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Salgının Birinci Yılında Tablo Kırmızıya Döndü
Ekonomik ve toplumsal sorunların büyüdüğü bir Mart ayını geride bıraktık. Gece yarısı Resmi Gazete’ye
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yansıyan değişikliklerle, kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak uluslararası sözleşmeden çıkılması, üst
düzey ekonomi yönetiminde değişikliğe gidilmesi; siyasi, toplumsal ve ekonomik bir krize doğru ilerlediğimizi
göstermektedir. Parti kapatma, milletvekilliği düşürme gibi bir sonraki seçimi kazanmaya dönük siyasi
hamlelerin gündeme getirilmesi ise krizinin tüm toplumsal alanlara yayılacağı endişesini doğurmaktadır.
Yaklaşık 3 ay önce işbaşına getirilen Merkez Bankası yönetiminin, ani bir kararla değiştirilmesi,
devalüasyon olarak özetlenen bir tablo oluşmasına neden oldu. TL’deki değer kaybı ekonomik alandaki
tedirginliği artırırken, yatırımlar açısından belirsizlik durumunu derinleştirdi. Benzer şekilde, aşılamanın
ağır ilerlemesi ve kimi siyasi faaliyetler için önlemler konusunda ayrıcalıkların tanınması ülke genelinde vaka
ve ölüm sayısını, salgın döneminin en üst seviyesine taşıdı. Ne yazık ki, ülkemiz Mart ayının son günlerinde
nüfusuna göre en çok vaka sayısı bulunan ülke konumuna geldi. İktidar, laiklik ve cumhuriyet değerleriyle
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hesaplaşma anlayışını, salgın önlemlerine bile yansıtmaktadır. Sadece Ramazan ayına özel olarak yeme içme
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namazlarında yüzlerce insanın kapalı bir mekanda birlikte bulunması teşvik edilmektedir. Yeni kısıtlamalar
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mekanları gün boyu kapatılırken, geçtiğimiz yıl evlerde kılınan teravih namazları için ise akşam saatlerindeki
sokağa çıkma yasağı esnetilmektedir. Akşam saatlerinde ailelerin bir araya gelmesine engel olunurken, teravih
ilan edilirken, salgının başından beri uygulanan ekonomik desteklerin de kaldırılması, oluşan ekonomik yükün
çalışan kesimlere yıkılması sonucunu doğuracaktır.
Toplumun tüm kesimlerini sarsan bu krizden, elbette üyelerimiz ve meslektaşlarımız da olumsuz
etkilenmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılması nedeniyle, bu ödenekten faydalanan üyelerimizin
önemli bir kısmı gelirsiz kalmak üzeredir. DİSK’in araştırmasına göre; salgın döneminde kısa çalışma
ödeneğinden aralarında üyelerimizden olduğu 3,8 milyon kişi yararlandı. İşsizlik Fonu’ndan Nisan 2020-Şubat
2021 döneminde çalışanlara 28 milyar TL kısa çalışma ödemesi yapıldı. Aynı dönemde işverenlere yapılan
teşvik ödemelerine ise 16,7 milyar TL ayrıldı. İşsizlik Sigortası Fonu’nda halen 98,2 milyar TL’lik kaynak
varken ve işveren teşvikleri ödenmeye devam ederken, salgın mağduru çalışanlarına ayrılan kaynak kesildi.
Kısa çalışmadan faydalan üyelerimizin önemli bir kısmı, işten çıkarma yasağıyla birlikte uygulanan zorunlu
ücretsiz izin uygulaması kapsamına girecek. Bu üyelerimiz, İşsizlik Fonu’ndan sağlanan 1420 TL’lik ücretsiz
izin desteğiyle geçinmek zorunda kalacaktır. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ise yıllarca alın teriyle kazandığı
ücretlerinden kesintilerle oluşturulan fon kapsamındaki ücretsiz izin desteğinden de yararlanamayacaklar.
İğneden ipliğe her şeyin otomatik olarak zamlandırıldığı bu koşullarda, kuşkusuz dayanışmanın önemi
artmıştır.
İktidarın beğenmediği her karar, hatta istatistik oranı bile ilgili kurumunun tartışılmaya açılmasıyla
sonuçlanmaktadır. Enflasyon oranı beklediklerinden yüksek çıktığında, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) başkanı değiştirilmekte, usul eksiği gerekçesiyle parti kapatma iddianamesini iade eden Anayasa
Mahkemesi’nin kapatılması bile dillendirilebilmektedir. Salgının birinci yılını tamamlarken karşı karşıya
kaldığımız bu tablo, özellikle genç kuşak arasında yaygın olan umutsuzluğu derinleştirmektedir. Atamayla
göreve gelen, çok sayıda kamu kurumu veya kamu şirketlerinden birden fazla maaş alan, hatta aynı zamanda
kamu ihalelerini kazan şirketlerin ortağı konumunda bulunabilen ayrıcalıklı kesimlerin, yaşadığı şatafatlı
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hayatın sosyal medyaya yansıması, yeni bir toplumsal kırılma noktasına yaklaştığımızı göstermektedir. Geçim
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boy fotoğrafları bulunan az sayıda yaşıtının pırıltılı hayatını takip ediyor. Bu tabloyu değiştirmenin yolu, bin
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göçünün önlenmesinden geçmektedir. Salgın döneminde ağırlaşan yaşam koşullarının etkileriyle baş etmek
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telaşına düşen milyonlarca gencimiz, hayat mücadelesi verirken bir yandan da sosyal medyadan siyasilerle boy
bir emekle yetişen genç meslektaşlarımızın kalkınmaya hizmet edebilmeleri için ortam yaratmaktan ve beyin
için elimizdeki tek aracın dayanışma olduğunu vurgulayarak; üyelerimizi Şube, Oda ve TMMOB çalışmalarına
katkılarını artırmaya çağırıyoruz.
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