıkabilecek) Bu haklar aynı zamanda kendi 
nam ve hesabına çalışanlar için de geçerli 
olacak. 

• Bağımsız çalışan ve kendi nam ve 
hesabına çalışanlara Mart ayı için 600 Euro 
verilecek (bu kişilerin sayısının 5 milyonu 
bulduğunu belirtiyor hükümet) . Freelance 
çalışanlar gibi bu destekten faydalanama-
yacak diğer gruplar için de toplamda 300 
milyon Euroluk özel bir fon ayrılacak. 

• Sağlık sistemini güçlendirmek amacıyla 
önlemler ve KOBİleri destekleyecek önlem-
ler de yer aldı. Özellikle, vergi düzeyleri ve 
sosyal katkılar en çok etkilenen sektörlerde 
Mart-Nisan ayları için askıya alındı. 

Norveç
• İlgili devlet desteğinden yararlanacak 

işçiler işsizlik ödeneğinden faydalanabile-
cekler ama halen daha işyerinin çalışanı 
olmaya devam edecekler. Bu sadece satış 
ve faaliyet rakamlarındaki azalmadan dolayı 
krizde olan şirketlere verilecek. 

• İlk 20 gün için işçiler tam ücretlerini ala-
caklar. İşveren, çalışan maaşlarının sadece 
ilk iki gününü ödeyecek, diğer 18 günün 
ücretini devlet ödeyecek. İşlerin durması 
durumunda, yıllık 600 000 NOK (55 000 
Euro)ya kadar ilk dört haftanın ücretini işçiler 
tam alacak.  

• Daha sonra eğer Covid-19 kontrol 
altına alınamazsa, işçiler ücretlerinin yüzde 
80ini, (yıllık 300 000 NOK’a kadar) ve kalan 
miktarın da yüzde 62,4ünü alacaklar (600 
000 NOK’a kadar)  

• Kazancın 600,000 NOK’un üzerin-
deki kısmı ödenmeyecek. Ancak hastalık 
izinlerinin önemli bir kısmını devlet ödeye-

cek, işverenler sadece ilk 3 günü ödeyecek, 
gerisini devlet karşılayacak. 

• Sosyal ödemelerden faydalanma limiti 
yarı yarıya düşürülerek son 12 ay içerisinde 
geliri 75 000 NOK olanlara kadar indirildi.  
Böylelikle, COVID-19 nedeniyle işini kaybe-
den çırakların da ücretleri ödenecek. 

• Kendi hesabına çalışanlar ve freelance 
çalışanlar da artık ilk 4 günden sonra hasta-
lık ödemesinden faydalanabilecek. 600 000 
NOK’a kadar ortalama kazançlarının yüzde 
80’ine denk bir miktarda işsizlik ödeneğin-
den de faydalanabilecekler.

• Norveç Hükümeti, kredi garantileri, 
krediler ve etkilenen sektörlere diğer tip yar-
dımlar için 100 milyar NOK kaynak ayırdı.

Polonya
• Uzaktan çalışma kolaylaştırıldı, 

işverenler virüsün yayılmasını önlemek için 
çalışanlarının uzaktan çalışmasını isteyebi-
lecek. 

• Okullar tatil olduğunda, ebeveynlere 
çocuk bakımı için özel izinler verilecek, bu 
izinlerin süresi 14 günlük bir periyotla kısıtlı 
kalacak. 

• Şirketlerin gelirlerinin düşmesi duru-
munda, 2113 PLN (464 Euro)ya kadar brüt 
ücretlerin yüzde 40’ını devlet karşılayacak, 

• Kendi hesabına çalışanların 2080 
PLN’ye (455 Euro) kadar gelirlerinin yüzde 
80’ini devlet karşılayacak. 

Portekiz
• Çalışma süresinin yüzde 0’a indirilmesi 

işten çıkarma olarak kabul edilmeyecek. Bu 
durum, üretimin 2019 yılındaki iş kayıtlarına 
göre yüzde 40 azalması durumunda geçerli 
olacak.  

• Faaliyete bir yıldan kısa bir süre önce 
başlamış olan şirketlere en fazla 6 aylık 
olağandışı bir finansal destek sunulacak. 

• İşçiler çalıştırılmamaları durumunda en 
fazla 1905 Euro olmak üzere, ücretlerinin 
yüzde 66’sını alabilecekler. Bu düşürülmüş 
ücretin yüzde 70’i sosyal güvenlik tarafından 
karşılanacak ve kalan yüzde 30’u işveren 
karşılayacak. 

• Şirketler karantina veya kısa çalışma 
süresinde eğitim düzenlemeyi tercih edebilir-
ler, bu durumda işçilere 131,64 Euro aylık ek 
ödeme yapılacak. 

• Faaliyetleri sağlık yetkililerinin kararı 
gereği askıya alınan şirketler eğitim yardımı-
na hak kazanacaklar. 

• Eğer gerekliyse, işyerinin yeniden 
açılması aşamasında da, kısa çalışmanın 
bitiminin ardından her bir işçiye aylık 635 
Euro ödeme yapacak.  

• Kriz süresince işverenlerin sosyal 
güvenlik katkıları askıya alınacak. 

• Okulların kapanması nedeniyle, 12 
yaşın altında çocuğu olan ebeveynlerin evde 
kalmasına izin verilecek.  

Bu kişiler de kısa çalışmadaymış gibi brüt 
ücretlerinin yüzde 66’sını alacaklar.

Romanya
Hükümet 300 milyon lei’lık (62 milyon Euro) bir devlet 

yardımı finanse edecek özellikle CFR (demiryolları) ve 
TAROM(havayolları) gibi stratejik öneme sahip şirketleri 
finanse etmek için. 

• Turizm, taşımacılık ve eğlence alanlarında faaliyet 
sürdüren şirketler için sosyal ve sağlık katkı paylarının 
ödenmesine 3 aylık muafiyet getirildi.

• Karantinadaki kişiler için faturalarının ve bankalara 
borç ödemelerinin 3 ay askıya alınması sağlanacak. 
Aynı zamanda merkezi hükümet, yerel yönetim büt-
çelerine evlerinde karantinada olanlara bir gıda sepeti 
desteği sağlanması için kaynak aktaracak. 

• Salgın üçüncü aşamayı geçerse (2000’den fazla 
teyit edilmiş vaka)tüm nüfus için banka kredilerinin geri 
ödemesi 3 ay askıya alınacak.  

• Koronavirüs krizinden ağır bir şekilde etkilenen 
sektörlerdeki KOBİ’lerin çalışanları, gelir vergisi ve sos-
yal güvenlik katkısından muaf olacak. 

• İşin durması durumunda, (teknik işsizlik başvurusu 
durumları hariç) asagari ücretten düşük olmamak üzere 
en az ücretin 2/3’ü ödenmelidir. 

• Üretim faaliyetini geçici olarak sürdürme imkanı ol-
mazsa işveren teknik işsizliğe başvurabilecek, bu durum-
da ödenecek miktar, ücretin yüzde 50’sinden az olamaz. 

İspanya
• Esnek çalışmaya destek: çalışanların çalışma 

saatleri yeniden düzenlenebilecek,  gerekirse yüzde 0’a 
indirilebilecek. Uzaktan çalışma, kısmi işsizliğe başvur-
madan önce ilk başvurulacak yöntem olacaktır. Eğer 
fiziksel olarak orada bulunmak gerekirse, yasal olarak 
gerekli risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

• Kısmi işsizlik için daha fazla esneklik mekanizma-
sı: geçici istihdam düzenleme planları – kısa çalışma-
nın eşdeğeri- daha kısa ve daha basit bir prosedür ile 
hayata geçirilecek. 

• Kısmi işsizlikten yararlanan işçiler, işsizlik ödene-
ğine hak kazanmak için gerekli koşuları sağlamamış 
olsalar bile işsizlik ödeneğinin tamamından yararlana-
cak. Bu olağandışı işsizlik ödeneği, gelecekte normal 
işsizlik ödeneğinden faydalanmanın önünde bir engel 
teşkil etmeyecek.

• Çalışma süresinin azaltılması durumunda, şirketler 
çalışan süreye denk düşen ücreti ödeyecekler, geriye 
kalan kısmını ise kamu ödeyecek. ( ödenecek miktar ilk 
180 gün için ücretin 70 % ve sonrası için % 50’si olacak) 

• KOBİ’ler için sosyal güvenlik katkılarının tamamı 
devlet tarafından karşılanacak, 50 veya daha fazla kişi 
çalıştıran şirketler için ise bu oran %75 olacak. 

• Sosyal güvenlik katkısı muafiyetleri. Kısmi işsizliğe 
dair, sosyal güvenlik katkılarından işverenler muaf 
tutulacak. KOBİ’ler ve kendi hesabına çalışanlar için bu 
muafiyet oranı 100 % olurken, kısmi işsizlik prosedürün-
den faydalanan ve işçi çıkarmamayı taahhüt eden diğer 
işyerleri için (50 ve üstü kişi çalıştıranlar) %75 olacak.

• Kanun hükmünde kararname ile 150-200 milyar 
Euro arasında bir kredi kullanımına imkan verecek olan 
100 milyar Euro’luk kredi garantisi sağlanacak, buna ek 
olarak 2 milyar Euro ise başta KOBİ’ler ve mali olarak 
güçsüz şirketler olmak üzere ihracatçı şirketlere yönlen-
dirilecek.

İsveç 
• Kısa-süreli işten çıkarmalar: Bu uygulamaya göre, 

işverenlerin ücret maliyetleri yarıya indirilecek, burada 
işçilik maliyetlerinin önemli bir kısmını merkezi Hükümet 
üstlenecek. Bu Kısa Çalışma Ödeneğine benzer bir 
model ancak devlet desteğinin miktarı önemli ölçüde 
arttırıldı. İşçiler ücretlerinin yüzde 90’ından fazlasını 
alacaklar. 16 Mart’dan itibaren ve 2020 yılı boyunca 
geçerli olacak. 

• Nisan ve Mayıs aylarındaki tüm hastalık nedeniyle 
devamsızlık ödemeleri merkezi hükümet tarafından 
yapılacak. Kendi hesabına çalışan kişilere de hastalan-
maları durumunda 1-14 gün arasında ödeme yapılacak. 
Salgının yayılması riskini azaltmak amacıyla, 11 Mart-31 
Mayıs tarihleri arasında, hastalık raporunun birinci gü-
nünden itibaren tamamını devlet karşılayacak.  

• İşletmeler, KDV, sosyal güvenlik katkısı gibi öde-
melerini öteleyebilecekler.

• Kamu bankası şirketlere 500 milyar SEK’lik bir 
kredi desteği sunacak. 

İngiltere
• Şirketlere £ 7 milyar (€ 7.9 milyar) destek sağlana-

cak.

• £2 milyar (€2.3 milyar) 250 ve daha az kişi çalıştı-
ran işletmelerin hastalık nedeniyle devamsızlık duru-
munda yaptıkları ödemeleri finanse etmek için ayrılacak 
ve yaklaşık 2 milyon KOBİ’nin bu destekten faydalan-
ması bekleniyor. 

• Yapılan acil yasa değişikliği ile kendini karantinaya 
almak zorunda kalan çalışanlar (herhangi bir semptom 
göstermeseler bile) Hastalık Raporu ödemesinden 
faydalanacak. 

• Gündelik işlerde ve gig ekonomisi denen internet 
üzerinden yapılan işlerde çalışan kişiler hastalık ödeme-
lerinden faydalanamıyor, sendikalar milyonlarca işçiyi 
güvenceden mahrum bırakan bu düzenlemeye karşı 
sert tepkilerini dile getirdiler. 

• 24 Mart’da yapılan bir açıklama ile Hükümet Covid-
19’un neden olduğu kriz nedeniyle işinde çalışamaya-
cak durumda olan işçilerin 2500 £ (2700 Euro’ya kadar) 
ücretlerinin yüzde 80’ini ödeyeceğini duyurdu. 

Japonya
• Japon otomobil devi Toyota ve Mazda, Çin’deki 

faaliyetlerini koronavirüs patlak verdiğinde kapatmıştı. 
Şubatın 3. haftasından bu yana bu fabrikalar kısmen 
üretime döndüler. 

• Honda firması da Wuhan’da bulunan 3 fabrikasını 
kapatmıştı. Bu fabrikalar da Şubat’ın 3. haftasında aynı 
şekilde kısmen faaliyete geçti

• Makina, elektronik, ulaşım ve kimyasallar 
Japonya’nın dünya ticaretinde önemli bir yer tutuyor. 
Özellikle bu alanda Çin ile olan ticaretin olumsuz 
etkilenmesi Japonya’nın 2020 ticaret hacminde düşüşe 
neden olacak. 

• Japonya’nın Asya’ya yaptığı ihracat ve ithalatın 
yarısı Çin ile gerçekleşiyordu. Fabrika kapatmalardan 
dolayı düşen üretim ve talep Japonya’nın Asya ticaretini 
önemli ölçüde etkiledi.

• Japonya’da coronavirüs krizinde sendikaların 
izlediği politika:

• Gelir Desteği: Eğer okulların kapanmasından 
dolayı ebeveylerden birisi evde çocuklara bakmak için 
ücretli izin alırsa (buna hakları var) Japonya Çalışma 
ve Sağlık Bakanlığı bir kişinin her bir gün alacağı izin 
karşılığında işletmeye 8.330 Yen (80 ABD Doları) destek 
primi ödeyecek.  Bu düzenleme 27 Şubat ve 31 Mart 
tarihleri arasında düzenli veya düzensiz çalışan bütün 
işçileri kapsayacak.

• Vergi indirimi/vergiden muafiyet, tüketiciden 
alınan KDV indirimi, nakit desteği (her bir vatandaş için 
100.000 yen -yaklaşık 1.000 ABD Doları) gibi olası ön-
lemler sendikaların talepleri olarak Mecliste tartışılıyor.

• 26 Şubat’ta Japonya hükümeti sendikalardan ve 
işverenlerden koronavirüse karşı mücadelede kendile-
rine yardımcı olmalarını talep etti. Japonya Sendikalar 
Konfederasyponu RENGO Başkanı Kozu işçileri ve 
temsilcilerini bu çerçevede alınacak önlemlerle ilgili 4 
konuda uyardı.

1. Düzensiz çalışan işçiler de dahil olmak üzere hü-
kümetin koronavirüse karşı alacağı önlemlerin hiçbiri 
ücretler ve çalışma koşulları üzerinde olumsuz etki ya-
ratmamalıdır.

2. Evden çalışma veya telefonla çalışma konusun-
da işverenler çalışma saatlerine ve işçi haklarına riayet 
etmelidir.

3. İşveren koronavirüse karşı işçilerin korunması ile 
ilgili önlemleri alacaktır. Bu çerçevede maske takarak ça-
lışan veya diğer önlemleri alarak çalışan işçilerin aldığı 
önlemler sonuna kadar uygulanmalıdır.

4.Hükümet, işçi sendikalarına ve işverenlere virüsle 
mücadele ile ilgli alınan önlemleri doğrudan bildirmelidir. 

Dünya genelinde 
vaka sayısı 
4,5 milyonu aştı!

Aralık ayında Çin'in 
Wuhan kentinde ortaya 
çıkan yeni tip koronavi-
rüs (Covid-19) salgınında 
vaka ve ölü sayısı tüm 
dünyada artmaya devam 
ediyor. 

Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4,5 
milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 300 bini geçti.
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Salgına karşı mücadelede yeni bir dönem gündemde 
iken DİSK olarak, bu yeni dönemde de önceki politikala-
rının devamı olan bir dizi öneride bulunmaktayız. Hazır-
ladığımız “Covid-19 Döneminde ve Sonrasında DİSK’in 
Çalışma Yaşamı Yol Haritası“ başlıklı belgede geniş hali-
ne ulaşılabilecek önlem önerilerimiz özetle şöyledir:

Halk sağlığına ilişkin önlemler kapsamında, salgınla 
bilim ve aklın kılavuzluğunda mücadele edilmesi gerek-
tiğini, ekonominin ve piyasanın değil halkın ve toplumun 
ihtiyaçları ve sağlığının esas alınması gerektiğini bir kez 
daha hatırlatıyoruz. Önlemler siyasal hesaplara dayalı 
olarak değil, bilim insanlarının ve sağlık meslek örgütleri-
nin önerileri doğrultusunda alınmalıdır.

Çalışma koşullarına ilişkin önlemler kapsamında, 
salgının başından beri ısrar ettiğimiz zorunlu ve acil ol-
mayan işler dışında tüm işlerin en az 15 gün süreyle 
durdurulması gerektiği konusunda ısrarlıyız. Bu önlem, 
salgının kontrol altına alınmasında ve yeni bir dalganın 
ortaya çıkmasının önlenmesinde son derece önemlidir. 
Covid-19 işçilerin işleri ve gelirleri için büyük risk oluş-
turuyor. Milyonlarca işçinin işini ve gelirini korumak için 
alınması gereken önlemler ise şunlardır:

• İşten çıkarma yasağı devam etmeli ve istisnaları 
kaldırılarak yeniden düzenlenmelidir.

• Ücretsiz izin uygulamasına son verilmelidir.

• “Nakdi ücret desteği” adı altında yapılan 1.168 TL 
uygulamasına son verilerekbu işçilere kısa çalışma öde-
neği uygulanmalıdır. Kısa çalışma ödeneği için ön koşul 
aranmamalı ve alt sınırı asgari ücret olmalıdır.

• Merkezi idare ve yerel yönetimlerde çalışan kamu 
işçilerinin haklarında bir kayıp yaşanmamalıdır. Kamu 
hizmeti verenler, özel sektör işçisi gibi değerlendirilerek 
ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğine tabi tutulamaz.

• İşsizlik Sigortası Fonu sadece işçilere tahsis 
edilmeli ve Fon’dan yapılan işveren destek ve teşvikleri 
durdurulmalıdır.

• Kayıt dışı çalışanların geçimini sağlamak üzere dü-
zenli bir sosyal sigorta desteği sağlanmalıdır. Düzensiz 
ve kuralları değişen keyfi sosyal yardım mekanizması 
yerine bütün yurttaşların asgari geçimi sağlayacak bir 
aile sigortası uygulamasına geçilmelidir.

• Emekli aylıkları ve gelirlerinin alt sınırı asgari ücret 
olmalıdır.

Covid-19 kamu gelirlerinde ciddi bir azalma ve kamu 
giderlerinde ciddi bir artış yaratacağı için iktisat ve maliye 
politikalarında alınması gereken önlemler özetle şunlar-
dır:

• TBMM bütçe yapma yetkisini kullanmalı, Covid-19 
koşullarının gerektirdiği kamucu önceliklere sahip yeni 
bir bütçe yapılmalıdır.

• Yeni bütçe ile kamuya sosyal harcamalar için yeni 
kaynaklar yaratılmalı ve halkın üzerindeki ağır dolaylı 
vergi yükü azaltılmalıdır.

• Tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki dolaylı 
vergiler kaldırılmalıdır.

• Yeni bütçe ile yeni kaynaklar bulunmalı, özellikle 
etkin bir servet vergisi ve adil bir vergi düzenlemesi 
yapılmalıdır.

• Etkin ve verimli olmayan kamu yatırımları durdurul-
malı, bunun yerine istihdam olanağı sağlayacak kamu 
yatırım ve hizmetleri öncelenmelidir.

• Kamu istihdamı artırılmalıdır.

Resmi Gazete'de 17.04.2020 tarihinde yayımlanan 
Yasa ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Kanunu, 
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 Sayılı İş 
Yasası'nda değişiklikler yapılmıştır.

Covit-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 
yapılan değişiklikler yetersiz olmanın yanı sıra iktidar 
salgını fırsat bilerek işçi haklarını geriye götüren dü-
zenlemeleri yasalaştırmıştır.

Daha önce salgın kapsamında çıkarılan yasa ile 
4857 Sayılı İş Yasası'nın 64. maddesinde yer ve 2 ay 
içinde yapılabilecek telafi çalışmasının süre 4 aya çıka-
rılmıştı.  Yine salgının yayılmasının önlenmesi ama-
cıyla getirilen sokağa çıkma yasaklarında bile fabrika-
lara özel izinler verilerek neredeyse hepsinin çalışması 
sağlandı. İktidarın yaklaşımının bir yandan evde kalın 
çağrısı yapılırken bir yandan da üretimin aksamadan 
devam etmesi için getirilen uygulamalar ile salgında 
önemsenin insan sağlığı hatta yaşam hakkı olmadığını 
ortaya koymaktadır. 

17.04.2020 günü yayımlanan yasa ile iş hukukunda 
bir iki iyileştirmenin yanında yasal hakları budayan dü-
zenlemeler yapılmıştır. Şimdi bunlara göz atalım:

İşten Çıkarma Yasaklanmadı Sadece 
3 Ay İle Sınırlandırıldı. Tazminatsız Çı-
karma Serbest

4857 sayılı İş Kanununa eklenen geçici 10.  madde 
ile, İş Kanunu kapsamında olsun olmasın her türlü iş 
veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020 tarihinden itibaren 
üç ay süreyle İş Kanunu 25 maddenin birinci fıkrası-
nın (II) numaralı bendinde yer alan ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında 
işveren tarafından feshedilemez. 

 Dolayısıyla Cumhurbaşkanı 3 aylık uzatma 
yetkisini kullanmaz ise 17.07.2020 tarihine kadar işve-
renlerin sadece tazminatsız çıkış halleri olarak sayılan 
durumların haricinde işten çıkarmaları kısıtlanmıştı. 
Cumhurbaşkanı bu süreyi 17.10.2020 tarihine kadar 
uzatabilir.

İşverenlere ise fesih sınırlamasına aykırı davranma-
ları halinde sadece aylık brüt asgari ücret tutarında yani 
2 bin 943 lira idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.

İşverenler Serbestçe Ücretsiz İzin Uy-
gulayabilecek 

Yine aynı madde ile 17 Nisan'dan itibaren üç aylık 
süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya 
kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Üç ay olan bu süre 
Cumhurbaşkanın tarafından altı aya kadar uzatılabile-
cektir.

Mevcut yasal durumda işçi ücretsiz izni kabul et-
mek zorunda değildir. Ancak kanunda yer alan madde 
ile birlikte işveren işçinin kabulü olmadan tek taraf-
lı ücretsiz izin uygulayabilecek işçi buna karşın fesih 
hakkını dahi kullanamayacaktır. 

Bu ücretsiz izin süresinde işçilere 39,24 TL nakdi 
ücret desteği verilecektir. Bu miktar damga vergisi ke-
sintisi ile ayda 1.168,27 TL.'dir. Emekli olup çalışan 
işçilere bu ödeme yapılmayacaktır.

Bu miktarın komik olması bir tarafa ücretsiz iznin 
işçinin onayına bağlı olmaksızın uygulanması ile ilgili 
geçici olan bu durum kalıcı hale getirilebilir ki bu ciddi 
bir hak kaybına neden olur.

İşsizlik Sigortası Kanunundaki Diğer 
Değişiklikler 

1. 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 24. madde ile 
17 Nisan tarihinde çalışmakta olan kısa çalışma ödene-
ğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart sonrasında 
işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğinden prim gün sayısı 
nedeniyle yararlanamayan işçilere yine yaşlılık aylığı 
almamaları şartıyla fesih sınırlamasının devam ettiği 
sürece  bu süre içinde 39,24 TL nakdi ücret desteği ve-
rilecektir. Yukarıda açıkladığımız üzere bu miktar dam-
ga vergisi kesintisi ile ayda 1.168,27 TL.'dir.

2. 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 25. madde ile 
Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı se-
bep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk 
tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin 
beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi verilecek-
tir. Bu madde 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulana-
caktır. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu'nda Belirlenen Süreler Üçer Ay 
Eklendi

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu kapsamındaki :

• Yetki tespitlerinin verilmesi, 
• Toplu iş sözleşmelerinin yapılması,
• Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lo-

kavta ilişkin süreler 
17 Nisan'dan itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. 

Cumhurbaşkanı, bu üç aylık süreyi bitiminden itibaren 
üç aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu madde ile tüm 
yetki tespiti, toplu sözleşme sürelerine ve grev kararı 
alınması ile uygulanmasına ilişkin sürelere 3 ay eklen-
miştir. 

Konfederasyonumuz DİSK'in salgının ekonomik 
ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için talepleri 
şunlardır:

• İşten çıkarma (fesih) yasağı Covid-19 virüs salgı-
nı dönemi boyunca istisnasız uygulanmalıdır.

• Sendikaların toplu sözleşme ve grev hakları de-
ğil, antidemokratik yetki düşürücü sebepler ve süreler 
ortadan kaldırılmalıdır.

• Fesih yasağı döneminde ücretsiz izin yerine kısa 
çalışma ödeneği uygulanması getirilmeli, işten çıkarıl-
ma yasağı kapsamında üretime tamamen veya kısman 
ara verilen işyerlerinde kısa çalışma ödeneği uygulan-
malı. Yasada ücretsiz izine yer verilmemelidir

• Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortasından ya-
rarlanmada ön koşullar kaldırılmalı, kısa çalışma öde-
neği en az asgari ücret düzeyinde olmalı, kısa çalışma 
ödeneği sonradan işsizlik ödeneğinden düşülmemelidir.

• 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.

• Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler durdu-
rulmalı ve işleri durdurulan işçilere de aynı ödeme 
yapılmalıdır.

• Kayıtdışı çalışanlardan işini ve gelirini kaybeden bü-
tün yurttaşların geçimini sağlamak hükümetin görevidir. 
Hükümet kayıtdışı olup işini kaybedenler işçilere asgari 
ücret düzeyinde kamu kaynaklarından destek sağlamalıdır.

Koronavirüs ile mücadele adı altında 

İşçi Haklarına Saldırı
iş kazası değil ... iş cinayeti ...

Çarklar dönüyor işçiler ölüyor...
Nisan ayında en az 220 işçi yaşamını yitirdi
“Başta sağlık emekçileri olmak üzere, evden 

çalışanlar dahil faal işçilerin” SARS-Cov-2 virüsü 
ile bulaşma sonucunda maruz kalacakları Covid-19 
Hastalığını, iş kazaları sonucu gelişen ölümcül se-
yirli mesleki bulaşıcı hastalık, ölümleri de iş cina-
yeti olarak değerlendiriyoruz...

Bu noktada uluslararası sendikal hareketten de 
benzer bir çağrı geldi. Küresel sendikal federasyon-
lar sermayenin ve devletin sorumluluklarını belirtip 
Covid-19’un işçiler için meslek hastalığı sayılması 
ile ilgili bir deklerasyon yayınladılar, işçi ve ailele-
rinin korunması konusunda adımlar atılması gerek-
tiğini belirtip en riskli meslek gruplarını sıraladılar.

Yine Türkiye’nin önemli işçi sınıfı hukukçuları 
da yaptıkları açıklamalar da Covid-19’un iş kazası/
meslek hastalığı olduğu hususunun altını çizdiler.

Tekrar yineliyoruz: Bu süreçte emek örgütleri-
mizin ve tüm işçilerin bu yaklaşımı/talebi savunma-
sı önemlidir...

Covid-19 kaynaklı iş cinayetlerine iki hususa 
değinelim:

1- Nisan ayında tespit edebildiğimiz Covid-19 
nedenli en az 103 işçi yaşamını yitirdi. Daha fazla 
kaybettiğimiz arkadaşımız olabilir ancak bilgilere 
ulaşmak çok zor. Yine bu ölümlerle bağlantılı ola-
rak kaybettiğimiz işçi ailelerini de düşündüğümüz-
de “Covid-19’un giderek bir işçi sınıfı hastalığı 
haline geldiğini” söyleyebiliriz. Çünkü “üretmeye 
mecburuz” anlayışıyla çarklar dönmeye devam etti 
ve işçiler evde kalamadılar.

2- Türkiye’de 60 yaş altında Covid-19 kaynaklı 
birçok işçi ölümü yaşandı. Geçen ayki raporumuzda 
bu nedenle ölen emekçilerin yaş ortalamasının 51 
olduğunu belirtmiştik. Bu durum işçiler içinde kro-
nik rahatsızlıkların çok yaygın oldu-
ğunun bir göstergesidir. Şeker, tansi-
yon, kalp rahatsızlıkları başta olmak 
üzere insanlarımızda kronik rahat-
sızlıklar 40’lı yaşlarda başlamakta-
dır. Emeklilik tartışmasını yaparken 
bu durum bir kez daha göstermiştir 
ki emeklilik yaşı ve prim gün sayısı 
düşürülmelidir.

Sonuç olarak; Nisan ayında bü-
yük işyerlerinde birden fazla işçinin 

hastalanması, salgının yayılmasına yol açtığı halde 
hala işyerlerinde çalışmanın durdurulmaması Tür-
kiye işçi sınıfının sağlığını göz göre göre tehlikeye 
atmış; “Hepimiz aynı gemideyiz” söyleminin tersi-
ne pandemi sürecinin sınıfsal boyutunu açık olarak 
ortaya koymuştur...

Yüzde 65’ini ulusal basından; yüzde 35’ini ise 
yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş 
güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalar-
dan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiği-
miz kadarıyla Nisan ayında en az 220 işçi iş cina-
yetlerinde yaşamını yitirdi...

“DİSK Tarihi” 
1. cildi yayınlandı

DİSK’in 53 yıllık mücadele tarihini ele alan “DİSK 
Tarihi” kitabının 1967-1975 yıllarını kapsayan 1. cildi, 
“Kuruluş-Direniş-Varoluş” alt başlığı ile Şubat 2020’de 
yayımlandı.

1. Cilt DİSK Tarihi Kuruluş-Direniş-Varoluş 1967-
1975 adını taşıyor. DİSK Tarihi kitabı DİSK’in mücadele 
ve deneyim hafızasını bugünlere ve yarınlara taşıma 
amacıyla hazırlandı. 

Kitap, DİSK’in yarım yüzyılı aşkın mücadelesin ve 
deneyimini birincil kaynaklara dayalı olarak kapsamlı 
ve nesnel biçimde ele almayı hedefliyor. DİSK-AR tara-
fından hazırlanan kitabın editörlüğünü Aziz Çelik, yayın 
danışmanlığını ise Can Şafak ve Ergün İşeri yaptı. DİSK 
öncesi işçi sınıfı hareketine ilişkin gelişmelerin de yer al-
dığı 1. Cilt 1967-1975 dönemini kapsıyor.

Çalışmalarına 2016 Eylül ayında başlanan ve özgün 
arşiv kaynaklarından, belge, yayın ve fotoğraftan ya-
rarlanılarak hazırlan kitap büyük boy ve 704 sayfadan 
oluşuyor. Kitabın araştırma ve arşiv çalışmaları Deniz 
Beyazbulut, Zeynep Kandaz ve Meliha Kaplan tarafın-
dan yürütüldü. Süreyya Algül, Zafer Aydın, Aziz Çelik, 
M. Hakan Koçak, Can Şafak, Melih Biçer, Kıvanç Elia-
çık, Ece Göktürk, Tevfik Güneş, Ergün İşeri ve Necdet 
Okcan kitaba yazar olarak katkıda bulundular. Kitabın 
tasarımı ise DİSK İletişim Dairesi uzmanı Can Kaya ta-
rafından yapıldı.

DİSK Tarihi kitabının 1. cildi (1967-1975) DİSK’in 
kuruluşundan 5. Genel Kurul’un toplandığı Mayıs 1975 
yılına kadar olan yıllardaki gelişmeleri kapsıyor. Bu yıllar 
DİSK’in kuruluş, varoluş ve direniş yılları olarak tanım-
lanıyor. Kitap 4 ana bölümden oluşuyor. “DİSK’e Giden 
Yol” başlıklı birinci bölümde Osmanlı’nın son dönemle-
rinden 1960’lara Türkiye işçi sınıfının mücadelesine yer 
veriliyor. 

DİSK’in kuruluş sürecinin anlatıldığı ikinci bölüm 
“Kuruluş” başlığını taşıyor. “Varoluş ve Direniş” başlıklı 
üçüncü bölüm 1967 ve 1970 15-16 Haziran arası döne-
mi ele alıyor. 1. cildin ana bölümlerinin sonuncusu olan 
dördüncü bölüm ise “12 Mart Döneminde ve Sonrasın-
da DİSK” başlığını taşıyor. DİSK Tarihi (1. Cilt) kitabında 
ana bölümler dışında DİSK’in genel merkez faaliyetleri-
nin anlatıldığı “DİSKografi” isimli bir bölüm ve Temmuz 
1966 ve Mayıs 1975 tarihleri arası DİSK’in ve üye sendi-
kalarının eylem ve faaliyetleri ile DİSK’i etkileyen önemli 
gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı “DİSK Günce-
si” de yer alıyor. Kitapta kapsamlı eklerin yanı sıra dizin 
de yer alıyor.

DİSK Tarihi kitabında DİSK tarihindeki gelişmelere, 
mücadelelere, başarılara ve eksiklere ayrım gözetmek-
sizin yer verilmeye çalışıldı. Kitap, binlerce kaynaktan 
yararlanılarak nesnel bir dille kaleme alınmış olması açı-
sından bir başucu kaynağı niteliğinde.

13 Şubat 2020 tarihinde DİSK’in 53. kuruluş yıldönü-
mü programı sırasında tanıtımı gerçekleştirilen kitabın 
dağıtımı sürüyor. Kitabın basılı hali DİSK’ten bizzat edi-
nilebilir. Kitap pek yakında e-kitap formatında da yayım-
lanacak ve açık erişim mümkün olacak. Aşağıda kitabın 
sunuşu ve içindekileri yer almaktadır.

Gençlerin hali vahim...
327 bin kişi daha işsiz!

Genç kadın işsizliği ve kentsel kadın işsizliği son 1 
yılda en yüksek işsizlik türü olarak görülmeye devam 
ediyor. Ocak 2020’de de en fazla artış kentsel genç ka-
dın işsizliğinde görüldü.

Mevsim etkisinden arındırılmamış genç işsizliği 
son 1 yılda 2,2 puan azalarak yüzde 24,5, mevsim etki-
sinden arındırılmamış kadın işsizliği 0,2 puan azalarak 
yüzde 16,3 oldu.

Krizde kentsel genç kadın işsizliği yüzde 36’lara 
ulaştı, kadın işsizliği kategorisinde en yüksek işsizlik 
seviyesini gördü. Ocak 2020’de de kentsel genç kadın 
işsizliği yine en yüksek işsizlik türü oldu.
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Bütçe açığı artacak kaygısı, salgın 
sürdükçe geçerli olamaz...

Mevcut paket ve torba yasa ile sonrasın-
da açıklanacak yeni düzenlemelerin bütçeyle 
ilişkisi mutlaka kurulmalıdır.

Bütçe hakkımızı sahipleniyoruz; çünkü 
salgın ek bütçeyi zorunlu kılıyor!

Servet vergisi mutlaka gündeme alınmalı!

Ek Bütçe ile;

• Bütçe öncelikleri değiştirilebilir.

• Kamu Özel Ortaklığı isimli proje-
lerin kriz kaynaklı düşük performanslar 
nedeniyle oluşabilecek garanti ödemeleri 
için ayrılmış ödeneklerin iptal edilebilir.

• Yerel yönetimlerin dış borçlanmaları 
konusunda ihtiyaç duyacakları Hazine 
garantileri verilebilir.

• Kanal İstanbul gibi üzerinde top-
lumsal uzlaşma sağlanmamış projelere 
bütçeden kaynak sağlanmasının önüne 
geçilebilir.

• “Doğal Afet Giderlerini Karşılama 
Ödeneği” benzeri “Salgın Giderlerini 
Karşılama Ödeneği” adı altında yeni bir 
ödenek kalemi ihdas edilebilir.

• Büyük ölçüde sermaye kesimlerine 
tanınan teşviklerin bu yıla mahsus olmak 
üzere geçersiz kılınması, vergi kaynakla-
rının emekçiler için kullanılması.

• 2006 tarihli Tarım Kanunu'nun 
"tarımsal destekler Milli Gelirin yüzde 
1'inden az olamaz" hükmünün bütçe 
hükmüne dönüştürülmesi ve böylece 
yıllık ortalaması yüzde yarımı geçemeyen 
bu desteklerin yüzde 1’e taşınmasının 
sağlanması.

Sendikamız Bilim ve Danışma Kurulu 
üyesi Prof.Dr. Aziz Konukman’ın gündeme 
taşıdığı ek bütçe talebini sahipleniyoruz. Çün-
kü salgın ek bütçeyi zorunlu kılıyor. Bütçe 
işçi ve emekçiler lehine yeniden şekillendiril-
melidir. Sermayenin ve devletin değil halkın 
ihtiyaçlarına göre bir bütçe oluşturulmalıdır.

Koronavirüs salgınından kaynaklanan 
bir ekonomik ve toplumsal krizin içinde 
yaşıyoruz. Böyle bir ortamda bütçe gelirle-
ri azalırken giderlerinde büyük sıçramalar 
ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çünkü 2020 
bütçe büyüklüklerinin dayandığı 2020-2022 
dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Progra-
mı (YEP) şimdiden geçerliliğini yitirmiştir. 
2020 yılında OECD’ye göre büyümenin 
yüzde 2,7 olacağı tahmin ediliyor. Dünya 
Bankası tahmininde ise bu oran yüzde 0,5, 
IMF tahmininde ise yüzde 5’lik bir küçülme 
öngörülüyor. TCMB 2020 yılı Nisan ayı Bek-
lenti Anketi’nde de yüzde 0,6’lık küçülme 
bekleniyor. Dolayısıyla YEP’in yüzde 5’lik 
öngörüsünün geçerli olamayacağı çok açıktır.

Türkiye ekonomisi hızla istihdamın ve 
talebin çöktüğü, işsizliğin arttığı bir döneme 
doğru sürükleniyor. Yüzde 5’lik küçülme 
öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda 
çöküntünün boyutları daha da artacaktır. Kal-
dı ki, çift hanelere varan küçülme tahminleri 
de gündemdedir. Koronavirüsün ekonomiye 

etkileriyle ilgili TEPAV çalışmasında virüs 
salgının 6 ay sürmesi halindeküçülmenin 
yüzde 20’yi bir yıl sürmesi halinde de yüzde 
38’e varabileceği bekleniyor.

Bütçe açığı artacak kaygısı, salgın 
sürdükçe geçerli olamaz.

Böyle bir ortamda hiç kuşkusuz 
büyümenin YEP’te öngörülenden ne ka-
dar saptığına bağlı olarak 2020 bütçesinde 
öngörülen bütçe gelirlerinde ciddi kayıplar 
oluşacaktır. Öte yandan, aynı süreçte salgının 
ekonomide yaratacağı olası olumsuz etkile-
ri önlemeye yönelik paket ve torba yasanın 
bütçeyle ilişkilendirilebilecek düzenlemeleri 
nedeniyle bütçe giderlerinde olağandışı 
artışlar olacaktır. (Ancak hemen belirtelim, 
100 milyar TL’lik paketin önemli bölümleri 
kamu bankalarına yıkılan kredi taleplerin-
den oluşuyor ve bu nedenle doğrudan bütçe 
maliyeti bu toplamın çok altında kalacaktır). 
Böylece başlangıçta öngörülen bütçe açığının 
çok ötesine gidilecektir. Olması gereken de 
budur ve bundan endişe duymamak gereki-
yor. 

Bütçe açığı artacak kaygısı, salgın 
sürdükçe geçerli olamaz. Halkın ihtiyaçlarını 
karşılamaya dönük önlemler ne kadar har-
cama gerektiriyorsa o harcamalar derhal 
yapılmalıdır. Mevcut paket ve son çıkarılan 
torba yasa kifayetsizse –ki öyledir, örneğin 
açıklanan pakette doğrudan emekçileri 
gözeten kalemlerin ek maliyeti (emeklilerin 
en düşük aylığının 1500 TL’ye çıkarılması 
ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara 
2 milyar TL’lik ek kaynak ayrılması) toplam 
paketin yüzde 3-4’ünü aşamıyor- açıklanacak 
yeni bir paketle bu eksiklik giderilerek yeni 
toplumsal talepler karşılanabilir. Yeni pa-
ket, sadece sağlık harcamalarından ve sal-
gın ortamında sade yurttaşlara, emekçilere 
dönük doğrudan ayni ve nakdi desteklerden 
oluşmalıdır.

Mevcut paket ve torba yasa ile sonrasın-
da açıklanacak yeni düzenlemelerin bütçeyle 
ilişkisi mutlaka kurulmalıdır.

Ancak halihazır uygulamadan farklı ola-
rak bu tür destekleri içeren paket ve torba 
yasa teklifleri mutlaka bütçeleştirilmelidir. 
Bu yapılmadığında kaynak tahsisi ve aktarı-
mı keyfiliğe açık hale gelmektedir. Örneğin 
paket açıklandığında yardım almakta olan 
2 milyon aileye aile başına 1000 TL tahsis 
edileceği öngörülmüşken daha sonra aile sa-
yısı 2,3 milyon daha artırılmıştır. Son yapılan 
açıklamayla bu rakama bir 2,3 milyon daha 
ekleneceği duyurulmuştur. Bu açıklamaların 
sağlam dayanakları olup olmadığı kuşkuları 
bir yana, eklemeler yapılırken yardımdan ya-
rarlanmaya yönelik nesnel ölçütlerin kamu-
oyuna açıklanmaması, siyasal kayırmacılığa 
açık bir tahsis yapılacağı kuşkusunu 
doğurmuştur.

Paketi mevcut haliyle kabul edip tartışmak 
“ne kadar, nereye?” sorusunu gündemden 
düşüren, keyfiliğe, kapkaççılığa sonuna kadar 
açılan şimdiki eğilime teslim olmak anlamı-
na gelir. Bundan ısrarla kaçınmak gerekiyor. 
Benzer bir kuşku, halktan yapılan bağışlara 
dayanan “Milli Dayanışma Kampanyası’’ 
için de geçerlidir. Toplanacak bağış tutarının 
nereye ve hangi nesnel ölçütle aktarılacağı 
belirsizliğini korumaktadır.

Bütçe hakkına sahiplenmek gerekiyor.

İktidar bu doğrultuda adımlar attığında 
“ihtiyaç duyulacak ek ödenek nereye tahsis 
edilecek ve kaynağı kimlerden nasıl alına-
cak?” soruları haklı sorular olup mutlaka 
gündeme taşınmalı ve yanıtı alınmalıdır. Bu 
tür bir müdahale ve sorgulama bütçe hakkı-
na sahiplenmek anlamına geliyor. Bilindiği 
üzere, kamu gider ve gelirlerinin belirlen-
mesinde halkın söz sahibi olmasına Bütçe 
Hakkı deniliyor. Bu hak, halkın yüzyıllar 
süren demokrasi mücadelesinin aşama aşama 
kaydettiği kazanımlarının ürünüdür. 1215’de 
Magna Carta Sözleşmesiyle gündeme gelen 
bütçe hakkı, 19. ve 20. yüzyılda bir dizi bütçe 
ilkesinin benimsenmesi ve yerleşmesiyle tüm 
dünyada evrensel bir değer haline gelerek 
kurumsallaşmıştır.

Benzer şekilde, Türkiye’de de bu hak, 
mevzuata girmiş ve bütçe sürecinin ayrıl-
maz bir parçası haline gelmiştir. Gerçi bütçe 
hakkı, yeni Anayasa ile birlikte çok ciddi bir 
şekilde zedelenmiş ve adı var kendisi yok 
konumuna getirilmiştir ama bu durum yine 
de bütçe hakkı açısından her şeyin bittiği an-
lamına gelmiyor. Çünkü 5018 sayılı Bütçe 
Mali Kontrol Yasası’nın başlangıcından beri 
var olan 5’inci maddesinde sıralanan, kamu 
maliyesinin temel ilkeleri arasında yer alan 
‘d’ bendinde açıklanan “Kamu malî yönetimi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütçe hak-
kına uygun şekilde yürütülür” ilkesi, Meclis 
açısından önemli bir teminattır.

Salgına karşı nerelere ne kadar 
harcanacağı, kaynağın kimlerden alınacağı, 
kaynak yetmediğinde ortaya çıkacak bütçe 
açığının nasıl finanse edileceği, kamuoyunun 
önünde tartışılıp kararlaştırılmalı ve mutla-
ka bütçeye bağlanmalıdır. Bütçeye bağlama 
sürecinde kesinlikle harcama öğeleri için 
bütçe hakkından ödün verilmemelidir. Zira 
kamu bütçeleri bütçe hakkının olmazsa ol-
maz koşulu olan ‘giderlerin önceliği’ ilkesine 
dayanmaktadır.

Bu ilkeye göre; önce toplumsal tercihle-
re göre harcama tutarı ve kalemleri saptan-
makta, ardından bu harcamaların gerektirdiği 
kamusal gelir sağlanmaktadır. Bu ilke, kamu 
bütçesini özel bütçeden -özel sektörün yaptığı 
bütçeden- ayıran temel bir özelliktir. Bu ilke-
nin temel mantığı, gelir sağlama konusunda 
devletin egemenlik hakkının önemli bir güç 
kaynağı olduğudur. Devletin bu gücü bireyle-
rin üzerinde bir güçtür. Devlet bu gücü toplum 
/ kamu yararına kullanmak durumundadır.

Ama maalesef Türkiye’de bu bütçe il-
kesi, hem demokratik işleyişin geriliği, 
hem de IMF–DB dayatmasıyla bütçe yap-
ma alışkanlığı nedeniyle ters yüz edilerek, 
bütçeler özel sektör mantığıyla hazırlanır 
hale gelmiştir. Ayağa göre yorgan dikmek-
le görevli devlet bu görevini IMF–DB’nin 
meşhur faiz dışı fazla (FDF) dayatması nede-
niyle savsaklayarak ayağını yorganına göre 
uzat felsefesine sarılmıştır. Kaldı ki, IMF– 
DB temelli bütçe anlayışında bile bütçenin 
açık vermesi kabul görmüştür. Burada mali 
disiplin sağlanması açısından titizlenilen 
nokta, açığın mutlak büyüklüğünden ziya-
de ekonomideki göreli boyutudur. Örneğin 
bu anlayışın hâkim olduğu Maastricht Kri-
terlerinde bütçe açığının -genel devlet açığı 
kastediliyor- milli gelire oranı yüzde 3 ile 

sınırlandırılmıştır. Ayrıca bu kritere uyulma-
ması Mali Anlaşma adı verilen bir sözleşme 
ile ciddi yaptırımlara bağlanmıştır. AKP bu 
felsefeyi önceleri IMF–DB ikilisinin dayat-
masıyla uygulamış, sonrasında ise kendi ira-
desiyle sürdürmeye devam etmiştir. Salgının 
derinleştirdiği bu kriz ortamında bugüne ka-
dar dayatılmış olan gelirlere öncelik tanıyan 
neoliberal ezberin terkedilerek giderlerin 
önceliği ilkesine yeniden sahiplenmek gere-
kiyor.

Salgın ek bütçeyi zorunlu kılıyor.

Giderlerin önceliği ilkesini hayata 
geçirmenin yolu ek bütçeden geçiyor. Ek bütçe 
5018 sayılı Yasa’nın Merkezi Yönetim bütçe 
kanun teklifinin görüşülmesi başlıklı 19’uncu 
Maddenin son fıkrasında düzenleniyor. Bu 
fıkrada, Merkezî yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin 
yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen 
hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, 
karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla, kanunla 
ek bütçe yapılabilir deniliyor. Bu yasal bir 
zorunluktur.

Salgın nedeniyle kamu idarelerinin 
bütçelerindeki ödeneklerin öngörülmeyen 
hizmetlerin yerine getirilecek olması nede-
niyle yetersiz kalacağı açıktır. Bu durumda 
mevcut yasa, ek bütçeye gidilmesini zorunlu 
kılmaktadır.

Bütçeye yeni yük oluşturacak paketlerle 
ve torba yasalarıyla yetinerek bu yasal zo-
runluktan kaçınmak mümkün değildir. Kamu 
idarelerine 2020 bütçesi bağlanırken verilen 
ödeneklerle öngörülmeyen hizmetlerin yerine 
getirilmesi için ek ödeneğe olanak tanıyan ek 
bütçenin çıkarılması gerekiyor. Ek bütçenin 
çıkarılmaması durumunda öngörülmeyen 
hizmetlerin karşılanması sonucu ödenek üstü 
harcama yapılması kaçınılmaz hale gele-
cektir. Yani siyasal iktidar TBMM’nin yetki 
verdiği ödeneğin ötesinde harcama yapmış 
olacaktır

Servet vergisi mutlaka gündeme alın-
malı.

Ek bütçeyle hem ödenek üstü harcamanın 
önü kesilmiş oluyor hem de denk bağlanması 
mecburiyeti -ek ödenek karşılığı gelir 
gösterilmek kaydıyla getirilebiliyor- nede-
niyle 2020 Bütçesi’nde öngörülen bütçe açığı 
korunmuş oluyor. Ek ödenek karşılığı gelir 
gösterilirken, geçinmekte sıkıntı çeken ve sal-
gın nedeniyle bu sıkıntısı daha da ağırlaşacak 
olan başta emekçiler olmak üzere geniş halk 
yığınlarına yeni bir vergi yükü getirmekten 
kesinlikle kaçınılmalıdır. Yaratılacak bütçe 
gelirinin vergi ayağı ağırlıklı olarak servet 
vergisine dayalı olmalıdır. Bunun için hedef 
grup olarak, özellikle son 20 yılda rant gelir-
leriyle palazlananlar belirlenmelidir. Servet 
vergisiyle birlikte vergi tarifesinin üst gelir 
dilimindekilerin daha yüksek vergi vermesini 
sağlayacak bir tarife düzenlemesine de gidile-
bilir. Ayrıca vergi dışı gelirlerde -teşebbüs ve 
mülkiyet gelirleri, alınan bağışlar ve yardım-
lar ile özel gelirler, faizler, paylar ve cezalar, 
sermaye gelirleri ve alacaklardan tahsilat- ve 
Merkezi Yönetim Bütçesi’nin bir parçası olan 
özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denet-

Bütçe hakkımızı sahipleniyoruz

İşçiler ve emekçiler için ek bütçe istiyoruz

leyici kurumların gelirlerinde artış sağlayıcı düzenlemeler de 
öngörülebilir. Örneğin “Milli Dayanışma Kampanyası’’ ile 
toplanacak bağış tutarı ek bütçede vergi dışı bir gelir kalemi 
olarak gösterilecektir. Böylece bu kaynağın ödenek olarak 
tahsis edilmesi bütçe prosedürünün teminatı altında olacaktır. 
Üstelik bu bağışların kullanım alanlarının da belirlenmesine 
yol açacaktır.

Ek bütçe önemli olanaklar sunuyor

Ek bütçeye gidilmesinin bir diğer avantajı, resmi adı 2020 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve Bağlı Cet-
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olan Ek 
Bütçe Teklifinin mevcut bütçede değişiklik yapılmasına ola-
nak tanımış olmasıdır. Bu olanaklar şöyle sıralanabilir:

Bütçe önceliklerin değiştirilmesi (düşman tanımlamasın-
daki değişikliğe paralel olarak savunma hizmetlerine ayrılan 
ödeneklerde kısıntıya giderek bunların yeni bir bütçe kalemi 
olarak ortaya çıkan salgını önlemeye yönelik hizmetlere kay-
dırılması, kamu idarelerinin yıl içinde salgın nedeniyle ortaya 
çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödeneklerinin salgınla mücadelede 
aktif rol alma konumunda olan diğer kamu idarelerinin ödenek 
ihtiyacının karşılanmasında kullanılması vb. yollarla),

Kamu Özel Ortaklığı isimli projelerin kriz kaynaklı düşük 
performanslar nedeniyle oluşabilecek garanti ödemeleri için 
ayrılmış ödeneklerin iptal edilmesi (geçmiş ek bütçe uygula-
malarından 2003 ve 2004 ek bütçe kanunlarında ek ödeneği 
aşan miktarda ödenek iptaline gidilmiştir),

2006 tarihli Tarım Kanunu'nun "tarımsal destekler Milli 
Gelirin yüzde 1'inden az olamaz" hükmünün bütçe hükmüne 
dönüştürülmesi ve böylece yıllık ortalaması yüzde yarımı 
geçemeyen bu desteklerin yüzde 1’e taşınmasının sağlanması,

Büyük ölçüde sermaye kesimlerine tanınan vergi istisnası 
ve muafiyetler nedeniyle 2020 yılı için 195,6 milyar TL tu-
tarında bir vergi kaybına yol açması öngörülen bu teşvikin 
çok küçük bir kısmını oluşturan emekçiye yönelik olan kısmı 
hariç tutularak salgın nedeniyle bu yıla mahsus olmak üzere 
geçersiz kılınması,

“Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği” benzeri 
“Salgın Giderlerini Karşılama Ödeneği” adı altında yeni bir 
ödenek kalemi ihdas edilmesi,

Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırı-
lacak mevcut tutarın artırılmasıyla bir yandan genel bütçeye 
bu tutar kadar gelir kaydı yapılabilmesi ve diğer yandan 
Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu tutar kadar 
ödenek kaydedilmesinin sağlanması,

Ödeneklerin ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda devreye 
sokulacak yedek ödenek tutarının otomatikman yükselecek 
olması (genel bütçe ödeneklerinin yüzde 2’sine kadar yedek 
ödenek konulması zorunluluğu nedeniyle, ek bütçeyle genel 
bütçe ödeneğinin artırması sonucunda yedek ödenek tutarı 
artmış olacak),

Yerel yönetimlerin temiz ve atık su başta olmak üzere ya-
tırım ve hizmetlerinin aksamaması (büyükşehirlerin en önemli 
yatırım kalemi temiz ve atıksu alanındadır), belde sakinlerine 
indirimli veya ücretsiz su kullanımı olanağı sağlayabilmeleri için 
onlara merkezi bütçeden gerektiği kadar kaynak aktarılması,

Yerel yönetimlerin dış borçlanmaları konusunda ihtiyaç 
duyacakları Hazine garantilerinin verilmesi, Kanal İstanbul 

gibi üzerinde toplumsal uzlaşma sağlanmamış projelere 
bütçeden kaynak sağlanmasının önüne geçilmesi (hatırlana-
caktır, gerekirse Kanal İstanbul projesinin bütçeden finanse 
edilebileceği ifade edilmişti),

Genel bütçe ödeneğinin ek bütçeyle artacak olma-
sı nedeniyle kamu sermayeli bankalar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına finansmanına yönelik olarak daha fazla ikra-
zen karşılığında herhangi bir nakit girişi sağlanmayan özel 
tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilmesi (çünkü 
yıl içinde ihtiyaç duyulması halinde kamu sermayeli bankalar 
ile kamu kurum ve kuruluşlarına finansman sağlanması ama-
cıyla, genel bütçe ödeneğinin yüzde üçüne kadar ikrazen özel 
tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebiliyor).

İhtiyaca göre olanaklar daha da genişletilebilir. Ek 
bütçe kanunuyla mevcut bütçe kanununda yapılacak bu tür 
değişikliklerle, gerekli sağlık harcamalarının ve salgın orta-
mında ihtiyaç sahibi sade yurttaşlara ve emekçilere dönük 
doğrudan ayni ve nakdi desteklerin yapılabilmesi mümkün 
hale gelecektir. Bu tür destekler gelir aktarımı ve bazı temel 
harcamaların (elektrik, su vb.) devlet tarafından üstlenilmesi 
şeklinde planlanmalıdır.

Borçlanmayla bütçe açığının finansmanı eskisi kadar 
kolay değil

Ek bütçeyle salgının yarattığı ekonomik ve toplumsal 
tahribatı telafi edici harcamaların önü ödenek üstü harcama-
ya başvurmaksızın açılabilir. Ancak bu yeterli değildir. Ek 
bütçeyle değişikliğe uğratılan 2020 Bütçesi’nin öngörülenin 
üzerinde bütçe açığı vereceği gerçeğinden hareketle -nede-
ni yukarıda açıklanmıştı- bu açığın nasıl finanse edileceği 
bugünden planlanmalıdır.

Bunun bir yolu, bugüne kadar sıkça başvurulduğu gibi 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun’un 5. Maddesi’nde tanımlanan borçlanma 
limitini hiçe sayarak ve ödenek üstü harcamaya yol vererek 
borçlanmaya gidilmesi, yani fiili bir durum yaratılarak, ilgili 
yasaya aykırı davranılması (torba yasalarla ilgili yasaya 5’inci 
maddeyi işlevsiz hale getiren geçici maddeler ekleyerek bu li-
mit aşımına yasallık kazandırılmaya çalışılıyor) ve bütçe hak-
kının ihlal edilmesidir. Bu yol fiilen yaratıldığı için 5018’in 
yürürlüğe girdiği 2015 yılından buyana ek bütçe uygulama-
sına gidilme gereği duyulmamıştır. İstenilse de bu yoldan gi-
dilmesi, bu kriz koşullarında eskisi kadar kolay olmayacaktır. 
Dış borçlanmanın maliyetini gösteren risk primi CDS’in gi-
derek yükselmesi ve içeride borçlanmanın piyasa aktörlerinin 
nakit sıkıntısı nedeniyle zorlaşması bu kanıyı güçlenmektedir.

Ayrıca bu kanıyı destekleyen bir diğer gelişme, iç borç 
çevirme oranının (iç borç tutarı-iç borç servisi oranı) daha 
şimdiden Ocak-Şubat’ta gerçekleşen değerinin (116,4) yılın 
bütünü için öngörülen değeri (104,4) bir hayli aşmış olma-
sıdır. Bu oran, Hazine’nin 100 TL’lik bir borç ödeme yapa-
bilmesi için bu tutardan daha fazla, 116,4 TL’lik borçlanma 
yapması gereğine işaret ediyor. Yani Hazine piyasaya 
ödediğinden daha fazlasını borçlanma durumundadır. Bu tu-
tumda ısrarcı olunduğunda, nakit sıkıntısı çekmekte olan özel 
sektörün borçlanma piyasasından dışlanması eninde sonun-
da kaçınılmaz hale gelecektir. Nitekim geçtiğimiz günlerde 
TÜSİAD Başkanı tarafından örtük bir şekilde bunun tercih 
edilen bir seçenek olamayacağına dikkat çekilmiştir. Yani ser-
maye çevreleri kaynak ihtiyacının Hazine'nin iç borçlanması 
üzerinden çözülmesine sıcak bakmıyorlar.

Çözüm Hazine’ye kısa vadeli avansta ancak geri 
ödeme yükümlülüğünün salgın dönemi boyunca askıya 
alınması koşuluyla

İç borçlanmanın yetersiz kalacağı böylesi durumda, geriye 
bir seçenek daha kalıyor. Bu seçenek, Merkez Bankası tarafın-
dan Hazine’ye kısa vadeli avans açılmasıdır. Bilindiği üzere, 
Hazine’ye kısa vadeli avans, yıl içinde bütçenin gelir-gider 
kalemleri arasında ortaya çıkan dengesizliği ortadan kaldır-
mak amacıyla her yıl cari yıl bütçe giderlerinin yüzde 15’ini 
geçmemek üzere kullanılan bir Merkez Bankası kaynaklı iç fi-
nansman kaynağıdır. Bu, Hazine’nin doğrudan Merkez Banka-
sı kaynaklarına başvurarak nakit olarak borçlanması anlamına 
geliyor. Bu avans, vadesi bir yılı aşmayan kredi niteliğindedir. 
Hazine, kullandığı avans miktarını yılsonuna yasal faiziyle 
birlikte Merkez Bankası’na ödemekle yükümlüdür. Ancak uy-
gulamada bu tutarın mali yılsonunda Merkez Bankası’na geri 
ödenmesi mümkün olamamıştır. Bu tutum nedeniyle avans 
uygulaması, Hazine’nin dönemlik ihtiyacını karşılamaktan 
çıkıp bütçe açıklarının finansmanına hizmet eden ve enflasyo-
nist etkiler yaratan bir niteliğe bürünmüştü.

Böyle bir gerekçe ileri sürülerek, önce yüzde 15 ‘lik oran 
yüzde 5’e çekilmiş, daha sonra başka bir kriter getirilmiş 
ardından 1998’den itibaren de avans verilmesi fiilen 
durdurulmuştur. Şubat 2001 Krizi’nin hemen ardından 25 Ni-
san 2001 Tarih ve 4651 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
1940’larda başlayan ve 1998’e değin sıklıkla kullanılan ve 
Hazine’nin temel finansman kaynaklarından biri olan kısa va-
deli avansın yasal dayanağı ortadan kaldırılmıştır. Bu olanak, 
Hazine’nin kullandığı avans miktarını yılsonuna yasal faiziyle 
birlikte Merkez Bankası’na ödemekle yükümlü tutulmasını bir 
yaptırıma bağlayarak yeniden getirilmelidir. Ancak TCMB’ye 
yılsonunda geri ödeme yükümlülüğü salgın dönemi boyunca 
askıya alınmalıdır. Avans tutarının genel bütçe ödeneklerinin 
belli bir yüzdesiyle sınırlandırılacak olması, para basılacak 
ve enflasyon kontrolden çıkacak endişesi tümüyle giderilmiş 
olacaktır. Şurası unutulmamalıdır, Hazine’ye nakit sağlanması 
önerisi, aynı zamanda, ekonomik krizin en sert vurduğu alan 
olan talep daralmasının aşılabilmesi açısından da tamam-
layıcı niteliktedir. Esasen talep çöküntüsü sürerken parasal 
genişlemenin enflasyonist olması beklenemez.

Dolaylı finansmana devam edilmeli

Merkez Bankası’nın Hazine’ye katkısı doğrudan nakit fi-
nansmanıyla sınırlı kalmamalıdır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın 
Hazine’ye sağladığı mevcut dolaylı finansman olanağı daha da 
genişletilmelidir. Bilindiği üzere, Merkez Bankası Hazine’nin 
borçlanmak amacıyla ihraç ettiği kamu kâğıtlarını (DİBS) 
açık piyasa işlemleri yoluyla veya doğrudan Hazine’den al-
mak suretiyle dolaylı bir finansman sağlamaktadır. Bu yola 
daha fazla başvurulması, iç borçlanmanın bir kısmının Mer-
kez Bankası’nın katkısıyla hayata geçirilmesini olanaklı hale 
getirirken aynı zamanda Hazine’den avansa yönelecek talebin 
baskılanmasına da önemli bir katkı sunmuş olacaktır. Ancak 
açık piyasa işlemleriyle fonlamada Merkez Bankası ihtiyat-
lı davranmalıdır. Çünkü dış borç stokunun üçte ikisine sahip 
özel sektörün eline geçen bu nakit parayı döviz taahhüdü 
nedeniyle döviz alımına yönelerek kuru yükseltmesi riski 
söz konusudur. Dolayısıyla bu seçenekte ağırlık doğrudan 
Hazine’den alıma verilmelidir.

Merkez Bankası İSF’ye mevcut katkısını artırmalı

Benzer şekilde Merkez Bankası, Hazine örneğinde olduğu 
gibi, İşsizlik Sigortası Fonu’nun (İSF) portföyünde bulunan 
DİBS’leri alma yoluyla Fon’un ihtiyaç sahiplerine ödeme ya-
pabilmesini kolaylaştırmalıdır. Çünkü gerek açıklanan pake-
tin gerekse son torba yasanın bazı unsurları ve düzenlemeleri 
İSF kaynaklarına ciddi boyutlarda başvurulmayı gerektiriyor. 
Bu taleplerin karşılanabilmesi için Fon’a taze nakit girişinin 
gerçekleşmesi zorunluluk haline gelmiştir. Ve Merkez 
Bankası’nın yapacağı katkı çok önemlidir. Ayrıca fon kaynak-
larının düşük faizlerle nemalandırılmasına izin verilmemeli-
dir.

Cumhurbaşkanı ve TBMM göreve...

Yukarıda ayrıntısıyla açıkladığımız gerekçelerle, hiç ge-
ciktirilmeksizin resmi adı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Teklifi ve Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi olan Ek Bütçe Teklifinin Cumhurbaşkanı 
tarafından TBMM’ye sunulması gerekmektedir. TBMM ise 
gerçek anlamda bütçe hakkına sahip çıkmak istiyorsa, Ek 
Bütçe Teklifinin bir an evvel TBMM’ye gelmesi yönünde ıs-
rarcı olmalıdır.

Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bu talebin arkasın-
dayız!
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İşsizlik ve İstihdam Raporu Nisan 2020

Pandemi Öncesinde İşsizlikte Vahim Tablo

Asgari Ücret 
1 Ocak 2020’den itibaren

Brüt:  2.943.00 TL. 
Net:  2.103,98 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2020’den itibaren
 Aylık kazanç alt sınırı:  2.943.00 TL. 
 Aylık kazanç üst sınırı:  22.072,50 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2020’den itibaren             6.730,15 TL.

Gelir Vergi Oranları
2020 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

22.000 TL’ye kadar   % 15

49.000 TL’nin 
 22.000 TL’si için  3.300,  fazlası   % 20

180.000 TL’nin  
 49.000 TL’si için  8.700,  fazlası   % 27

600.000 TL’nin 
 180.000 TL’si için  44.070,  fazlası   % 35

600.000 TL’den fazlasının 
600.000 TL’si için   191.070,  fazlası  % 40

Nisan 2020 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %    0,85 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %    3,16
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  10,94 
Oniki aylık ortalamalara göre:  %  12,66

Nisan 2020 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:  %   1,28 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   4,54 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   6,71 
Oniki aylık ortalamalara göre: % 10,87

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Açlık ve Yoksulluk sınırı
Nisan 2020 Dönemi için;

Açlık Sınırı:          2.407 TL
Yoksulluk Sınırı:   8.327 TL

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kuru-
munun (TÜİK) 10 Nisan 2020 günü açıkladığı Ocak 2020 
dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı değerlendirdi.

Krizde İstihdam Kaybı 2 Milyonu Aştı

TÜİK tarafından açıklanan veriler Ocak 2020 Ha-
nehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını yansıyor. 2018-
2019 krizinin olumsuz etkilerini yansıtan verilerde henüz 
Covid-19’un yarattığı ciddi ekonomik etkilerin sonuçları 
yok. Haziran ve temmuz ayında açıklanacak TÜİK veri-
lerinde Covid-19’un etkilerini görmek mümkün olacak. 
Önümüzdeki aylarda Covid-19 nedeniyle işsiz sayısının 
en az ikiye katlanması ve istihdamda çok ciddi bir daral-
ma yaşanması kaçınılmaz.

15 ve daha yukarı yaştakilerde dar tanımlı işsizlerin 
sayısı 2020 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bine gerilme-
sine rağmen, geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyona dayandı. 
Geniş̧ tanımlı işsiz sayısı Ocak 2019’da 7 milyon 552 bin 
iken Ocak 2020’de 408 bin artışla 7 milyon 960 bin kişi 
oldu. Geniş̧ tanımlı işsizlik oranı Ocak 2020’de yüzde 
23,1 olarak hesaplandı.

İstihdamda gerileme olmasına karşın işsiz sayısında 
bir miktar düşüş var. Bu durumun nedeni geniş tanımlı 
olarak işsiz olduğu halde iş aramayanların ancak çalışma-
ya hazır olanların sayısındaki artış. Dolayısıyla dar tanım-
lı işsizlikte yaşanan düşüşün nedeni işsizlerin iş aramak-
tan vazgeçmeleri ve ümitlerini kaybetmeleridir.

Ümitsiz işsizler 1 milyona yaklaştı. Ocak 2019’da 618 
bin olan ümitsiz işsizlerin sayısı Ocak 2020’de 328 bin 
artarak 946 bine yükseldi. Son 1 yılda ümitsiz işsizlerin 
oranı yüzde 53 arttı.

İstihdamda daralma eğilimi devam ediyor. Ocak 
2018’den Ocak 2020’ye 763 bin istihdam kaybı yaşandı. 
Krizin başladığı Ağustos 2018’e göre istihdam kaybı 2 
milyon 50 bin oldu. Son iki yılda İŞKUR işveren teşvik-
leri için 27 milyar olmak üzere istihdam için toplam 43 
milyar TL harcadı.  Ancak sonuçta istihdamın artması bir 
yana, Ocak 2018’e göre 763 bin, Ağustos 2018’e göre 2 
milyon 50 bin istihdam kaybı var. İŞKUR devasa kaynak-
lar harcıyor ama istihdam azalıyor.

TÜİK’e göre çalışma çağındaki nüfusun (15+ nüfus) 
sadece yüzde 44’ü istihdamda. Toplam istihdam 27,3 mil-

yon.  Bu istihdam ise tümüyle düzenli ve kayıtlı değil. 
Geçici işler, kısmi işler, tarım işleri ve kayıt dışı işler ile 
ücretsiz aile işçileri de bu sayıya dahil.

Genç kadın işsizliği ve kentsel kadın işsizliği son 1 
yılda en yüksek işsizlik türü olarak görülmeye devam edi-
yor. Ocak 2020’de de en fazla artış kentsel genç kadın 
işsizliğinde görüldü.

Mevsim etkisinden arındırılmamış genç işsizliği son 
1 yılda 2,2 puan azalarak yüzde 24,5, mevsim etkisinden 
arındırılmamış kadın işsizliği 0,2 puan azalarak yüzde 
16,3 oldu.

Krizde kentsel genç kadın işsizliği yüzde 36’lara ulaş-
tı, kadın işsizliği kategorisinde en yüksek işsizlik seviye-
sini gördü. Ocak 2020’de de kentsel genç kadın işsizliği 
yine en yüksek işsizlik türü oldu.

Ocak 2019’da 4 milyon 668 bin olan mevsim etkisin-
den arındırılmamış dar tanımlı işsiz sayısı Ocak 2019’da 
306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin oldu (Grafik 1). 
Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,8 
olarak gerçekleşti.

Ocak 2019’da yüzde 14,7 olan mevsim etkisinden 
arındırılmış dar tanımlı işsizlik, Ocak 2020’de yüzde 13,8 
oldu.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş̧ tanımlı işsiz 
sayısı Ocak 2019’da 7 milyon 552 bin iken Ocak 2020’de 
408 bin artışla 7 milyon 960 bin kişi oldu. 

Geniş̧ tanımlı işsiz-
lik oranı Ocak 2020’de 
yüzde 23,1 olarak he-
saplandı (Tablo 1). 
Dar tanımlı işsizlik 
azalırken geniş tanım-
lı işsizliğin artmasının 
sebeplerinden biri kriz 
döneminde iş arama-
yıp çalışmaya hazır 
olanların dikkat çekici 
artışı olarak gösterile-
bilir. 

Kriz dönemindeki 
uzun süreli işsizliğin 
sonucunda ümidini 
kaybeden işsizler son 1 
yılda yüzde 53 oranın-
da arttı.

2020 Ocak ayında iş bulma ümidini kaybedenlerin sa-
yısı 946 bine ulaştı. İstihdamda gerileme olmasına karşın 
işsiz sayısında bir miktar düşüş var. Bu durumun nedeni 
geniş tanımlı olarak işsiz olduğu halde iş aramayanların 
ancak çalışmaya hazır olanların sayısındaki artış.

Ocak 2018’de 28 milyon 29 bin olan mevsim etkisin-
den arındırılmamış̧ istihdam krizin başladığı 2018 Ağus-
tos ayında 29 bin 318’e yükseldi. Ağustos 2018’den Şubat 
2019’a kadar düzenli bir azalış gösteren istihdam edilen-
lerin sayısı Şubat 2019’da artış eğilimi gösterse de Tem-
muz 2019’dan sonra tekrar azalmaya başladı. 

2020 Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı krizin 
başladığı Ağustos 2018’den bu yana 2 milyon 52 bin aza-
larak 27 milyon 266 bine geriledi.

Küresel salgın COVID-19’un yıkıcı etkilerinin henüz 
görülmediği düşünülecek olursa istihdamdaki azalışın sü-
receğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Genç kadın işsizliği ve kentsel kadın işsizliği son 1 
yılda en yüksek işsizlik türü olarak görülmeye devam edi-
yor. Ocak 2020’de de en fazla artış kentsel genç kadın 
işsizliğinde görüldü.

Mevsim etkisinden arındırılmamış genç işsizliği son 
1 yılda 2,2 puan azalarak yüzde 24,5, mevsim etkisinden 
arındırılmamış kadın işsizliği 0,2 puan azalarak yüzde 
16,3 oldu.

Krizde kentsel genç kadın işsizliği yüzde 36’lara ulaş-
tı, kadın işsizliği kategorisinde en yüksek işsizlik seviye-
sini gördü. Ocak 2020’de de kentsel genç kadın işsizliği 
yine en yüksek işsizlik türü oldu.

Ekonomik krizin etkisinin en yoğun olarak görüldüğü 
Ocak 2019’a göre Ocak 2020’de işsizlik türlerinde genel 
bir azalış görülmektedir. Ancak ne eğitimde ne istihdam-
da olan gençlerin (NEET) sayısındaki artış devam ediyor. 
Ocak 2020’de NEET oranı Ocak 2019’a göre 0,2 puan 
artarak yüzde 25,7’ye ulaştı.

Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 8 Milyona Dayandı

Geniş Tanımlı İşsizlik (Ocak 2019-Ocak 2020) (Bin)

İşsiz Türü Ocak 
2019

 Ocak 
2020

Fark

Dar tanımlı işsizler 4.668 4 362 -306
İş aramayıp çalışmaya 
hazır olanların tümü

 2.311  2.786  475

a-İş bulma ümidi olmayan-
lar

618  946  328

b- Diğer iş aramayıp çalış-
maya hazır olanlar

1.693  1.840  147

Zamana bağlı eksik istih-
dam

410  683  273

Mevsimlik çalışanlar 163  129 -34
Toplam  7.552  7.960  408

Amacı işsizlik sigortası ödemeleri ve işsiz kalanların 
yeniden işe kazandırılması olan İşsizlik Sigortası Fonu 
son yıllarda adeta bir işveren destek fonuna dönüştü. 

DİSK’in hesaplamasına göre işsizlik maaşına ayrılan 
pay yüzde 28’de kalırken, işverenlere yapılan teşvik öde-
meleri Fon giderlerinin yüzde 44’üne ulaştı.

2019’da 37 milyar TL olan toplam giderden işsizlik si-
gortası için 10.4 milyar harcanırken, işveren teşviklerine 
ayrılan tutar 16 milyar TL’ye yükseldi. 

Yani işverene işsizden daha fazla para verildi. 

Merkez Bankası aldığı kararla, piyasa yapıcı banka-
lara, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları devlet 
iç borçlanma senetlerini kendisine satma olanağı tanıdı. 
Belli ki Fon’daki paranın bir kısmı Koronavirüs salgınına 
karşı kullanılacak. Ama ne kadarı ve kimin çıkarına?

Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanların sayısındaki bü-
yük artış İşsizlik Fonu’nu yeniden gündeme getirdi. Sen-
dikalar, Fon’un bugüne kadar işsizlere değil patronlara ve 
bankalara kullandırıldığını belirterek işsizlik maaşından 
yararlanma koşullarının gevşetilmesini istiyor. Hükümet 
ürkek de olsa bir adım atarak kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanmak için gerekli olan, son 3 yılda 600 gün sigor-
talı çalışma şartını 450 güne indirdi. Türkiye gibi işsizlik 
ve kayıtdışılığın çok yüksek olduğu bir ülkede bu sürenin 
de çok yüksek olduğunu söylemeye gerek bile yok.

Merkez Bankası dün aldığı kararla, piyasa yapıcı ban-
kalara, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan satın aldıkları devlet 
iç borçlanma senetlerini kendisine satma olanağı tanıdı. 
Belli ki Fon’daki paranın bir kısmı Koronavirüs salgınına 
karşı kullanılacak. Ama ne kadarı ve kimin çıkarına? İşte 
tartışmaların odağındaki İşsizlik Fonu’yla ilgili bilmeniz 
gereken 5 şey. Veya bilmemeniz...

1. İşsizlik Fonu’nda ne kadar para var?

131 milyar liradan fazla.

2. Bu para işsizliğe derman olur mu?

15 milyon işçiye 3 ay süreyle asgari ücret ödemek için 
104.7 milyar TL gerekiyor. Bu para İşsizlik Fonu’nda var. 
Öte yandan DİSK Araştırma Merkezi’nin hesabına göre:

-1 milyon işçiye 3 ay süreyle asgari ücret ödemek için 
7 milyar TL,

-5 milyon işçiye 3 ay süreyle asgari ücret ödemek için 
34.9 milyar TL,

-10 milyon işçiye 3 ay süreyle asgari ücret ödemek 
için 69.8 milyar TL gerekiyor.

İşsizlik Fonu’ndaki parayla bu seçeneklerden birini 
devreye sokmak mümkün.

3. Bu parayı şu anda kim kullanıyor?

Patronlar. “Olur mu öyle şey?” dediniz, değil mi? 
Oluyor: Amacı işsizlik sigortası ödemeleri ve işsiz ka-
lanların yeniden işe kazandırılması olan İşsizlik Sigortası 
Fonu son yıllarda adeta bir işveren destek fonuna dönüş-
tü. DİSK’in hesaplamasına göre işsizlik maaşına ayrılan 
pay yüzde 28’de kalırken, işverenlere yapılan teşvik öde-
meleri Fon giderlerinin yüzde 44’üne ulaştı. 2019’da 37 
milyar TL olan toplam giderden işsizlik sigortası için 10.4 
milyar harcanırken, işveren teşviklerine ayrılan tutar 16 
milyar TL’ye yükseldi. Yani işverene işsizden daha fazla 
para verildi. 

4. Fon’un parası nerede tutuluyor?

İşsizlik Fonu’ndaki para hükümet tarafından devlet 
tahvillerine yatırılmış durumda. Eski Merkez Bankası 
Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, “130 
milyar TL bakiyesi olduğu söylenen İşsizlik Fonu’nda 
nakit yok. Çünkü işverenden, devletten ve işsizden ke-
silerek biriktirilen bu fon aylık olarak kamu ihalelerine 
hazine borçlanmaları için kullanılıyor. Yani devlet bu pa-
rayı harcıyor. Tahvil ve bono var, nakit para yok, sadece 
yükümlülük var” dedi.

Devlet tahvillerini satıp İşsizlik Fonu’ndaki parayı na-
kite çevirmek elbette mümkün. Zaten Merkez Bankası’nın 
son kararı da hükümetin bu adımı atmaya hazırlandığını 
gösteriyor. Ama önemli bir nokta var: İşsizlik Fonu’nun 
elindeki tahvillerin tamamı nakde çevrilirse devletin baş-
ka yerden borç bulması gerekir. Bu da dengeleri sarsar, 
finansman sorunu çıkarır. DİSK Araştırma Merkezi buna 
dikkat çekerek, “Anlaşılan Hükümet bu kaynakları nakde 
çevirmesi durumunda yeni iç borçlanmanın finansmanın-
dan çekiniyor. Bu yüzden de İşsizlik Sigortası Fonu kay-
naklarının kullanımında ağırdan alıyor” diyor.

5. Öyle veya böyle, demek ki, işsizlerin ve işini kay-
betme tehdidiyle yüz yüze olanların derdine şifa olacak 
bir kaynak mevcut. Neyi eleştiriyorsunuz?

İyi de işsizlerin ve işini kaybetme tehdidiyle yüz yüze 
olanların pek azı İşsizlik Fonu’ndan yararlanabiliyor. 
Çünkü işsizlik ödeneği üç koşula bağlı olarak veriliyor: 
1) İşçinin istek ve kusuru dışında işsiz kalmaması, 2) İş 
sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün iş 
sözleşmesine tabi olması ve 3) İş sözleşmesinin feshinden 
önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik 
sigortası primi ödemiş olması. Kısacası işsizlik ödeneğin-

den yararlanma koşulları çok ağır.

DİSK’in verdiği bilgiye göre Aralık 2019 itiba-
riyle işsizlik ödeneğinden yararlanan işsiz sayısı sa-
dece 595 bindi. Oysa aynı dönemde dar tanımlı iş-
siz sayısı 4.4 milyon civarındaydı. İşsizlerin sadece 
yüzde 13’ü işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor.

Aynı şey Koronavirüs salgınıyla gündeme gelen 
kısa çalışma ödeneği için de geçerli. Kısa çalışma 
ödeneği, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalı-
lara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağla-
yan bir işsizlik sigortası uygulaması. Bu süre 6 aya 
kadar uzatılabiliyor. Kısa çalışma ödeneği alabil-
mek için gerekli olan son üç yılda 600 gün çalışma 
koşulu ile son 120 gün aralıksız çalışma koşulu geç-
tiğimiz günlerde değiştirildi ve son 60 gün iş söz-
leşmesine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 
gün prim ödeme koşulu getirildi. Ancak bu süre de 
çok yüksek. DİSK Koronavirüs salgını süresince, iş 
sözleşmesine dayalı çalışmanın yeterli sayılmasını 
öneriyor.

Barış Soydan t24.com.tr

İşsizlik Fonu’yla ilgili 
Bilmek istemeyeceğiniz 5 şey
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Soldan Sağa: 
1) Bir ilimiz. 2)Bir kimseyi özürlü gösteren durum veya olay. 3) Beyaz leke./Yapı heykel 

gibi şeylerin taslak durumundaki küçük örneği./Rusça’da evet. 4) Nazım Hikmet’in soyadı./
İç içe veya birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya yarayan bir türlü tahta veya metal çivi./
Giyecekte takım. 5) Amipler takımından vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kol-
lar veya ayaklar üzerinde yer değiştiren sularda yaşayan tek hücreli canlı./Yavru çocuk. 6) 
Ara sıra, arada bir, kimi zaman./İnsan eliyle açılmış suyolu. 7) Doğ Anadolu’da bir nehir./
İstanbul’da bir semt adı. 8)İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan bilezik, katışıksız./Sıcak, 
kızgın, yakıcı ateş/Halk dilinde dilsiz. 9) Bir binek hayvanı./Konuşması ve davranışlarından 
akılsız olduğu anlaşılan./Nikelin simgesi. 10) Büyük zarar ve yıkıntılara yol açan olay, yıkım, 
bela, feci bir olay. 11) Zehirsiz ve tehlikesiz bir yılan. 

Yukarıdan Aşağıya: 
1) Sıkıntılı ve korkulu düş, kabus. 2) Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli. 3) 

Amerikyumun simgesi./Düzen, intizam, düzgün. 4) Şan, ün/Yenilgiyi kabul etmek, pes etmek./
Baş kafa. 5) Çiftlik uşağı./Birine göre babasının kız kardeşi. 6) Kokulu bir bitki ve bu bitkinden 
elde edilen kokulu bir yağ./Davul zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu. 7) Açık 
saman rengi./Alkollü bir içki. 8) Avrupa Ekonomik Topluluğunun kısa yazılışı./Danslı, içkili 
eğlence yeri./Saçı olmayan. 9) Litrenin kısa yazılışı./Kuşların uçma organı./Uzaklık ifade eder. 
10) Muğla’nın bir ilçesi. 11) Kataliz niteliğinde olan, katalizle ilgili.

Dünyaya yeni gelen minik kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sağlıklı bir 
yaşam temenni ediyoruz.  Yeni evli çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Arkadaşlarımıza rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına, 
arkadaşlarına,  üyelerimize ve çalışanlara başsağlığı ve sabırlar diliyoruz

Anadolu Şubemize bağlı BAŞÖZ ENERJİ’den Mehmet Ali Yumuşak’ın eşi 
vefat etti. Temsilcimiz İlker Çelik, Yusuf Çınar, Mehmet Yazan ameliyat oldu. 
Çimsataş (Mersin) Seyfettin KAYACAN, İbrahim GÖZÜTOK, Halil ACAR, Ze-
keriya ÖRS‘ün babaları, Mehmet ÖZDEMİR’in annesi ve Mustafa DEVECİ’nin 
ağabeyi, Volkan BİÇER’in ablası vefat etti. 

Gebze Şubemize bağlı HT SOLAR’dan Mustafa Yılmaz (Anne), Eme Bilgin 
(Kayınvalide) Çağlayan Acar (Anne) Gökhan Sarıkaya (Kayınbabası) Necmi Ay-
kın (Baba) Ayhan Özdemir (Baba) kaybettiler. 

ZF SACHS’dan Zeynep DOĞAN (anne) Atilla BEKAR (baba) vefat etti. 
GRİD’den Edip KARAKOYUNLU (Çocuğu) Uğur BEKTAŞ (Anneannesi) Se-
zer AKAR (baba), Uğur MERCAN (baba), Ahmet YILDIRIM (baba), Erdem 
SARI (baba), Can KONYA (baba) vefat etti.

Gebze 2 Nolu Şubemize bağlı Arfesan’dan Şükrü Kanatçı ve Bülent Taş’ın 
babaları vefat etti.

Anadolu Şubemize bağlı Yücel Boru (Osmaniye) Şa-
hin TEKLER’in kız, Hilmi AYDIN, Şaban ŞİMŞEK‘in 
erkek çocukları doğdu. 

Gebze Şubemize bağlı HT SOLAR’dan Yeliz Çubuk-
çu, Selim Buluz, Gürsel Tepeli, Salim Çalışkan’ın be-
bekleri dünyaya geldi. Zeliha KÖKEL, Durmuş İLDEM 
evlendi. 

ZF SACHS’dan İlhami KİZEK, Emrah TAŞAR, Salim İBİŞ’in bebekleri 
dünyaya geldi. 

AR METAL MONTAJ’dan Teyfik KIZILTOPRAK’ın çocuğu oldu. 

GRİD’den Erol BODUROĞLU ve Emre TONGAZ’ün bebekleri dünyaya 
geldi. 

CENGİZ MAKİNA’dan Musa DOĞANCI, Önder TORU, Osman AYDIN, 
Salih KILIÇ’ın bebekleri dünyaya geldi. 

100. yılını kutladığımız 23 
Nisan, Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde emekçi, cefakâr 
halkımızın emperyalizme karşı 
zaferinin nişanesidir, çocuklar 
için daha güzel bir geleceğin 
müjdesidir.. 

Türkiye işçi sınıfının biri-
cik tarihi mirası olan Birleşik 
Metal-İş Sendikası, her şart ve 
koşulda Cumhuriyet devrimi ve 
kazanımlarının, tek kişinin de-
ğil halk egemenliğinin uslan-
maz teminatı olacaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramımız kutlu ol-
sun..

Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi, Kazdağları, 
özellikle altın madenciliği projelerinin tehdidi altındadır..

Bölgenin neredeyse her yanı ruhsatlandırılmış, yerli 
ve yabancı şirketlere satılmış durumdadır. Halihazırda 
TÜMAD Holding Lapseki’de üretime başlamıştır. Daha 
sonraki en ileri aşamadaki proje ise yerli taşeronu Doğu 
Biga Madencilik olan Alamos Gold’a ait Kirazlı Altın 
Madeni Projesi’dir. Alamos Gold’un yine Kazdağları’nda 
Ağı Dağı ve Çamyurt projeleri bulunmaktadır. Gelen tep-
kiler üzerine Çamyurt projesi şimdilik geri çekilmiştir. 

Bu projeler dışında daha onlarca proje bulunmaktadır. 
Cengiz Holding’e satılan Halilağa Projesi ile ilgili olarak 
da civar köylerde çeşitli gelişmelerin olduğu gözlemlen-
mektedir.

Bilindiği gibi 2019’un ikinci yarısında Kirazlı Altın 
Madeni Projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı marifetiy-
le 347 bin 815 ağacın kesilme görüntülerinin kamuoyuna 
yansıması sonucu gelişen tepkiler ülke çapına yayılmıştı. 
Kazdağları’nın savunusu için başlatılan çadırlı nöbet ise, 
295 gündür Çanakkale’de Kirazlı Balaban mevkiinde sür-
dürülmektedir. 

Şirketin çalışmalarının gözlenmesi ve olası orman 
katliamının engellenmesi için sürdürülen çadırlı nöbet ey-
lemine karşı itibarsızlaştırma girişimleri olmuş ve orman-
da “yasal olmayan konaklama” iddiasıyla defalarca para 
cezaları kesilmiştir. 

Son aşamada da Kovid-19 bahanesiyle İl Hıfzıssıhha 
Kurulu kararına dayanarak alanın tahliyesi istenmiştir. Bu 
karara Çanakkale’deki STK’lar ve alanda bulunanlar iti-
razlarını yapmış ve tahliye kararının mesnetsiz olduğunu 
belirtilerek alanda kalınmaya devam edileceği ifade edil-
miş, buna rağmen nöbettekilere toplam 57 bin 240 liralık 
idari para cezası kesilmiştir. 

Alanı tahliye etmesi gerekenler yaşam savunucuları 
değil, ruhsatı 13 Ekim 2019 tarihinde dolduğu ve yenilen-

mediği halde Kirazlı’yı işgal etmeye devam eden Alamos 
Gold’dur.

İçinde bulunduğumuz Kovid-19 süreci bizlere do-
ğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha göstermiştir. Altın madenciliği, termik santrallar 
ve son zamanlarda her tarafa yayıldığı görülen RES’ler 
Kazdağları’nın sonunu getirecektir.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, tüm kamuoyuna ses-
leniyor, ilgili bakanlıkları, milletvekillerini ve Çanakka-
le’deki tüm idari birimleri göreve çağırıyoruz:

1. Kazdağları’ndaki tüm altın madenciliği projelerin-
den acilen vazgeçilmeli, tüm ruhsatlar ve tahsisler iptal 
edilmelidir.

2. Maden Yasası ve Yönetmeliği çevre ve ekoloji ör-
gütleri, ilgili odaların ve baroların katılımıyla açık, de-
mokratik katılımcı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
Altın madenlerinde kullanılan siyanürlü liç yöntemi, halk 
sağlığına bir tehdit oluşturduğu için yasaklanmalıdır.

3. Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik), Çanakkale 
Kirazlı’dan acilen tahliye edilmeli, şirketin tüm projeleri 
iptal edilmelidir.

4. Benzer projelerle başka şirketlerinin Kirazlı’ya göz 
dikmemesi ve ekosistemin tahribatının giderilebilmesi 
için Kirazlı Altın Madeni Projesi nedeniyle traşlanmış 
olan alan ekolojik yöntemlerle rehabilite edilmelidir.

5. Kirazlı ve çevresinde ve Kazdağları’nın diğer böl-
gelerinde ihtiyaç duyulan su, yol, gölet gibi alt yapı dü-
zenlemeleri maden şirketleri eliyle değil, kamu eliyle ye-
rine getirilmelidir. Kumarlar Köyü’nün su kaynakları ve 
meraları köylüye bırakılmalıdır.

6. Yöre halkının iş ve istihdam talebi, maden şirketleri 
üzerinden değil, yöreye uygun, ekolojik tarımı ve turizmi 
önceleyen projeler üzerinden kamu tarafından karşılan-
malı, bölgede tarımsal üretim kooperatifleri özendirilmeli 

ve desteklenmelidir.

7. Yaşam savunucularına kesilen tüm 
cezalar iptal edilmelidir.

Bilinmelidir ki; Kazdağları’nı koru-
maya ve savunmaya devam edeceğiz. 
Onlar ormandan gidene kadar Kirazlı’yı 
terk etmeyeceğiz. Kovid-19 krizinin fır-
sata dönüştürülmesine izin vermeyece-
ğiz.

Bir kez daha yineliyoruz:

“Alamos Gold Kazdağları’ndan Aci-
len Tahliye Edilsin”.

AÇIK MEKTUBUMUZDUR

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katli-
amının üzerinden altı yıl geçti. Acımız hala derin, 
öfkemiz hala büyük. Aradan geçen bunca zamana 
rağmen ne suçlular cezalandırıldı, ne iş cinayetleri 
sona erdi...

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak Genel Kurulumuzda, çevreye karşı yapılan her türlü saldırının karşı-
sında yer alacağımız yönünde ki kararımız ve sorumluluğumuz gereği..




