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Covid-19 pandemisi tüm dünyayı kasıp kavururken, ülkemiz dâhil birçok ülkede hayatı olumsuz anlamda 
çok yönlü etkiledi. Yakın zamanda bir örneği görülmeyen ve birçok ülkenin hazırlıksız yakalandığı bu 
çok hızlı yayılan hastalığın henüz ilacı ve aşısı bulunmuş değil. Birçok insanın hastalıkla mücadele ettiği, 
yaşamını yitirdiği bu dönemde milyonlarca insan da işsiz kaldı. Bu döneme ilişkin Mart ayından beri sadece 
ülkemizde yaşanan ve sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmayan birçok uygulamayı hepimiz çok yakından 
ibretle takip ediyoruz. 

Pandemi döneminde işsiz kalan, yoksullukla baş etmeye çalışan çok geniş bir kesim var. Devletin bir maske 
dağıtımını bile beceremediği bu dönemde yaşananların tamamını bu satırlara sığdırmamız mümkün değil. 
Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletin uzatmadığı eli yerellerde hızlı bir şekilde organize olarak 
birçok belediyemiz ulaştırmayı başardı. Hükümet ise bu yardımları engellemeye, gayrimeşru ilan etmeye 
çalıştı. Yerelden organize edilen dayanışma çalışmalarına izmir belki de hiçbir kentte olmayan bir çalışma 
yöntemiyle önemli bir siyasi imza atmayı başardı. İçinde TMMOB, Tabip Odası, Baro, DİSK ve KESK’in 
de yer aldığı kriz yönetimi, haftalık toplantılarla çalışmalara yön verdi. Kent içinde kurumlarla ortak 
çalışmanın ve dayanışmanın temel iskeleti üzerine oturtulan bu örnek çalışma için Sayın Tunç Soyer’i bu 
satırlarla kutlamak isteriz. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile başlayan Barolar, Türk Tabipleri Birliği 
ve TMMOB’un doğrudan hedef alındığı yasal düzenleme çalışmalarının nedeni ve hedefi, aslında bizim 
tarafımızdan çok iyi biliniyor. Daha önce defalarca gündeme gelen saldırılar nedeniyle TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yapılan basın açıklamasını aşağıda aktarıyoruz:

‘İktidara geldiği günden bu yana kamu kurumu niteliğindeki emek ve meslek örgütlerine tahammülsüzlüğünü 
gizlemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardan beri çeşitli gerekçelerle kurumlarımızı hedef almayı bir 
alışkanlık haline getirdi. Daha önceki yıllarda özelleştirme uygulamalarına karşı çıktığımız, kentsel 
mekânlarımızı koruduğumuz, barışı savunduğumuz için kurumlarımızı hedef alan Cumhurbaşkanı, bu sefer 
de insan haklarını ve laikliği savunduğumuz için bizi tehdit ediyor.

Her şeyden önce şunun altını çizmek isteriz ki, Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan 
açıklamaları, antidemokratik ve otoriter bakış açısının yansımasıdır. Kendisi dışında hiçbir görüş ve 
anlayışa tahammülü olmayan, kendi f ikirlerini anayasadan ve hukuktan üstün gören bu anlayışın 
demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Zaten uzun zamandan bu yana, Cumhurbaşkanının söylem ve 
pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır. Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin 
tüm olanaklarını kullanarak işleyemez hale getirmek, gerekirse kayyumlar eliyle o makamları işgal etmek, 
AKP’nin yönetme biçimi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı ve zor yoluyla sindiremediği meslek 
örgütlerini, “yasal düzenleme” yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek istemektedir.

Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde düzenlenmiştir. Her 
üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde söz 
sahibi oluyor. Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulları belirleniyor. Üyeler 
nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukarıdan 
aşağı operasyonlarla ilerici meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve 
gayretimizdir. Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına 
karşı kamusallığı savunmamızdır. Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği 
savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. 
Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.

Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız. İf tiralarla 
örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesine 
izin vermeyeceğiz! AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. 

“Tek adam, tek parti” anlayışına karşı, halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu 
savunmaya devam edeceğiz.’

Şube Yönetim Kurulu

İZMİR’DE 
PANDEMİ 

DÖNEMİNDE 
ÖRNEK ÇALIŞMA 

HÜKÜMET, 
SALGIN SÜRERKEN 

MESLEK ODALARINI 
HEDEF ALIYOR  

BÜLTEN’DEN
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YENİ KORONAVİRÜSE KARŞI
UYGULANMASI GEREKEN KURALLAR

HİZMET ÜRETİLECEK KURULUŞUN YAPMASI GEREKENLER
• Kontroller yapılırken iş yerinden en fazla 1 kişi eşlik etmeli ve bu kişi kişisel tedbirleri (maske, eldiven vs.) almış olmalıdır.
• Teknik görevli ile fiziksel mesafenin(1m) korunmasına dikkat etmelidir.
• Eşlik edecek kişi riskli yaş grubu veya dezavantajlı olmamalıdır.
• Virüs ile ilgili herhangi bir semptom göstermemelidir. (Semptomlar: öksürük, ateş, ishal, nefes darlığı, koku kaybı) 
• Teknik görevli bu kişi dışında çalışan kalabalığından uzak tutulmalıdır, yapılabiliyorsa o alan boşaltılmalıdır.
• Teknik görevliye herhangi bir ikram yapılmamalıdır.
• Teknik görevli ile kurulan irtibat sonucu gerekli hazırlıklar yapılmalı, yapıldığına dair teyit verilmelidir. Teknik görevli 
hazırlıklar yapılmadan gitmemelidir.
• Eğer bu şartlar sağlanmazsa şartlar sağlanana kadar kontrollerin ötelenme insiyatifi teknik görevlidedir.

GÖREVLENDİRİLECEK ODA PERSONELİNİN YAPMASI GEREKENLER
• Her denetim de farklı eldiven kullanılmalıdır.
• Her denetimde farklı maske kullanılmalıdır.
• Denetimin  4 saatten fazla sürmesi durumunda  eldiven değişikliği mutlaka yapılmalıdır.
• Denetimin  4 saatten fazla sürmesi durumunda  maske değişikliği mutlaka yapılmalıdır.
• Denetimin gerçekleştirileceği firmada eşlik edecek kişi ile fiziksel mesafenin(1m) korunmalıdır.
• Virüs ile ilgili herhangi bir semptomun görülmesi durumunda kesinlikle ilgili birim sorumlusu arladaşa bilgi verilerek sağlık 
kuruluşuna başvuru yapılmalıdır . (Semptomlar: öksürük, ateş, ishal, koku kaybı, nefes darlığı) 
• Verilecek hiçbir ikram kabul edilmemelidir.
• Öğle yemek ihtiyacının giderilmesi ile ilgili evde hazırlanan gıdalar tercih edilmeli veya ambalajlı gıda tüketilmeli, firma 
yemekhanesi kesinlikle tercih edilmemelidir.
• Genel tedbirler mutlaka alınmalıdır: yüze temas edilmemeli, olabildiğince az yüzeye temas edilmeli, fiziksel mesafe(1m) 
korunmalıdır.
• Denetime gidilen firma da  şartların uygun olmadığı düşünülüyorsa firmaya gerekli  bildirimler gerçekleştirilip ertelemekten 
çekinilmemelidir.

DENETİM TRANSFERLERİNDE KULLANILACAK ARAÇLAR İLE İLGİLİ 
YAPILMASI GEREKENLER
• Aracı enson kullanan kişi sık temas edilen(direksiyon, vites, kapı kolu tutamağı vb.)dezenfektan/kolonya gibi malzemeler ile 
temizlenerek araç teslim edilmelidir.
• Araç teslimlerinde camlar güvenlik riski oluşturmayacak şekilde aralık bırakılmalı ve araç içerisinin havalandırılması 
sağlanmalıdır.
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ŞUBEDEN • HABER

(Bilindiği gibi Çin’de başlayan ve şu an tüm dünyada ülkesel 
karant inay ı gerek t irecek kadar yayg ınlaşan koronav irüs 
salgını, ülkemizde de c iddi sev iyelerde etki yaratmaktadır. 
Bu doğrultuda son 30 gün içer is inde salgının önlenmesi 
ve kamusal düzenin sağlanması iç in birçok alanı etkileyen 
yasal düzenlemeler yürürlüğe girmişt ir. Aşağıda yer alan 
bilg ilendirme metninde, yapılan düzenlemeler in çal ışma 
hayatına etkileri ele alınarak hem iş yerinde alınması gereken 
tedbirler hem de işveren ve işçinin çalışma hukuku açısından 
hakları ve sorumlulukları değerlendirilmektedir.

A. İş yer inde bulaşıc ı hastalık r isk ine karşı çalışma 
mevzuatının işverenler ve çalışanlara yüklediği karşılıklı 
sorumluluk ve ödevler:  

[Sağlık Bakanlığı Ulusal Pandemi Planı ve Bilim Kurulu’nun 
13.03.2020 tarihli Güncellenmiş Covid-19 Rehberi, Koronavirüs 
hakk ında bilg iler i, hastal ığ ın seyr ine dair öngörüler i ve 
yapılması gerekenleri anlatan oldukça ayrıntılı ve bilgilendirici 
belgelerdir. Bu iki doküman Sağlık Bakanlığı internet sitesinde, 
ht tps://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cov id19-sunumlar adresinde 
yay ımlanmaktadır; bu adrestek i sunumlar ın işverenler ve 

ŞUBEMİZDEN 
ÜYELERİMİZE 
COVID-19 
BİLGİLENDİRME 
METNİ

Şubemiz tarafından, yeni koronavirüs (COVID-19) 
pandemisi sebebiyle iş yerinde bulaşıcı hastalık riski 
çalışma mevzuatına dair bir bilgilendirme metni 
hazırlandı. 

çalışanlar taraf ından ayrıntılı biçimde incelenmesini öneririz.] 
İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri ile Sağlık 
Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler birlikte değerlendirildiğinde, 
iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri şu şekilde özetlemek 
mümkündür. 

İşverenler; 

- iş yerinde çalışanları Koronavirüs hastalığından korunma ve 
bulaşıcılığın önlenmesi yolları hakkında bilgilendirmelidirler;
- bu amaçla Sağl ık Bakanl ığ ı ve ilg il i diğer kurumlar 
t ar a f ından y ay ıml anmış o l an Koronav irüs hakk ındak i 
bilg ilendir ic i ve tanıt ıc ı broşür ve mater yal i iş yer inde 
dağıtmalı, ilan panolarına asmalı ve iş yerinde kullanılan tüm 
toplu iletişim yolları ile çalışanlara dağıtmalıdırlar;
- bir çal ışanın hastal ık bel ir t iler i göstermesi hal inde 
14 gün süreyle iş yer ine gelmemesini ve sağlık kuruluşuna 
başvurmasını talimat etmelidirler; eğer bu kişi ile bu belirtileri 
gösterdikten sonra 1 metreden yakın mesafeden temas halinde 
olan başka çalışanlar var ise, onlar ın da aynı süre ile işe 
gelmemelerini sağlamalıdırlar; 
- işveren, yapılmakta olan işin özelliği ve teknik olarak 
mümkün olan hallerde ve gerekli görmeleri halinde çalışanların 
bir kısmının ya da tamamının “uzaktan çalışması”nı talimat 
edebilir; bu durum “çalışma koşullar ında esaslı değişiklik” 
say ılmayacakt ır ve iş akdinin işç i taraf ından haklı feshine 
gerekçe oluşturmayacaktır. 

Çalışanlar; 

- iş yerinde kendilerine anlatılan ve bilgi verilen önlemleri 
gereği gibi yerine getirmeli, bilhassa kişisel hijyen ve temizlik 
konularında bilgilendirme ve broşürlerdeki talimatlara uygun 
davranmalıdırlar; 
- kendilerinde hastalığın ön belirtilerinin bulunması halinde 
derhal yapmakta olduklar ı işi bırakmalı, iş yer i hekimi ya 
da sağlık bir imine, bu mümkün olmazsa ilk sağlık bir imine 
başvurmalı, bu arada diğer tüm çalışanlar ve üçüncü kişilerden 
kendilerini tecrit etmelidirler; 
- me s a i  s aa t i  d ı ş ında  dah i  be l i r t i l e r i  gös t e r me ye 
başladıklarında durumları hakkında iş yerine bilgi vermeliler 
ve gerek 14 günlük tecr i t süres ince gerekse hastal ığa 
yakalanmaları halinde tedavileri süresince işverene telefonla 
veya yakınları aracılığı ile bilgi vermeye devam etmelidirler. 

B. İşveren ve işç iler in çalışma hukuku kapsamındaki 
hakları

1. Yıllık İzin Uygulaması 

a. İlg il i İ ş Kanunu Maddesi ve Yönetmelik kapsamında; 
işveren, işç inin talebini de gözeterek y ıllık iznin ne zaman 
uygulanacağına karar verir. Konu hakkındaki Yargıtay yerleşik 
kararları da iş yerinde izin kurulu ya da işverenin işçinin talebi 
ile bağlantılı olmadığı şeklindedir. Yani, eğer işçinin doğmuş 
ancak kullanılmamış y ıllık izni varsa, işveren işçiy i dilediği 
tarihte izne çıkartabilecektir; işçinin itiraz hakkı yoktur. 
b. İşç inin y ıllık izni yoksa, işveren taraf ından kendisine 
ancak “idar i iz in” olarak adlandırabileceğimiz ücretli iz in 
ver ilecekt ir. Bir diğer seçenek olarak ise, iş yer inde salgın 
hastalık r iskinin önlenmesi amacı ile çalışan sayısını önemli 
ölçüde azaltmak hedef leniyorsa, y ıl l ık izni olanlar ın izne 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) 
Pandemisi sebebiyle

İşyerinde Bulaşıcı Hastalık Riski 
Çalışma Mevzuatına Dair

ÜYELERİMİZE 
BİLGİLENDİRME METNİ
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çıkartılması, yaptıkları iş teknik olarak uygun ise bu durumdaki 
işçiler in evden çalışmaya yönlendir ilmeleri neticesinde, izin 
hakkı olmayanların iş yerinde çalışmalarına devam ettirilmeleri 
mümkündür; bu uygulama mevcut salgından korunmak amacı 
ile yapılmış olacağından eşitlik ilkesinin ihlali olmayacaktır.   
 
2. Ücretsiz İzin 

Koronavirüs salgını, ücretsiz izin uygulaması için geçerli bir 
neden teşkil edebilir; ancak işveren tek taraflı olarak işçiyi 
ücretsiz izne çıkartamaz; mutlaka işçinin yazılı onayı olmalıdır. 

3. Karantina 

a. İşçinin hastalık belirtisi göstermesi halinde karantinaya 
alınması halinde, eğer işç i iş görmezlik raporu almışsa, iş 
görmezl ik kapsamında hakk ında işlem yapılacak t ır. Yani 
iş sözleşmesi ask ıda olacak, ücret inin belli bir k ısmı SGK 
taraf ından ödenecekt ir. Eğer işç i rapor almadı ise ya da 
alamıyorsa bu durumda işverenin, İş Kanunu’nun 25/II I. 
maddesini uygulama olanağı olacakt ır. Buna göre işç inin 
yakalandığı hastalık nedeni ile karantinaya alınması halinde 
devamsızlığının bir hafta süreyi aşması halinde, işveren kıdem 
tazminatını vermek sureti ile iş sözleşmesini bildirimsiz olarak 
sonlandırabilecektir. 
b. Eğer işyeri karantinaya alınırsa, bu durumda işçinin 24/
III. maddesi kapsamında karant inanın bir haf talık sürey i 
aşmasından sonra k ıdem tazminat ı almaya hak kazanacak 
şekilde iş sözleşmesini bildirimsiz sonlandırma hakkı vardır. 

4. Telafi Çalışması 

Zorunlu nedenlerle iş in durması, ulusal bayram ve genel 
tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi veya benzer 
nedenlerle, iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde 
alt ında çalışılması veya iş yer inin tamamen tat il edilmesi 
ya da işç inin talebi ile kendisine izin ver ilmesi haller inde, 
işveren 4 ay içinde çalışılmayan süreler için telaf i çalışması 
yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle 
çalışma sayılmaz. 
Başka deyişle, Koronavirüs salgını nedeni ile iş yerinde işlerin 
önemli ölçüde azalması ya da tamamen durması halinde işveren, 
işçiler i çalışt ırmadığı halde işçilere ücretler ini tam ödemek 
zorunda olduğundan, çalışılmayan bu günlere dair çalışma 
saatler ini çalışanlar işverene ‘borçlanmış’ olabileceklerdir. 
İşverenin alacağı olan bu çalışma saatleri, zorlayıcı durumun 
or tadan kalkmasından sonra, günde en çok 3 saat olmak 
üzere ger i ver ilebilecek t ir. Bu halde çal ışanlar, normal 
çalışma saatler i üzer inde çalışma yapacaklar ve ücretler i 
evvelce kendiler ine ödenmiş olacağından ayr ıca ücrete hak 
kazanamayacaklardır. 
İşverenin telaf i çalışması yaptırmak için çalışanların onayına 
ihtiyacı yoktur; çalışanların da itiraz hakları bulunmamaktadır. 

5. İşin Zorunlu Nedenle Durması Halinde Ücret 

Koronavirüs nedeni ile işyerinde karantina ya da sokağa çıkma 
yasağı gibi bir nedenle işin durması ya da işçinin karantinaya 
alınması ya da hastalığa kapılması nedeni ile işine gidememesi 
hali İş Kanunu kapsamında “zorlayıcı neden”dir. Bu durumda 
kanuna göre, zorlayıc ı nedenin ilk bir haf tasında işverenin 
normal ücret in yar ıs ını ödemesi zorunludur. Bir haf tal ık 

süreden sonraki zamanda zorlay ıc ı neden devam ett iğinde 
işverenin artık ücret ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 

6. İşçinin Hastalığa Yakalanması Hali 

İşçinin iş yerinde hastalanması hali, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu kapsamında “iş kazası” olarak sayılabilecektir. Yargıtay 
kararlar ında işç inin hastal ığa yakalanmasının iş yer inde 
olduğunun ya da iş yeri dışında işini yaptığı sırada hastalığa 
yakalandığının anlaşılması halinde, bu durum “iş kazası” olarak 
sayılmıştır. Koronavirüs’e yakalanmanın iş kazası olarak kabul 
edilmesi halinde, çalışana raporlu olduğu günlerde ücreti tam 
olarak SGK taraf ından ödeneceği gibi, iş akdi haklı nedenle 
sonlandır ılamayacak ve SGK taraf ından ödenen iş görmezlik 
ödeneği dışında, hastalığa yakalanmada işverenin kusuru 
olduğu ispatlanabilirse, kusuru oranında işveren, işçiye maddi 
ve manevi tazminat ödemek zorunda kalabilecektir. 

7. Kısa Çalışma Ödeneği 

İşsizlik Sigortası Kanununa göre işyerinde işin durması ya da 
önemli ölçüde azalması halinde, işveren İşkur’a başvurarak 
geçici durumun devam ettiği müddetçe işçilere kısa çalışma 
ödeneği ödenmesini talep edebilir. İşverenin başvurusunun 
kabul ed i lmes i  hal inde İ şkur t ar af ından üc re t ödeme 
koşullar ına uygun çalışanlara ücretler inin %60’ı 3 ay süre 
ile ödenecekt ir. Bu süre, Cumhurbaşkanı karar ı ile 6 aya 
kadar uzat ılabilecekt ir. Kısa çalışma ödeneğinden işveren 
nezdinde başvuru tar ihinden önce en az 120 gün sigortalı 
olarak çalışanlardan, son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak 
toplam çalışması olan işç iler yararlanabilecekt ir. Bu süre 
iç inde işçiler çalışmayacak ya da ücretler inin %40’ına denk 
gelecek oranda mesai yapabileceklerdir. %40 kısım çalışıldığı 
takdirde bu çalışmanın karşılığı ayrıca işveren taraf ından işçiye 
ödenecektir. 

Kısa çalışma ödeneği alan işçiler işten çıkartılamazlar. İşçinin 
k ısa çalışma ödeneği sistemine dâhil edilmesi onaya bağlı 
değildir. İ şverenin başvurusunun İşkur taraf ından kabul 
edilmesi yeterlidir. 

8. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, çalışanlar iş yerinde 
sağlık ve güvenlikler ini tehdit eden bir durumun varlığında 
durumu işverene bildirmek ve tedbir alınmasını talep etmek 
hakk ına sahipt ir ler. İ şveren gerekl i tedbir ler i almadığ ı 
takdirde, tedbir alınana kadar işçiler in çalışmaktan kaçınma 
haklar ı bulunmaktadır. Eğer işveren, iş güvenliği uzmanı ve 
işyer i hekimi taraf ından uygun görülecek yeterli tedbirler i 
al ırsa, işç iler in çal ışmaktan kaç ınma haklar ı söz konusu 
olmayacaktır. 

Koronavirüs salgın sürecinde çalışma yaşamına ilişkin sorunlar 
yaşayan üyeler imiz Şubemizden hukuki danışmanlık desteği 
alabilirler

BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN: ikm-izmir@mmo.org.tr 
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• Ekonomik çöküşün ömrü konusunda kest ir imler, ancak 
salg ının ömrü ile ilg il i olduğu iç in ve bu konuda henüz 
ipuçlar ına ulaş ıl amadığ ı iç in, gerçek ekonomik f aturay ı 
kestirmek de zorlaşıyor. IMF, dünya için yüzde 3, Avro alanı için 
yüzde 7,5 küçülme öngörürken Türkiye için yüzde 5 dolayında 
bir küçülme öngördü. Ancak bu tahmin, çok iyimser bulunuyor 
ve 2020’de Türkiye milli gelirinde yıllık küçülmenin yüzde 15-
20’leri bulabileceği tahminleri yapılıyor.
 

• GSYH’nin küçülmesi konusunda tahminler güç ama işsizlik 
ver iler i daha yakından izlenebiliyor. 2020 y ılına yüzde 14 
işsizlik oranı ve 4,5 milyon işsiz stoku ile giren Türk iye, 
salgın nedeniyle kapat ılan işyerler inden 1,5 milyon k iş i, 
sokağa çıkması yasaklanan yaş grupları üstünden 1,5 milyon 
ve daralan işyerler inden ücretsiz izne ç ıkar ılan 2 milyon 
dolayında işini kaybedenlerle, 10 milyonluk bir işsiz kitlesine 
ulaşmış görünüyor. Ancak endişe veren, bu kitlenin çok azına 
İşsizlik Sigortası ile dokunulabilmiş olması. Sadece İşsizlik 
Sigortası ile yeni çıkarılan ücretsiz izinlilere günlük 39 TL’lik 
ödemenin dışında, işini kaybedenler sahipsiz ve herhangi bir 
sosyal devlet korumasından mahrum durumda. 

• Salg ının bedel in in daha az olmas ı iç in karar l ı  b ir 
t am karant ina uygulanması ve merkez i yönet imin ücret 
düşürmeksizin destek/ödeme yükümlülüğünü üstlenerek ücretli 
izinli olarak tüm çalışan nüfusun (zorunlu stratejik işyerleri ve 
üretim alanları dışında) korunması ve işsizlere nakit desteği 
verilmesi yoluyla toplumun tamamının tam karantinaya tabi 
tutulması gerekiyor. Bu yapılmadıkça, salgının ömrü uzayacak 
ve fatura tüm toplum için daha da ağırlaşacaktır.

ODADAN • HABER

( IMF, OECD, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, T. Bankalar Birliği, İç işler i Bakanlığı ver iler i 
kul l anıl arak yap ıl an anal izde, corona v irüs salg ın ın ın 
2020’de yol açabileceği küçülme oranlarına ilişkin tahminler 
ve iht imallere yer ver ildi. Virüsün ne boyut ta can ve mal 
kaybına neden olacağı henüz kestirilemese de IMF öngörüleri 
ve bazı öncü göstergelerin Türkiye için derin bir daralmaya yol 
açacağından söz edildi. Özellikle şimdiden 10 milyona yaklaşan 
işsizler ordusuna devletin sosyal elinin neredeyse değmediğine 
ve bunun dehşetli bir geç im sorunu yaratmakta olduğuna 
dikkat çekildi. 

Oda analizinde şu noktalara dikkat çekildi: 
• COVİD 19 salgını ile baş edebilmek için uygulanan “eve 
kapanma” önlemler i tüm dünyada ve Türkiye’de birçok mal 
ve hizmete talebi hızla düşürünce ekonomide hem talep 
hem de arz yönlü önemli bir düşüş yaşanıyor. Bu kanamanın 
durdurulması, salgının kontrol alt ına al ınma başar ıs ı ile 
bağlantılı. Birçok ülke ekonomideki bedelini göze alarak “tam 
karantina” uyguluyor ve bu yolla salgının ömrünü kısaltmaya 
çalışıyor ama aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede 
ise, özellikle işyerler i açık tutularak karantinada kararlı bir 
ç izgi izlenmediği iç in salgının kontrol süresi uzuyor ve bu 
uzadıkça ekonominin eski normaline dönmesinin süresi ve 
faturası da kabarıyor. 

• Salgının başladığı ve yükseldiği Mart ve Nisan aylarında 
kredi kar t ı  harcamal ar ı,  ihracat , verg i ge l ir ler i,  uçak 
yolculuklar ı gibi birçok öncü göstergede yüzde 30 ile yüzde 
50’yi bulan sert daralmalar görüldü. Havacılık, turizm, yeme-
içme gibi birçok sektörde dehşetli daralmalar gözlendi. İçişleri 
Bakanlığ ı 300 bine yak ın işyer inin faaliyet ini durdurdu. 
Yaklaşık 3 milyon çalışan nüfusun dükkan açması, evden çıkısı 
yasaklandı. Bunlar, hem tüketimi hem üretimi önemli ölçüde 
azalttı. 

EKONOMİ ÇAKILDI, 
10 MİLYON İŞSİZ 
KORUMASIZ

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
58’incisini COVİD 19’un ekonomideki tahribatına, 
özellikle çığ gibi büyüyen işsizlik konusuna ayırdı.
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(TMMOB Başkanı Emin Koramaz'ın da katılarak bir konuşma 
yaptığı buluşmanın açış konuşması Oda Başkanı Yunus Yener 
taraf ından yapıldı.

BÜYÜK 
DELEGE 
BULUŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Büyük Delege Buluşması, 586 Genel Kurul 
Delegesinin katılımı ile 2 Mayıs 2020 tarihinde 
online olarak gerçekleştirildi. 

ODADAN • HABER

TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve Oda Başkanı Yunus Yener ile 
beraber buluşmada Mehmet Soğancı, Elif Öztürk, Kaya Güvenç, 
A. Oğuz Türky ilmaz, Ali Ekber Çakar, Tevf ik Peker, Hüseyin 
Atıcı, S. Melih Şahin, İlter Çelik, İbrahim M. Tataroğlu, Yılmaz 
Yıldırım, Yüksel Yaşartekin, Fikri Düşünceli, Murat Kürekçi, Ümit 
Galip Uncu, Harun Kemal Öztürk, Atila Tomsuk, Mehmet Emin 
Tümür, İbrahim Atmaca, Akif Aksoy, İbrahim Yücesoy, Aykut 
Kocalar, Fulya Bankoğlu, Aziz Avukatoğlu, Birhan Şahin,  Fikret 
Çaral, Bülent Öntaş, Ali Haydar Karaçam, Ekrem Nacarkahya, C. 
Ahmet Akçakaya, Aydan Adanır,  İbrahim Mart, Hasan Emir Kavi, 
Neşet Aykanat ve Serdar Işık konuştu. Büyük Delege Buluşması 
Oda Teknik Görevlisi Meltem Özdemir Çınarel'in okuduğu sonuç 
bildirisi ile sonlandı.
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TMMOB MAKİNA 
MÜHENDİSLERİ 
ODASI DELEGE 
BULUŞMASI 
SONUÇ BİLDİRİSİ 

( TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 48. Olağan Genel 
Kurulu öncesinde 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Şubelerimizin 
genel kurulları yapıldı, yönetim kurulları ile Oda Genel Kurulu 
delegeleri belirlendi. 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması 
kararlaştır ılan 48. Olağan Genel Kurulu ise COVİD-19 salgını 
nedeni ile yapılamadı. Bugün uzaktan erişim ile yaklaşık 500 
delegemizin kat ıldığı buluşmayı gerçekleşt irdik ve meslek, 
meslektaş, Oda ve ülke sorunlarını değerlendirdik. 

D e l e g e  b u l u ş m a s ı n d a  p an d e m i  s ü r e c i  ö z e l  o l a r ak 
değerlendir ilmiş ve bu konuda aşağıdak i hususlara vurgu 
yapılmıştır; 

1. Küreselleşmenin, yeni dünya düzeninin dayattığı koşullardan 
vaz geçilmeli, sosyal devlet ilkesi hatırlanmalı, sosyal devletin 
gerektirdiği politikalara dönülmelidir.  

2. Pandemi çalışanların sağlık hakkının yok sayıldığını ispat 
etmişt ir. Sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı koşullarda çalışma, 
nitelikli ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmenin öncelikli insan 
haklarından olduğu hatırlanmalı, düzenlemeler ve uygulamalar 
bu gerçeklik üzerine yeniden kurgulanmalıdır. 

3. Ücretsiz iz ine ç ıkar t ılanlar iç in günlük 39 TL’lik ödeme 
öngörülmesi insanlar ı açlığa mahkûm etmenin bir yoludur. 
Günlük 39 TL ile hiçbir temel ihtiyaç karşılanamaz dolayısı ile 
ücretsiz izin uygulaması aslında insanlar ı işsiz bırakmaktan 
bir farkı yoktur, ücretsiz izin işten çıkartmamanın alternatif i 
değildir ve işten çıkartma da ücretsiz izin de yasaklanmalıdır. 

4.  S igor t a s ız  ve  send ik as ız  ç a l ı ş t ı r ma önlenme l i  ve 
sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

5. Çalışanların sosyal ve ekonomik koşulları iyileştirilmelidir. 

6. Kay ıt dış ı ekonomi kay ıt alt ına alınmalıdır. Kay ıt dış ı 
çalışmakta iken işini kaybedenlere en az asgari ücret düzeyinde 
olacak şekilde destek sağlanmalıdır. 

7. Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler durdurulmalıdır. 

8. Durdurulan işlerde çalışanlara, işsizlik fonundan çalışanların 
herhangi bir maddi kaybı olmaksızın ödeme yapılmalıdır.  

9. İşsizlik fonu ödemelerindeki ön koşullar pandemi sürecinde 
uygulanmamalıdır. 

10. Pandemi döneminde işsizlik ödeneğinden yapılan ödemeler, 
ileride de işsiz kalınması durumunda “mahsuplaşma” gerekçesi 
olmaktan çıkartılmalıdır. 

11. Tüm aileler iç in temel geç im desteğ i uygulamas ına 
geçilmelidir. 

12. Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi vb. 
yerler için verilmiş olan yolcu, araç, hasta garanti ödemeleri 
durdurulmalı, bu kaynaklar, işsiz kalan ve işyerini kapatmak 
zorunda kalanlara destek olarak verilmelidir. 

13. Özel hastaneler kamulaştırılmalıdır. 

14 .  E ğ i t i m  s a ğ l ı k  t a m a m e n  k a m u  h i z m e t i  o l a r a k 
değerlendir ilmeli, “ücretsiz eğit im”, “ücretsiz sağlık” ilkesi 
hayata geçirilmelidir. 

Odamız yukarıda sıralanan sorunların köklü bir tarzda aşılması 
ve insanca başka bir yaşam, başka bir Türkiye için; eşitlikçi, 
özgürlükçü, bar ış iç inde, demokrat ik, laik, sanay ileşmiş, 
kalk ınmış, tam bağımsız bir Türk iye iç in bütün yur tsever, 
demokrat, devrimci güçler ile birlikte mücadeleye kararlılıkla 
devam edecektir. 

İnsanlık, tar ih boyunca çok daha büyük sıkıntılar ı aşmasını 
bildi. Bu sıkıntıyı da dayanışma ile direnme ile mücadele ile 
aşacağız, güzel günlerimiz olacak. Yeniden birlikte daha güzel 
şeyler üreteceğiz, birlikte türküler söyleyecek, halay çekeceğiz. 
Dostlar ımızla, arkadaşlar ımızla, sevdikler imizle sağlıklı bir 
şek ilde bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Ülke, 
meslek, meslektaş çıkarlarının korunması için daha kararlı bir 
şekilde mücadelede olacağız, halkımız kazanacak demokrasi 
kazanacak biz kazanacağız. 

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! Yaşasın TMMOB! 
 
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DELEGE BULUŞMASI
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EMEKÇİLERİN 
GEREKSİNİM VE 
ÖZLEM DUYDUĞU 
HER ŞEY SOSYAL 
DEVLETE, EMEK 
VE BİLİM TEMELİ 
ÜZERİNDE 
KURULACAK 
YENİ BİR DÜZENE 
İŞARET EDİYOR

(Emekçilerin uluslararası birlik mücadele dayanışma günü 
olan 1 May ıs’ı bu y ıl emek düşmanı polit ikalar ın Cov id-19 
salgını dolayısıyla yoğunlaştığı koşullarda kutlayacağız. 

Salgınına karşı izlenen polit ikalar ın başta bütün emekçiler, 
işsizler ve yoksullar ınk i olmak üzere toplumsal sorunlar ı 
daha da ağırlaştırdığı bilinmektedir. Emek sömürüsü üzerine 
kurulu bütün kapitalist dünyada gördüğümüz üzere salgına 
karşı önlemler gecikmeli ve yetersiz olarak devreye girmiş ve 
emekçilerin geçinme, sağlık, güvenlik, güvence sorunları daha 
da artmıştır. 

Kapitalizm daha fazla sömürü ve azami kâr sürecinin kesintisiz 
olarak sürmesinin peşinde iken meslektaşlarımız dâhil bütün 
emekçiler yoksullaşma, işsizleşme, esnek güvencesiz çalışma 
biçimleri ve yoğun sömürü koşullarında alın teri döküyorlar. 
Diğer yandan belirtmek gerekir ki ülkemizde laikliğin tasf iye 
edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları 
sermaye güçlerinin çıkarları lehinedir. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 
Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. 

ODADAN • HABER

Emekçiler in gereksinim, istem ve özlemler i, emek ve bilim 
temeli üzerinde kurulması gereken yeni bir toplumsal düzene 
işaret etmektedir. İnsanca çalışmak, yaşam ve iş güvencesinin 
sağlanması, işsiz olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğinin 
karş ıl ığ ını hakk ıy l a almak, eğ it im-sağl ık-ulaş ım-ener j i -
barınma gereksinimlerinin kamucu politikalarla çözülmesi, eşit 
işe eşit ücret, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, BES 
sisteminin kaldırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması, geçici-kiralık 
işç i olmamak, haf tada 45 saatl ik yasal çal ışma süresine 
uyulması, fazla mesai ücretler inin ödenmesi, grev ve toplu 
sözleşme dâhil sendikal hakların tanınması, taşeron çalışmanın 
yasaklanması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, 
cinsiyet ayr ımcılığı yapılmaması, fabrikalar ının satılmaması-
kapatılmaması, üretim ve yaşam alanlar ı ile doğal çevrenin 
rant talanına açılmaması. 

Covid-19 salgını nedeniyle emekçilerin diğer acil istemleri de 
şunlardır. Salgının gerekt irdiği bütün koruyucu önlemler in 
tam olarak alınması, temel gereksinimlerin devlet taraf ından 
karş ılanması, zorunlu ve ac il işler dış ındak i tüm işler in 
durdurulması, işten çıkarma ve ücretsiz izinin yasaklanması, 
ücretlerde kesinti yapılmaması, durdurulan işlerde çalışanlara 
ücret kaybına yol açmaks ız ın İ şs izl ik Fonu’ndan ödeme 
yapılmas ı/ön koşul l ar ın kald ır ı lmas ı, kay ı td ış ı çal ışan 
emekçilere en az asgari ücret düzeyinde destek sağlanması, 
bütün emek-meslek örgütler inin dile get irdiği istemler in 
eksiksiz karşılanması. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü emeğin hakları 
ve bayramı için, laiklik için, emek ve bilim öncülleri üzerinde 
kurulacak yeni bir toplumsal düzen için üst birliğimiz TMMOB 
ve DİSK, KESK T TB öncülüğünde ülkemiz in her taraf ında 
düzenlenecek bütün etkinliklerde ve bu yıl Covid-19 salgını 
nedeniyle internet üzer inden yapılacak merkez i mit ingde 
kitlesel olarak yer ini alacakt ır. Bütün meslektaşlar ımızı ve 
halkımızı 1 Mayıs etkinliklerinde buluşmaya davet ediyoruz. 
Yaşas ın 1 May ıs! Yaşas ın emekç iler in uluslararas ı bir l ik 
mücadele ve dayanışması!

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı



MMO İzmir Şubesi | Mayıs 2020 | 17

TMMOB İKK•

İEDG: “YENİ BİR 
TOPLUMSAL DÜZEN 
İSTİYORUZ”

( “Faş izme karş ı  omuz omuza”,  “Her  ye r  1  May ıs , 
alanlarday ız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya 
hiçbirimiz” sloganlarının atıldığı açıklamada, İzmir Tabip Odası 
Başkanı Funda Barlık Obuz konuştu.

Barlık Obuz, açıklamasında kapitalizmin, insanlığın, doğanın 
ve yaşamın üzer ine çöken “or tak hastalığ ımız” olduğunu 
belir terek, “Bu uygarlık kr iz i bir kez daha göster iyor k i, 
bu düzenin çarklar ı bizler i, dünyanın tüm değerler ini ve 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da 
bileşenlerinden olduğu İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri, ilk 1 Mayıs’ın kutlandığı Basmane’de 
bulunan çınar ağacı altında 1 Mayıs kutladı. 
Kutlamaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da 
katıldı.

güzellikler ini üretenler i insanca yaşatmak iç in kurulmamış” 
dedi.

Yeni bir toplumsal düzen istediklerini dile getiren Barlık Obuz, 
“Toplumlar ı hastalığa, dünyay ı ekolojik kr izlere, üretenler i 
açl ığa, işs izl iğe, güvencesizl iğe mahkûm eden bu düzen, 
Türkiye ve dünya halklarının sırtında bir yüktür. Bu düzenin 
çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle 
ise biz bu düzeni emekten, demokrasiden, bar ıştan yana 
değiştirebiliriz” dedi.

Funda Barlık Obuz son olarak “İnsan onuruna yaraşır bir iş ve 
ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz 
güvence alt ına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız. 
Demokras inin ve i f ade özgür lüğünün tahr ip edilmediğ i 
yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Her türlü ayr ımcılığa, 
cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, 
bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal 
düzen kuracağız” ifadelerini kullandı.

Aç ıkl amaya kat ıl an İ zmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer de dünyanın büyük bir kr izle yüz yüze olduğunu 
vurgulayarak, “Bu krizden sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağını söylüyorlar. Peki bu dünya nasıl bir dünya olacak, 
tam da bu noktada emeğin ve dayanışmanın önemi çok daha 
fazla öne ç ık ıyor. Birbir imize daha güçlü bir şekilde sahip 
ç ıkmak mecbur iyet indey iz. Bu daha başlangıç mücadeleye 
devam” dedi.
Açıklama, saygı duruşu ve 1 Mayıs marşı ile sona erdi.
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TMMOB: 
YAŞASIN 1 MAYIS

( Uzun yıllar boyunca hafızalarımızdan çıkmayacak eşine 
az rastlanır bir dönemden geçiyoruz. Dünya üzerinde yaşayan 
herkesin hayat biç imini değişt iren, insanlar arası ilişkiler i 
yeniden şek il lendiren, alışageldiğimiz yaşama ve çalışma 
alışkanlıklar ını alt üst eden küresel bir salgınla mücadele 
halindeyiz.

Hayatın olağan akışını bozan bu salgın, hayatın olağan akışı 
içer is inde fark ına varmadığımız pek çok şey in de apaç ık 
ortaya çıkmasına neden oldu. Kendi yarattıkları güç algısıyla 
şiş inen süper(!) güçler in salgın karşısındak i çaresizliğini 
gördük. Her şey kontrol ler i al t ındaymış g ib i davranan 
devletlerin hazırlıksızlığını ve işbilmezliklerini gördük. Halk 
için çalışt ığını söyleyen hükümetlerin, dünyadaki zenginliği 
yaratmakla böbürlenen sermayedarlar ın kendi ç ıkarlar ından 
başkasını düşünmediğini gördük. Kâr hırsıyla özelleşt ir ilen 
sağlık sistemlerinin halkın sağlığını korumadaki yetersizliğini 
gördük. Neoliberalizmin insan hayat ını hiçe sayan işley iş 
mantığını gördük.

Salgının bizlere gösterdiği, simler i döküldükçe per işanlığı 
ortaya çıkan kapitalist sistemin çürümüşlüğü olmadı. Büyük 
insanlığın dayanışmasını da gördük. Birbir ine sahip ç ıkan, 
zor durumdakine yardım uzatan, zorlukları bir arada aşmaya 
çalışan incelikler ini gördük ez ilenler in. Kendi hayatlar ını 
feda etmek pahasına, başkalarının hayatlarını kurtarmak için 
seferber olanları gördük. Başkaları evlerinde kalabilsin diye, 
evlerine girmeden çalışanları gördük.

Dünyayı yaşanabilir hale getiren, hayatı sürdürülebilen kılan 
yegane şey in emek olduğunu gördük. Ekonominiz ne kadar 
güçlü olursa olsun, teknolojiniz ne kadar üstün olursa olsun 
emekçiler üretmediği anda hayatın tüm çarklarının durduğunu 
gördük. Hayatın bizim emeğimizle ve özverimizle sürdüğünü 
gördük.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,      
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü kapsamında bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB İKK•

Gördüğümüz tüm bu gerçekler, 2020 1 Mayısını çok daha önemli, 
çok daha anlamlı kılıyor. 1 Mayıs, hepimiz için yoğun bakım 
serv isler inde gece gündüz hastalıkla mücadele eden sağlık 
emekçiler ine, şehirler i ayakta tutan belediye çalışanlar ına, 
ihtiyaçlarımızı bize ulaştıran posta dağıtıcılar ına, soframızı 
dolduran besinler i sağlayan tar ım işç iler ine, marketlerde 
güvencesi çalışan kasiyerlere ve insanlar evde kalırken çalışmak 
zorunda kalan milyonlarca işç iye, emekç iye, çalışana olan 
toplumsal saygımızı ve minnetimizi göstermenin bayramıdır.
Yıllardır insan emeğini ve doğayı sömürerek kurdukları bu insan 
ve doğa düşmanı düzeni değişt irmeye mecburuz. Hepimizin 
ortak iyiliği ve dünyanın geleceği için emekten, demokrasiden 
ve barıştan yana bir toplumsal düzene ihtiyacımız var.
Bu dünyayı var eden bizler, emekle ve bilimle yeni bir toplumsal 
düzen kuracağız.

Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği, laik, 
demokrat ik, özgürlükçü, paylaşımc ı, sömürüsüz  yeni bir 
toplumsal düzen kuracağız.

Üreten, gelişen, hakça bölüşen, insana, çevreye ve doğaya 
saygılı bir düzen kuracağız.

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

Her tür lü ayr ımc ıl ığa, c ins iyetç il iğe ve ötek ileşt irmeye 
karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada bar ışın 
benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

2020 1 Mayıs'ında tar ihin bu kır ılma anında ilan ediyoruz: 
Bir l iğ imiz i, mücadelemiz i ve dayanışmamız ı böyles i b ir 
toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz.

Bu 1 Mayıs gelecek güzel günlerin müjdecisi olacak.
Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Uzun bir tar ihsel dönemi kaplayan bu öncül kazanımlar, 
cinsiyete dayalı eşitsizliklerin neden olduğu, ailede, işyerinde 
ve sosyal alanlarda kadının eşitsiz konumunu sağlamlaştıran 
olgular ile kadınlar ın c insellik ve üreme haklar ı üzer inden 
yapılacak mücadelenin ilk tohumlarını oluşturmuştur. 

Feminist 2. dalga, 1960’l ar ın baş ında başlay ıp etk is ini 
1990’lar ın başlar ına kadar sürdüren mücadeleler i içeren bir 
dönemi kapsar. Bu dönemde söz konusu talepler, kadınlar ın 
bedenler ini ve sosyal yaşamdak i etk inl ikler ini ataerk il 
kuralların dışına taşıyarak, kontrolü kendi özgür iradelerine 
geç irmek istemeler i ile ilişk ili gelişen taleplerden oluşur. 
Feminist kadınlar, var olan eş it s izl ikler in temel nedeni 
olarak gördükler i ataerk il ve kapitalist düzenin yarat t ığı 
bu eşitsizliklerle mücadele şiar ını oluşturacak olan “kişisel 
olan, polit ikt ir” düşüncesinin döneme damgasını vurmasını 
sağlamışlardır. Kadının duyguyla, doğayla ve özel alanla, 
erkeğin ise akıl, kültür ve kamusal alanla ilişkilendir ilmesi 
yoluyla eşit sizlikler in normalleşt ir ilmiş algısı, kadınlar ın 
özel al anda gerçekleş t irdikler i e tk inl ikler in ve burada 
karş ılaşt ıklar ı eş it s izl ikler in de polit ik olduğunun iddia 
edilmesi ile bozulmuş oldu. Kadınların kendilerine yüklenen 
toplumsal roller nedeniyle yaşadıkları  eşitsizlikler, kamusal 
düzenin dayatt ığı er il kurallardan kaynaklandığı iç in  “özel 
alan/kişisel olan” politiktir.

KATE MILLETT: CİNSEL POLİTİKA
 
Kate Millett, 1970 yılında 
doktora tezi olarak yazdığı 
‘ ’C insel Pol i t ika’ ’  is iml i 
k i t ab ıy l a pat r iyarkanın 
en r ad ik a l  e l e ş t i r i s in i 
gerçekleştirir. İkinci dalga 
feminizm hareketinin öncü 
is imler indendir ve erkek 

egemen kültüre ve ataerkil toplum yapısına karşı durabilmek 
adına, tüm feministler in birleşmesini ve birl ik te hareket 
etmesini savunur. Erkeklerin sınıfsal baskısı altında bulunan 
kadınların, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları ve tüm cinsel 
kısıtlamaları kaldırarak bir cinsel devrim yapmalarının önemini 
sık sık vurgulamıştır. Millett, kitabında kadınların sistematik 
bir b iç imde eğ it im dış ı tutulmas ı ve cahil l iğe mahkûm 
edilmesini ataerkil düzene bağlar ve kadınlara biçilen rollerin 
annelik ve hizmet sunma çerçevesinin dışına çıkmadığını iddia 
eder.  Erkek için uygun görülenin, yaşamsal olguların özgürce 
kullanılabilmesi olmasına karşılık, kadının pay ına düşenin, 
denet im alt ında bir varlık olarak erkeğin hizmet inde olma 
sorumluluğu dışına çıkamamak olduğunu vurgular. 
 

İSYANKÂR 
RUHLARIN AYDINLIK 
YARINLARI İNŞASI:
DÜŞÜNÜRLERİ VE 
AKTİVİSTLERİ İLE 
FEMİNİST HAREKET

(2FEMİNİZMİN 2. DALGA DÖNEMİ
Temel olarak kadınların seçme ve seçilme gibi siyasi alanda eşit 
haklara sahip olması talepleri ile,  eğitimde ve mülk edinmede 
eşit olmalarına yönelik verilen mücadele, feminizmin 1. dalga 
döneminin temel savunularını oluşturmuş ve kadınların yasal 
olarak daha iy i bir konuma yerleşmeler inin yolunu açmışt ır. 

R Mak.Müh. Yıldız Sınmaz Uzgan
R Mak.Müh. Elif  Eda Doğan
R Mak.Müh. Yelda Çetiner
R Mak.Müh. Ferda Yamanlar
R Mak.Müh. Ebru Karakıran

DOSYA

BÖLÜM 3 / 1 .KISIM

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
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olmayan, normal dışı, yani kısaca öteki olarak kurulur. "Erkek 
kadına göre değil, kadın erkeğe göre tanımlanır ve ayırt edilir, 
0 (erkek), Özne ve Mutlak konumundadır, kadınsa Ötekidir". 

 

De Beauvoir ’ın, kadının Ötek i olarak k imliğ ini ve temel 
yabanc ılaşmasını, k ısmen kendi bedeninden kaynaklanan 

-özellikle kadının üretim kapasitesi- ve kısmen de kendi taşıdığı 
ve beslediği çocuk taraf ından belirlenen tarih öncesi işbölümü 
fonksiyonundan ç ıkardığı üstüne tahminler yürütür. Kadın 
bedenini kalıtsal olarak yabancılaşmış bulur, çünkü beden 
kadınlar ın o kadar çok ener jis ini alır k i, onlar ın yarat ıc ı 
etk inlikler iyle uğraşma potansiyelini çöker t ir. Hamilelik, 
doğum ve adet görme kadının kendi vücuduna ve içkinliğe 
bağlayan ve onu ak ıt ıp boşaltan f iz iksel olaylardır. Erkek 
böylesi kalıt ımsal f iz iksel olaylarla bağlanmış değildir. de 
Beauvoir, anatominin yazgı olduğuna  inanmaz ama kişinin 
bedeni aracılığıyla dünyaya bağlı olduğunda ısrar eder: Erkek 
bedeni özgür yaratıcı etkinlikleri daha da kolaylaylaştırırken 
(çünkü cezalandır ılma korkusu olmadan c insel etk inlik te 
bulunabilir ve adet görmek ya da hamile kalmakla k ısıtl ı 
değildir), kadın bedeni bir kısıtlayıcıdır.

De Beauvoir, gerçek bir varoluşçu olarak, kadınlar ı kaygıyla 
yüklü ahl ak i b ir seç im yapmış ol arak görür, çünkü bu 
seç im, onlar ın kadınl ıklar ını aç ık olarak reddetmeler ini 
içer ir. "Kadının bağımsız başar ılar ı onun kadınlığıyla zıtlık 
içindedir çünkü gerçek kadın, öteki olmak için kendini nesne 
yapmak zorundadır." De Beauvoir, kadının özgürlüğünün veya 
doyumunun ancak yaratıcı planlarıyla kendi geleceğini kuran 
aşkın bir özne olarak var olmayı seçmekle başlayacağını ileri 
sürer. Böylelikle kadınların aşkınlığa ulaşabilmeleri için akılcı 
özellikler ini güçlendirmeler ini öneren liberal feministlerle 
birleşir.

2. DALGA FEMİNİST HAREKET ERKEN DÖNEM AYDIN KADINLAR
● Alice Constance Austin (1862-1930)

 
Mimar, şehir plancısı, sosyalist ve 
radikal feminist bir tasarımcı olan 
Alice Constance Aust in, 24 Mart 
1862’de Şikago’da doğdu. 19. ve 
20. yüzyılda kadınlık görevler ine 
hapsed i l en k ad ın l ar,  egemen 
erkek dünyasında kendiler ine yer 
edinme mücadelelerini çok çeşitli 
yöntemlerle sürdürmüşlerdir. Bu 
mücadeleye etkili bir katkı Alice 
C .  Au s t in ’den ge l m iş t i r.  E ve 
k apat ı l an k ad ın l ar ın  ç a l ı şma 

mekânlar ı olan mutfak ve çamaşır odası, genellikle evin en 

C in s e l  P o l i t i k a  k i t ab ında , 
c insel devr im ve karşı devr im 
konusunu da irdeler Mil let t . 
Amerika'daki kadınların siyasal 
örgütlenmesini cinsel devrimin 
en önemli etkenler inden bir i 
olarak görür ve kadını aile içine 
kapatmayı amaçlayan sistemin 
sınırlar ını zorlayarak çalışma 
hayatında yer alan kadınlar ın 
her  geçen gün say ı l ar ın ın 
a r t m a s ın ı  v e  d a y a t m a l a r ı 
reddederek kendi hayatlar ının 

kararlar ını alabilme özgürlüğüne sahip olmak için mücadele 
eden kadınların kazanımlarını bu devrimin içinde görür.

SİMON DE BEAUVOİR: İKİNCİ CİNSİYET
 

Simone de Beauvoir, eşitlik feminizmini savunan bir düşünür 
olup, toplumsal c insiyet f ikr ini düşüncesinde bar ındır ırken, 
kadınlığı biyolojik bir özellik değil kültür, tar ih ve toplum 
iç inde edinilen özellikler in toplamı olarak tanımlar ve bu 
tanımlamayla da toplumsal c insiyet olgusunun fel sef i bir 
zemin üzerinde, teorisinin oluşturulması yolunu açar.

Zeynep Direk, makalesinde İkinci Cinsiyet'i devrimci bir kitap 
kılan şeyin "özel bir kadınlık durumu" olduğunu olumlaması ve 
açık olmasa da gizli bir biçimde bulunan "toplumsal cinsiyet" 
kavramının bir c insiyet in diğer ini ezmesi, onun üstünde 
tahakküm kurması sorunsalına vurgu yapması olduğunu belirtir. 
Beauvoir’e göre, ikinci cinsiyet olma durumuna ise  şu şekilde 
açıklık getirir:

“Bu durum gündelik hayatta belli bir kadın kişiliği oluşturur ki, 
Beauvoir ondan eleştirel bir biçimde söz eder. Fakat son kertede 
bu kişiliği de kurmuş olan şey tarihsel kadın kimliğidir. Ünlü 

‘kadın doğulmaz, kadın olunur’ sözünün duruma ilişkin verdiği 
ipucu, onun tarihsel, toplumsal, kültürel olduğudur.
Bu sözün tam kalbinde elbet te giz il bir biç imde sonradan 

‘toplumsal cinsiyet’ adını alacak olan fikrin ta kendisi bulunabilir. 
Kadın denen yaratığı üreten şey doğa değil, bütünüyle uygarlıktır.”

Simone de Beauvoir ' in, feminist kurama katk ıs ı, kadının 
kültürel ve politik statüsünü açıklamak için varoluşçu vizyonu 
kullanmış olmasıdır. Çünkü de Beauvoir, bu diyalektiğin bir 
kültür iç inde olduğu kadar birey iç inde de baskın olduğunu 
kavramıştır. Ataerkil bir kültürde, erkek ya da eril olan olumlu 
ya da norm olarak kurulurken, kadın ya da dişilik olumsuz, esas 
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Angelina Grimké Weld                                   
(1805—1879)

"Kadın doğulmaz, 
kadın olunur. Hiçbir 
biyolojik, psikolojik ya da 
ekonomik yazgı yoktur 
ki, dişi insanın toplumda 
büründüğü figürü 
belirlesin; kadın diye 
tanımlanan bu yaratığı, 
erkek ve hadım arası bu 
ürünü üreten, medeniyetin 
bütünüdür.’’ Simon De 
Beauvoir
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uzak ve görünmeyecek köşelerine konumlandırılır. Kadının, bu 
görevlerini yerine getir irken göz önünde olmaması gerektiği 
düşüncesi, bu sonucu doğurmuştur. Döneminin az say ıda 
mimarlarından olan Austin, Llano del Rio Kolonisi’nin  kolektif 
iş bölümü stratejisini, mutfak mimarisinin tarihini değiştirecek 
tasarımı ile bir araya getirir.

Llano del Rio’nun, günlük yaşama dair rutin işlerin yapılmasında 
eşitlik anlayışı, o dönem kadınların eşit haklar mücadelesinin 
gelişmesinde, temel f ikrin oluşmasına önemli bir katkı sağlar. 
Koloniye katılan kadınlar için, cinsiyet ayrımı gözetilmeden 
oluşturulacak bir yaşam biç imi hedef i vardır. Hareket k ısa 
sürede tüm ülkeyi etkisi altına alır. 
 
Kolonide yerleştirilecek olan kolektif alan f ikrinin tasarımını 
Austin üstlenir. Kadınların bir bakıma mahkûm edildiği çamaşır 
odası ve mutfak, tasar ımın merkezinde yer alacak biç imde 
projelendir il ir. D iğer yaşam alanlar ı ise merkeze al ınan 
çamaşır odası ve mut fak etraf ında konumlandır ıl ır. Evler, 
modern feminist bir tarzdadır ve kadınlar ın harcadığı ev içi 
emek miktar ını azaltmaya yönelik mutfaksız evler, komünal 
gündüz bakım alanları, ortak kullanılacak mutfaklar, ankastre 
mobilyalar ve zeminden ıs ıtma s is temi ile yaşayanlar ın 
konforunu sağlamaya yönelik mekânlardan oluşur. Bulaşıkların 
makinelerde y ıkanmak üzere merkezi mutfağa gönder ildiği, 
daha az ev işinin olduğu, daha kolay çocuk bakımının sağlandığı 
yaşam biç imi, kadınlar ın geleneksel ev iç i görevler inden 
kurtulması ve kamusal alanda yerini alması anlamına gelebilirdi. 
Ancak sosyal statünün patr iyarkal tar ihinin sorgulanması 
izleğinin sürdürüldüğü, cinsiyetçi roller in yer inden edildiği 
bir yaşam biçimi oluşturmayı hedefleyen bu proje, para ve su 
yokluğundan dolayı hayata geçirilemedi.
 

Modern mimar ide aileler in bir arada olup yemek yediği ve 
sohbet ettiği merkezi mutfak tasarımının tarihi, Austin’in bu 
projesinden temel alır. Kadına yönelik olarak toplumsal rollerin 
neden olduğu ayrımcı politikayı yerinden edecek nitelikte olan 
bu tasar ım, sonraki yüzyılda modern mimari yapılara ilham 
kaynağı olur. 

● Emma Goldman  (Kızıl Emma) (1869-1940)

 
Emma Goldman, 1869 y ılında Rusya kontrolündeki Kaunas-
Litvanya’da doğdu. 13 yaşındayken ailesiyle St. Petersburg'a 
taşınırlar. St. Petersburg'a gelişler inden 6 ay sonra maddi 
sıkıntılar nedeniyle okulu bırakarak bir fabrikada çalışmaya 
başlaya Goldman, devr imc i düşünceler le ilk kez burada 
karşılaşır. Hayatını özgürce yaşamak konusundaki f ikirleri de 
yavaş yavaş olgunlaşmaya başlar. 15 yaşındayken babasının 
onu evlendirmek istemesinden 2 y ıl sonra,  ablasıyla diğer 
kardeşler inin yanına New York’a taşınır. Burada bir tekst il 
f abr ikas ında b irkaç y ı l  ç al ışan Goldman’ın, 1886'dak i 
Haymarket Olayı sonrasındaki dört anarşistin asılması olayı, 
anarşizmle ilgilenmesine yol açar. 1887’de yine fabrika işçisi 
olan Jacob Kersner ile evlenir ancak anarşist hareketlerle olan 
ilişkisi nedeniyle evliliği kısa sürer. Bir süre sonra kocasını terk 
eder ve ABD’deki anarşist hareketin önemli f igürlerinden biri 
olan Alexander Berkman ile tanışır, birlikte yaşamaya başlarlar.

Bir anarşist olarak tanınmadan çok y ıllar önce Emma, bir 
dans partisine etkinliği destekleyen siyasi bir aktivist olarak 
katılır ve dans etmeyi de çok sevdiği için yerinde duramaz. Bir 
arkadaşı onu uyararak davranışlarını ve dans etmesini eleştirir. 
Goldman bu uyarıya çok sinirlenir ve arkadaşına çıkışır, çünkü 
özgürlükler uğruna savaşmak, yaşamdan key if almaya ve 
eğlenmeye engel olmamalıdır. Goldman, bunu şu sözlerle ifade 
eder: “Ben özgürlük ist iyorum; kendini ifade etme hakkını, 
herkesin güzel ve parlak şeylere sahip olma hakkını.”
 

Kadın haklarını savunurken bile hep aykırı bir duruşu vardır. Oy 
kullanma hakkının savunulmasında bile, özgürleşmenin manevi 
taraf ının önemine şu sözler iyle dikkat çeker: “Oy kullanma 
hakkı veya eşit yurttaşlık hakkı iyi talepler olabilir ama gerçek 
özgürleşme ne sandıkta ne de mahkemede başlar; kadının 
ruhunda başlar.”  
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‘’Dans 
Edemeyeceksem 

Bu Benim 
Devrimim 
Değildir”
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Farkl ı nedenler le defalarca evlenmesine rağmen, evl il ik 
kavramını reddetmiş ve çocuk yapmamaya karar vermişt ir. 

“Evlilik genellikle salt ekonomik bir düzenlemedir, kadına süresi 
ömür boyu olan bir sigorta poliçesi sağlar, erkeğe de kendi 
türünü devam ettirmesini sağlayacak tatlı bir oyuncak. Yani 
evlilik ve bu yolla sağlanan eğitim düzeneği, kadını asalakça, 
bağımlı olarak ve çaresiz bir hizmetkârmış gibi sürdüreceği 
bir hayata hazırlarken, erkeğe bir insanın hayat ını tapulu 
mülkmüş gibi sahiplenme hakkını tanır.”

 
G o l d m a n;  h ü k ü m e t l e r,  d i n , 
s a v a ş ,  e v l i l i k  g i b i  b a s k ı c ı 
kavramların kişisel özgürlüklerin 
önündek i  en büyük enge l ler 
olduğunu düşünür ve bunlar ı 
reddeder. Hükümet ler le ol an 
u z l a şmaz l ığ ın ın  nedenle r in i 
kitabında şu sözlerle ifade eder;

“Bana göre  hüküme t l e r,  he r 
b i re y in  önündek i  en  bü y ük 
engeldir. Üret imden verg is ini 
almay ı hiç aksatmaz, serbest 

mübadeleyi engelleyen tarifeler yaratır, geleneksel davranış 
ve inanışlarla kurduğu statükoyla var olur. Bat ıl, pür iten 
ve ezilmiş olanlar ın cahil önyargılar ıyla ahlaki kulluklar ını, 
hassas, yaratıcı ve özgür ruhlara dayatmalarını salık vererek 
özel hayatların ve en içten dostlukların dahi içine dalar. Bunu 
boşanma kanunlar ı, ahlak i sansür ve o ahlak i sorumluluk 
maskeler i g iyerek çok dürüst olduklar ını iddia edenler in 
binlerce küçük eziyeti aracılığıyla yapar.”

“Ayr ıca, zenginin hakir görebileceği ve fakir in itaat etmek 
zorunda kaldığı mahkemeler ve kurallar sağlayarak, zay ıf 
ol anın aleyhine güçlü ol anı korur. Yağmac ı zeng inlere 
yabancı pazarlar açmak için, yönetenlere sonsuz bir refah ve 
yönetilenlere toptan ölüm sağlayan savaşlar çıkarır..”

Goldman, hayatı boyunca görüşlerinden ve kavgasından asla 
tav iz vermez ve başkalar ını memnun etmek iç in yaşamak 
yolunu seçmez. 

Madeleine Pelletier (1874-1939)

Fransız as ıl l ı olup ülkes i Frsansa'da ps ik iyatr i uzmanlık 
al an ına g iren i l k  k ad ın hek im, sos yal is t  ve f emin is t 
akt iv ist t ir. Madeleine Pellet ier, c insel farklılığın kültürel 
teorisini geliştirerek feminist teoriye düşünsel anlamda katkı 
sağlamışt ır ve c insiyet roller inin biyolojiden çok toplum 
taraf ından belirlendiğini 1900'ler in başında belir tmiş ve 
savunmuştur. 

1874 y ılında Par is’te doğan Madeleine Pellet ier, ailesinin 
ekonomik durumunun iy i olmaması ve babasını erken yaşta 
kaybetmesi nedeniyle yaşamda başarması gerekenler i tek 
başına yapmak zorunda kalır. Feminist ve anarşist grupların 
toplant ılar ına kat ılır ve saçlar ını k ısac ık kest ir ip “erkeksi” 
kıyafetler giymeye başlar. Üniversitede antropoloji okumak 
ister ancak erkek egemen bu alanda çalışma şansı olmadığını 
düşünerek, 1898 y ılında Par is Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
kaydolur ve ant ropoloj i  al anından da ders al arak, bu 
alanda dör t makale yazar. Madeleine Pellet ier, psik iyatr i 
alanında uzmanlık yapmak için başvurur ancak başvurusunun 
reddedilmesi üzer ine çal ışanlar ı kadın olan gazetelerde, 
duruma ilişkin bir kampanya yürütür. Kampanya sonuç verir; 
1903 yılında Fransa'da ilk defa kendisi ve Constance Pascal 
psikiyatr i alanına kabul edilirler. Bu süreçte erkek egemen 
doktor meslektaşlar ı ve hastalar ile tac ize varan zorlu bir 
çalışma yaşamı olur. Ruhsal hastalıklara sosyolojik açıdan da 
yaklaşarak psikiyatri alanında birçok makale ve çalışmaya imza 
atar.

1912 y ıl ında, "Kadın Dayanışması" 
adlı sosyalist eğilimli radikal feminist 
b ir örgüt lenmenin l ider i olur ve 
kitlesel bir kadın hareketi başlatmak 
amac ıy l a " İntegral feminizm" adı 
alt ında önerdiği, radikal dönüşüm 
hareke t in i hayat a geç irmek iç in 
mücadeleye başlar. İntegral feminizm, 
eşitlikle ilgili yasal düzenlemeler ile 
kadınlar ın tüm okullara, mesleklere 
ve pol it ik poz isyonlara kabulünü, 

kendi bedenleri üzerinde tam kontrolünün olmasının yanında, 
erkekler kadar cinsel zevk haklarını yani özetle kadınların özel 
hayatlarının tam kurtuluşunu içeriyordu. Bu, erken dönemde 
talep edilmiş haklar, 2. dalga feminist hareket in temelini 
oluşturacak hak talepler i olup,  Madeleine Pellet ier ’in bu 
talepler in gerçekleşmesi iç in verdiği mücadele, 20. yüzy ıl 
feminist hareketinin en erken ve en önemli teorisyenlerinden 
biri olarak kabul edilmesinin de yolunu açmış olur.

19 07-1914  y ı l l a r ı  a r a s ı n d a 
d ü z e n s i z  o l a r a k  a y l ı k  " L a 
Suf f rag iste" derg is ini ç ıkaran 
M a d e l e i n e  P e l l e t i e r ’ i n , 

“c insiyetler in ik i uçluluğundan 
kur tulmuş b ir  dünya” t aleb i 

vardır. Ancak bu şek ilde eşit bir dünya kurulabileceğine 
inancını her f ırsatta ifade eder. Fransa’da ilk kürtaj hakkını 
savunan hekim olarak tarihe geçer.
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“Tıpkı işçi sınıf ının şu anki 
hali gibi şimdiki halleriyle 

kadınlardan hoşlanmasam da 
ölene kadar feminist olarak 

kalacağım. Köle zihniyeti beni 
isyan ettiriyor!”
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MOR ÇATI, 
KORONAVİRÜS 
SALGINI SÜRESİNCE
KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETLE 
MÜCADELE
İZLEME RAPORUNU 
YAYIMLADI

( 1990 y ılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek 
amac ıyla, feministler taraf ından kurulan Mor Çat ı Kadın 
Sığınağı Vakf ı, şiddete karşı verdikler i mücadeleyi feminist 
yöntemlere dayalı olarak ve kadınların özgür ve eşit koşullarda 
yaşadığ ı, toplumsal c ins iyet temell i ayr ımc ıl ık ve erkek 
şiddet inden uzakta bir yaşam kurabilmeler i hedef iyle, çok 
sayıda gönüllünün de desteğini alarak yürüten bir kurumdur.
Koronav irüs nedeniyle, Türk iye ve tüm dünya ülkeler inde 
alınan önlemler kapsamında, insanlar ın evler ine kapanması 
çağrıları ne yazık ki, ev içi şiddet gören kadınların kendilerine 
şiddet uygulayan erkeklerle aynı evi normalden çok daha uzun 
süreler paylaşması anlamına geldi. 2018 y ılında, Birleşmiş 
Milletler Uyuşturucu ve Suç Of isi, kadınlar için en tehlikeli yer 
olarak, aile yaşamının sürdüğü evleri işaret etmişti ve salgın 
sonucunda zaten var olan şiddet in ar t ış göstermesiyle, bu 
iddianın geçerliği yüksek bir orana taşınmış oldu.

Mor Çat ı, yapt ığı basın açıklamalar ında, bu süreçte kadına 
yönelik şiddetle mücadele etmek için bir acil eylem planının 
şar t olduğunu ve her kurumun sorumluluğunu etk in bir 
şekilde yerine getirmesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 
öncelikl i bir mesele olarak görmesi ve salg ın nedeniyle 
ortaya çıkan özgül durumları göz önünde bulundurup çözüm 
üretmesi gerektiğini vurguladı. Yayımlanan izleme raporunda, 
konuya ilişkin olarak yapılması gerekenlere yönelik öneriler 
sıralandı ve kurumlar ın çalışma alanlar ı ve yükümlülükler i 
gözetilerek, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, il ve ilçe 
belediyelerine yönelik talep ve öneriler de bu raporun içinde 
detaylı bir şekilde yer aldı.

Mor Çatı’nın, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkin kılmak 
için yaptığı öneriler şu şekilde sıralandı:

1- Online sosyal, psikolojik ve hukuki destek verilmeli ve sosyal 
yardımlar ın ar t t ır ılması, ulaşt ır ılması iç in Sosyal Hizmet 
Merkezi kriz masaları oluşturulmalıdır.
2- Alo 183 kadına yönelik şiddet özelinde Acil Yardım Hattı 
olarak çalışmalıdır. Hattın kapasitesi artırılmalı ve vaka takibi 
yapmalıdır.

3- Kolluk kuvvetleri 6284 sayılı Kanun’da tanımlanan görevlerini 
har f iyen, ihmal etmeden yer ine get irmeli, get irmeyenler 
hakkında cezai işlem uygulanmalıdır. Şiddet uygulayanın evden 
uzaklaştırılması için gerekli uzaklaştırma kararları kanıt talep 
etmeden alınmalı, alınanlar ın takipçisi olunmalı ve sığınak 
talebinde bulunan kadınlar yönlendir ilmelidir. Kadınlar ın 
talepler i öncelikli olmalı, karakollarda kadınlar saatlerce 
bekletilmemelidir.

4- Sığınak ve acil bar ınma iht iyaçlar ı salgına ilişkin sağlık 
önlemler i uygulanarak sağlanmalıdır. Kadınlar ın yaşadığı 
şehir, milliyet i, darp raporu olup olmadığı sığınağa kabul 
için şart olarak sunulamaz. Sığınak olmayan şehirlerde veya 
yer olmadığı durumda sığınak yer ine kullanılabilecek yerler, 
alanlar sağlanmalıdır. Sığınaklarda gerekli sağlık tedbirler i 
derhal alınmalı (düzenli ateş ölçümü, maske kullanımı, temizlik 
tedbirler i vb.) sığınaklardaki odalar ayr ılmalı, r isk gruplar ı 
mevcut ise karantina haline uygun yerleşimler planlanmalıdır.

5- 6284 sayılı Kanun’u uygulama kararlılığı göster ilmeli ve 
keyf i uygulamaların önü kesilmelidir. Kadınların ve çocukların 
güvenliği devlet in sorumluluğudur. Görev ihmaller ine göz 
yumulmamalı, kanunu uygulama kararlılığı göster ilmelidir. 
Kamu spotu aracılığıyla kamuoyu, salgın önlemleri süresince 
bu haklarının var olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.

6- Aile Sağlığı Merkezleri taraf ından ücretsiz doğum kontrol 
araçları ve ertesi gün hapı dağıtılmalıdır.

Kurumlara yönelik ayr ı başlıklar alt ında sıralanmış talep 
ve öner iler ile raporun tamamına ulaşmak iç in ekl i l ink 
kullanılabilir.

------------------------------------------------------------------
h t t ps ://morc a t i .org.t r/w p - con t en t /up l oads/2020/0 4/
K o r o n a v i r u % C C % 8 8 s - s a l g % C 4 % B 1 n % C 4 % B 1 -
su%CC%88resince-KYS%CC%A7-rapor.pdf
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

• İçimdeki Yangın'da yönetmen Denis Villeneuve, 
y azar  Wajdi  Mouaw ad' ın bol  ödüllü t i y a tr o 
oyunundan sinemaya taşıdığı trajik bir hikâye ile 
karşımızda.

Aile dostlar ı olan bir avukatın çağr ısı üzerine 
anneler inin ö lümünün ar dından kendiler ine 
yazılmış bir mektupla karşılaşan ikiz kardeşler 
Jeanne ve Simon, ölen annelerinin son arzusunu 
yerine getirmek amacıyla Lübnan'a doğru yola 
çıkarlar. Simon ilk başta isteksiz davransa da bir 
süre sonra o da kardeşi Jeanne'e katılır... Aradan 
geçen y ıllar, ailenin tarihini karmaşık bir hale 
getirmişse de, çocuklar bu serüvenin izler ini 
sürmeye kararlıdırlar.

Fakat gün geçtikçe daha fazla deştikleri geçmiş, 
kardeşler i yürek burkan gerçekler le yüz yüze 
getirecektir. Orta Doğu'daki iç savaşın en karanlık 
dönemine ış ık tutan İçimdeki Yangın, En İy i 
Yabancı Film Oscarı'na da aday gösterilmişti.

• İstanbul’un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk 
arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin’e 
gider. Onun, önce sevdaya sonra ölüme yazılmış, Mardin’de başlayıp 
Amerika’da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece âdeta bir 
girdabın içine çekilir, tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. 
 
Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var. Deve 
dikeni yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikeninkiyle karışınca bu, 
devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına 
doyamaz… Ortadoğu’nun âdeti budur, tarih boyunca birbirini öldürür ama 
aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur.
 
Mardinli Hüseyin ile IŞİD zulmünü misliyle yaşamış Ezidi kızı Meleknaz’ın 
ve kelamın çocuklarının hikâyesi... Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe 
geçtiği bir Ortadoğu gerçeğiyle buluşturuyor.

Yönetmen:Denis Villeneuve

Oyuncular:  Rémy Girard
Rémy Girard
Rolü : Notaire Jean Lebel
Lubna Azabal

Ülke:Hanada

İçimdeki Yangın

Huzursuzluk

2011 | Dram | 123’ | Alt yazılı

Zülfü Livaneli

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar
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KORDON ÜMİTKÖY BALIKÇISI
Kordon Ümitköy Balıkçısı taraf ından, üyeler imize f ix menüler 
haricinde menü f iyatı üzerinden yüzde 10 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Atatürk Caddesi No: 350 Alsancak / izmir 
Tel: 0232 463 06 36 Web: www.kordonumitkoybalikcisi.com

ÖZEL VEDİA ÖĞRETMEN ANAOKULU
Özel Vedia Öğretmen Anaokulu taraf ından, üyeler imizin 
çocuklar ına eğitim ücretler inde yüzde 30 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: 153. Sokak No: 16 D: Z-1 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 343 40 50 / vedia.ogretmenanaokulu@gmail.com

TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından, üyeler imize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dir ik Mah. 372/3 Sok. No: 5 (Bornova Forum 
Karşısı) Bornova / İzmir - 2014/1 Sok. No:7 Karşıyaka / İzmir
Tel: (0232) 373 10 36
Web: www.technokids.com.tr/ bornova@technokids.com.tr

LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyeler imize yiyecek ve alkol dâhil 
tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kıbr ıs Şehitler i Cd.i 1477 Sk. No: 12/A Alsancak / İzmir - 
Tel: (0232) 422 50 20

JACK&JONES MAĞAZALARI
Agora, Mavibahçe, Selway, Westpark, Point ve Sakıpağa 
Alışveriş Merkezler inde bulunan Jack&Jones mağazalar ından 
yapacaklar ı alışverişlerde, üyelik kartlar ını ibraz etmeleri 
koşulu ile üyeler imize ilk f iyat üzerinden yüzde 20 oranında 
indir im uygulanacaktır.

ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve 
ortaokulunda, üyeler imize yüzde 45 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Çelebi Mah. 281 Sokak No: 16 Güzelbahçe / İzmir
Tel: (0232) 234 33 53 - www.dusunurkolejiguzelbahce.com

ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi taraf ından, üyeler imize çeşitli muayene 
ve tedavi hizmetler inde yüzde 10-20 oranlar ında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir 8019/16 Sok. No: 4 Çiğli / İzmir
Tel: (0232) 386 55 05 - Web: www.ekolkbb.com

ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğit im Kurumları taraf ından, üyeler imizin 
çocuklar ına yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır. 
Adres: Evka-3 Mh. Ankara Cd. No: 285 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 600 00 06 - Web: www.fenbilimleri.com

VS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
VS Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği taraf ından, üyeler imize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 25 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Gaziosmanpaşa Blv. Kızılırmak İş Merkezi No: 58 D: 52 
Çankaya / İzmir - Tel: (0232) 484 09 93

İZMİR TÜRK KOLEJİ ANAOKULU
İzmir Türk Koleji Anaokulu taraf ından, üyeler imizin 3, 
4 ve 5 yaşındaki çocuklar ına yüzde 15 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Mithatpaşa Cad.No:687-689 Köprü Konak / İzmir
Tel: (0232) 244 05 00
Web: www.ozelturkkoleji.com/Okul-Oncesi-Egitim

ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyeler imizin çocuklar ına eğitim 
ücretler inde yüzde 25 oranında indir im uygulanacaktır.
Naldöken Mh. 1237/4 Sk. No: 2 Evka-3 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 421 28 26 -27 - www.sevinckoleji.com

EGE ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI OKULLARI
Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakf ı Okullar ı taraf ından, 
üyeler imizin bir inci derece yakınlar ına
yüzde 15 oranında, 10 ve üzeri toplu kayıt halinde yüzde 15+5 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Süvari Caddesi No: 89 Bornova / İzmir
Tel: 444 16 23- www.ege.k12.tr

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okullar ı taraf ından, üyeler imize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 50 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürr iyet Blv. No: 8 K: 6 Konak-zmir
Tel: 446 46 61 - www.englishtime.com

BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetler i taraf ından, üyeler imize 
ve bir inci derece yakınlar ına bire bir eğit imlerde ve grup 
eğitimlerinde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı No: 39 B Blok 
Kat: 31 Bayraklı İzmir
Tel: 390 92 94 - Web: http://birebir ingilizce.com.tr

İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ OKULLARI
İzmir İstek Özel Eğit im Hizmetler i Okullar ı taraf ından, 
Mavişehir Kampüsü’nde üyeler imizin çocuklar ına yüzde 20 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: 2040 Sok. No: 13 Mavişehir Karşıyaka-İzmir
Tel: 0232 324 05 05 - http://www.izmir istekokullar i.com/

MAVİ BALİNA ANAOKULU
Mavi Balina Anaokulu, üyeler imizin çocuklar ına yüzde 25 
oranında indir im uygulayacaktır.
Adres: 62 Sokak No: 11 Güzelyalı İzmir
Tel: 246 66 26 - www.mavibalinaanaokulu.com

MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ
Medicalpark İzmir Hastanesi taraf ından, üyeler imize yüzde 10 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50  - Web: www.medicalparkizmir.com

ÖZEL UĞUR OKULLARI
Uğur Okullar ı taraf ından, üyeler imizin çocuklar ına yüzde 10 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Cd. Kazım Dir ik Mh. 374 Sok. No: 118 
Bornova–İzmir - 
Tel: 445 77 78 - Web: www.ugurokullar i.k12.tr

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyeler imize ve bir inci derece 
yakınlar ına linansüstü eğitim programlarında yüzde 30 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70 - Web: http://www.yasar.edu.tr

ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyeler imizin çocuklar ına yüzde 25 
oranında indir im uygulayacaktır.
Adres: Ilıca Mahallesi Lale Sk. No: 8 Narlıdere İzmir
Tel: 0533 378 62 86
www.onurbilimanaokulu.com

KOOR LIFE YOGA VE Qİ-GONG
Koor Life taraf ından, yoga ve qi-gong dersler inde üyeler imize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır. 
Adres: Witchco Coworking Space 572. Sk. No:33 Çınarlı Konak/
İZMİR
Tel: 0536 836 53 77  (Ayşegül Yılmaz)
Instagram: https://www.instagram.com/koorlife/

DYNOMOSS AUTO CHECK UP
Dynomoss Auto Check Up’ın tüm şubelerinde (İzmir, İstanbul, 
Ankara, Bursa, Konya, Denizli, Antalya, Manisa), araç 
ekspertiz hizmetler inde üyeler imize yüzde 20 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Tel: 444 56 43 
Web: www.dynomoss.com.tr 

DİLEK KARAHAN GÜZELLİK SALONU
Dilek Karahan Güzellik Salonu taraf ından, üyelerimize ve 
bir inci derece yakınlar ına yüzde 20-35 oranlarında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: 101/3 Sokak Profesörler Sitesi No: 9 Kat: 1 Evka-3 
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 37 75 - Web: www.dilekkarahan.com.tr 


