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TMMOB İzmir İKK’dan İş
Cinayetlerine Karşı Mücadele
Günü Açıklaması…
İŞ CİNAYETLERİ SALGIN
DÖNEMİNDE SÜRÜYOR
TMMOB

İzmir

İl

Koordinasyon

iş güvenliği konusunda yol alınama-

-Amacı ‘işyerlerinde iş sağlığı ve

Kurulu’nun, 3 Mart İş Cinayetlerine

yacağına vurgu yapılan açıklamada,

güvenliğinin sağlanması ve mevcut

Karşı Mücadele Günü kapsamında

salgın döneminde sorunların büyüdü-

sağlık ve güvenlik şartlarının iyileş-

gerçekleştirdiği

ğüne dikkat çekilerek, şöyle denildi:

tirilmesi’ olan 6331 sayılı İş Sağlığı

basın

açıklama-

sında, işçi katliamlarının salgın
döneminde de sürüdüğüne dikkat
çekilerek, işçilerde pozitif vaka oranın, Türkiye geneli 3,2 katı olduğu
belirtildi.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu (İKK), 3 Mart 2021 tarihinde
İzmir Mimarlık Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. TMMOB İzmir İKK
Dönem Sekreteri Aykut Akdemir’in
okuduğu basın açıklamasında, iş kazalarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:
“SGK tarafından açıklanan veriler esas alındığında 2017 yılında en
az 10 bin 218, 2018 yılında en az 9
bin 714, 2019 yılında en az 7 bin 238
emekçi meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiştir. İş kazaları ve meslek
hastalığı sonucu her gün 35 emekçi
hayatını kaybetmektedir. Buna rağmen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu
ülke gündeminde yeterli düzeyde yer
alamamaktadır. Oysa SGK’nın açıkladığı yıllık iş cinayeti sayıları bile durumun vahametini ortaya koymaktadır.
Açıklanan verilere göre 2015 yılında
1.252, 2016 yılında 1.405, 2017 yılında 1.633, 2018 yılında ise 1.541 işçi,
iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir.”
Sendikal örgütlenmenin önündeki
engeller kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve

10 emo izmir şubesi nisan 2021

“Pandemi sürecinin yönetimi ve
salgından koruma politikaları çalışma

ve Güvenliği Kanunu amacına uygun
olarak baştan aşağı değiştirilmelidir.

hayatı için geçerli olmamış, emekçi-

-İşçi sağlığı ve iş güvenliği ala-

ler salgının ölümcül sonuçları ile baş

nına ilişkin düzenlemelerin ve dene-

başa bırakılmıştır. Sermaye sınıfının

timin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal

ihtiyaçlarının karşılaması pahasına

Hizmetler Bakanlığı tarafından yürü-

Covid-19 salgını yok sayılmıştır. Bu

tülmesi, doğru kararların alınmasının

süreçte kölelik sitemine benzer uygu-

önünde bir engeldir. Bu nedenle dü-

lamalar ile emekçi düşmanlığının çir-

zenleme ve denetleme; Aile, Çalışma

kin yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ya-

İşçilerin fabrikalara hapsedildiği, şan-

nında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler,

tiyelerden çıkarılmadığı, hasta olsalar

sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan

dahi dur durak bilmeden çalıştırıldık-

idari ve mali yönden bağımsız bir ens-

larına dair haberler sıklıkla kamuo-

titü tarafından yerine getirilmelidir.

yu gündemine yansımıştır. İşçilerde

Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzen-

Covid-19 pozitif vaka oranı, Türkiye

lemeler bu enstitü tarafından yeniden

geneli vaka oranının 3,2 katıdır. Salgın

ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

koşulları altında sağlıkçılar başta ol-

-İş güvenliği uzmanlığı sistemi

mak üzere emekçiler için gerekli ted-

kamu eliyle sağlanacak şekilde yeni-

birler alınmamış, çarklar dönsün de-

den yapılandırılmalı, hizmetin piyasa-

nilerek yurttaşlarımız salgına kurban

laştırılmasına son verilmelidir.

verilmiştir.”
İş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğunun ifade edildiği açıklamada, TMMOB’un önerileri
şöyle sırandı:

-Denetim mekanizmaları bağımsız
organizasyonlar olarak yeniden yapılandırılmalı, güçlendirilmelidir.
-İş kazaları ve cinayetlerinin sorumlularına yaptırım uygulanma-

“-İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin

lı, işveren, ilgili kamu görevlileri ve

sağlanması, öncelikle devletin ve iş-

sorumlular hakkında yargı süreçleri

verenin görevidir, sorumluluğu yük-

bağımsız bir şekilde işletilmelidir.

leyecek kurban arama anlayışına son

Sorumluların aklanmasına son veril-

verilmelidir.

melidir. Adalet sağlanmalıdır.”

