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8 BASIN AÇIKLAMASI

Meslek hastalıkları ve iş kaza-
larının önlenmesi amacıyla 
Uluslararası Çalışma Örgü-

tü (ILO) tarafından alınan bir Karar ile 
2003 yılından bu yana her yıl farklı 
bir temanın öne çıkarıldığı 28 Nisan 
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, 
2015 yılından bu yana Türkiye’de 
anılmaktadır.

Odamız çok daha önceki yıllar-
dan beri işçi sağlığı ve iş güvenliği 
üzerine yürüttüğü mesleki eğitim, 
belgelendirme, periyodik kontrol, 
sempozyum-kongre, panel, söyleşi, 
seminer, rapor vb. çalışmalar yanı 
sıra her yıl 27/28 Nisan’da ve Mayıs 
aylarının başlarındaki İş Sağlığı ve 
Güvenliği Haftaları dolayısıyla yaptı-
ğı uyarıcı açıklamalarla konuyu gün-
deme taşıyarak kamusal sorumlulu-
ğunu yerine getirmektedir.

Bilindiği üzere yaşam ve sağlıklı ya-
şam hakkı, vazgeçilmez temel insan 
haklarının en başında gelmektedir. 
Gerek bu nedenle gerekse toplum-
ların büyük çoğunluğunu işçilerin, 
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emekçilerin oluşturması ve en gün-
cel sorun olan Covid-19 Pandemi/
Salgın süreci dolayısıyla işçi sağlığı- 
güvenliği ve çalışma yaşamının acil 
sorunları, bu yılki 28 Nisan Dünya İş 
Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün başlı-
ca konusudur. 

2019 yılı sonundan itibaren bütün 
dünyayı etkileyen Covid-19 Pandemi 
süreci, işçi sağlığı ve iş güvenliği kav-
ram ve uygulamalarının önemini bir 
kez daha ortaya koymuştur. Corona 
Virüsün “sınıf-ırk vb. ayrımı olmaksı-
zın herkesi etkilediği” iddia edilse de, 
önlem alınmadan (zorunlu ve acil 
işler dışındaki) üretim ve hizmetlerin 
Covid-19’un etkilerinin de eklendiği 
ağır koşullarda devam etmesi, tüm 
çalışanların salgınla daha çok karşı 
karşıya bırakıldığını ve sistemin acı-
masız sınıfsal ayrımcılığını bir kez 
daha göstermiştir.

Pandemi, emperyalist-kapitalist 
dünyanın “küreselleşme”sinin ve ne-
oliberal “yeni dünya düzeni”nin işçi-
lerin/emekçilerin düzeni olmadığını, 
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sosyal devletten vazgeçmenin işçi-
ler, emekçiler, kendi emeği ile geçi-
nenler için yıkım oluşturduğunu bir 
kez daha gözler önüne serdi. Özel-
likle kısmi süreli işçiler, geçici işçiler, 
kadın, çocuk, göçmen işçiler, ev iş-
lerinde çalışanlar için sosyal koruma 
sistemlerindeki eksikliği ve acımasız 
çalışma koşullarını daha da görünür 
kıldı. Ayrıca işsizler ordusuna yeni 
milyonlar katıldı.

Pandemi, işçi sağlığı ve iş güvenliği-
ne ilişkin yıllardır söylediğimiz yak-
laşımın doğruluğunu bir kez daha 
ortaya koydu: İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği, işyerleri ile ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı Güvenliği Yasası’nın kapsamı 
ile sınırlı değildir. İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği; insanca çalışma hakkı, tam 
zamanlı, kadrolu iş güvencesi hakkı, 
sosyal güvenlik hakkı, örgütlenme 
hakkı,  insanca yaşanacak ücret hak-
kı başta olmak üzere temel sosyal 
haklardan ayrı tutulamaz.

İşsizlik Fonu kaynaklarının ve bütçe-
deki diğer kaynakların pandemiden 
önce sermayeye kaynak olarak akta-
rılması uygulaması şimdi de sürmek-
tedir. Milyonlarca işsiz bu kaynaktan 
yararlanamamakta; belirli ön koşul-
lara tabi emekçilerinse, zaten çok ye-
tersiz olan asgari ücretin de altında 
olan 1.177/günlük 39 TL ile yaşamını 
sürdürmesi istenmektedir.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz gerçek-
lerden hareketle yapılması gereken 
acil düzenlemeler şunlardır:

• Kapitalizmin 40 yılı aşan neoli-
beral döneminde tasfiye edilen 
sosyal devlet ilkesi hatırlanmalı, 
sosyal devletin gerektirdiği poli-
tikalara dönülmelidir.

• Pandemi çalışanların sağlık hak-
kının yok sayıldığını ispat etmiş-

tir. Yaşam hakkı, sağlıklı yaşam 
hakkı, sağlıklı koşullarda çalış-
ma, nitelikli ve ücretsiz sağlık 
hizmetine ulaşabilmenin önce-
likli insan haklarından olduğu 
hatırlanmalı, düzenleme ve uy-
gulamalar bu gereklilikler üze-
rinden yeniden kurgulanmalıdır.

• İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin birbirini tamamla-
dığı gerçeğinden hareketle, tüm 
çalışanlar insana yakışır norm ve 
standartta bir sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına alınmalıdır.

• Zorunlu ve acil işler dışındaki 
tüm işler durdurulmalıdır.

• Çalışılan işyerlerinde pandemiye 
ilişkin olarak göstermelik önlem-
ler yerine, bulaşmayı gerçekten 
ortadan kaldırılacak önlemler 
alınmalı, COVİD-19 tespit edilen 
işyerlerinde faaliyetler durdurul-
malıdır.

• COVİD-19 vakaları, başka bir de-
ğerlendirmeye gerek duymaksı-
zın iş kazası olarak kabul edilme-
lidir, sağlık çalışanları için meslek 
hastalığı olarak değerlendirilme-
lidir.  

• Ülkemizde meslek hastalıkları 
tespit edilmemektedir, meslek 
hastalığı tespit süreci, tüm vaka-
ların tespitine olanak sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmeli-
dir.

• 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nda 
var olan “çalışmaktan kaçınma 
hakkı” talepleri hemen kabul 
edilmeli,  bunun yanında işyeri 
koşulları uygun hale getirilmeli-
dir.

• Günlük 39 TL’lik ödeme ile işsizli-
ğin ve ücretsiz iznin bir farkı yok-
tur, işten çıkarma ve ücretsiz izin 
yasaklanmalıdır.

• Durdurulan işlerde çalışanla-
ra herhangi bir ücret maddi 
kaybına yol açmaksızın İşsizlik 
Fonu’ndan ödeme yapılmalıdır.

• İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön 
koşullar pandemi sürecinde uy-
gulanmamalıdır.

• Pandemi döneminde Fon’dan 
yapılan ödemeler, ileride de işsiz 
kalınması durumunda “mahsup-
laşma”  gerekçesi olmaktan çıka-
rılmalıdır.

• Kayıtdışı çalışmakta iken işini 
kaybeden işçilere en az asgari 
ücret düzeyinde destek sağlan-
malıdır.

• Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, 
şehir hastanesi vb. yerler için ve-
rilmiş olan yolcu, araç, hasta ga-
ranti ödemeleri durdurulmalı, bu 
kaynaklar, işsiz kalanlar ve işyer-
lerini kapatmak zorunda kalanla-
ra destek olarak verilmelidir.

• Sigortasız ve sendikasız çalıştır-
ma yasaklanmalı, sendikalaşma-
nın önündeki engeller kaldırıl-
malıdır.

• Çalışanların sosyal ve ekonomik 
koşulları iyileştirilmelidir.

• Kayıt dışı ekonomi kayıt altına 
alınmalıdır.

• Özel hastaneler kamulaştırılma-
lıdır.

Ülkemizde her yıl en az 1.500 emek-
çi iş kazalarında, ILO kabulleri çer-
çevesinde en az 10.000 emekçi de 
meslek hastalıklarında hayatını kay-
betmektedir. İşçi sağlığı ve iş gü-
venliği sistemi ile çalışma yaşamı; 
sendikalar, meslek örgütleri ve ilgili 
bilim çevrelerinin katkısı ile yeniden 
düzenlenmelidir.
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