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Korona Virüsünden 
Korunmak Önemlidir. 
Fakat İnsanın Bağışıklık 
Sistemini Güçlü Tutacak 
Olan Asgari Beslenme 
ve Geçim Koşullarının 
Sağlanması da Önemlidir.

Uzun bir süredir dünyayı ve ülkemizi yakından ilgilendiren Koronavirüsü sal-
gını artık yaşamımızı büyük ölçüde etkilemeye başladı. Her gün aldığımız 
yeni bilgilere göre durumun hiç de iç açıcı olmadığı anlaşılıyor. Yapılmış olan 
yetersiz sayıdaki testlere rağmen bu virüsü alanların sayısı oldukça fazla. Sağ-
lık alanında hizmet üreten bilim insanları bu salgının daha da artacağını sıkça 
ifade ediyorlar.

Üniversitelerle birlikte tüm okullar kapatıldı. İnsanların toplu olarak bir arada 
bulunmaları yasaklanıyor. Altmış beş yaş ve üstü olan yurttaşlarımızın dışarı 
çıkmaları istenmiyor. İnsanların sahillerde yürüyüş yapmaları ve balık tutma-
ları engelleniyor. Çalışılan ve aynı mekanı paylaşan insanlar arasındaki fiziki 
mesafenin en az iki metre olması zorunlu görülüyor. Spor müsabakaları yasak-
lanıyor; lokantalar, kıraathaneler, berberler, terziler ve benzeri hizmet alanları 
kapatılıyor. Kimi hizmet alanlarında ise esnek bir çalışma sistemi uygulanıyor 
veya zorunlu görüldüğü için uygulanmak zorunda kalınıyor. Açıkçası tüm ya-
şam alanları ve aileler bu süreçten önemli ölçüde etkileniyor. Hastalanmadan 
hatta can kaybı yaşanmadan bu dönemin geçirilmesi öncelikler arasında yer 
alıyor.

TTB Merkez Konseyi dünya ölçeğindeki salgının ancak bilimsellik ve şeffaflıkla 
yönetilebileceğine dikkat çekiyor. Bu salgının geriletilip ortadan kaldırılma-
sı toplumun tümünün sorumluluk almasıyla ancak mümkün olabilir. İktidar 
tarafından halkımızın yeterli ölçüde bilgilendirilmemesi nedeniyle sorunun 
çözümü sadece el yıkama veya bir kısım insanımızın evlerine kapatılmış ol-
malarıyla sınırlı kalabilir.

Her aile ve her insanın yaşamını sürdürebileceği asgari geçim koşullarının sağ-
lanması en az Koronavirüsünün kendisi kadar önem taşıyor. Uzmanlar, Koro-
navirüsünü almamak için hijyen koşullarına uymanın gerekli olduğunu sürek-

li olarak ifade 
ediyorlar. Ay-
rıca bağışıklık 
sisteminin de 
güçlü tutul-
masını zorun-
lu görüyorlar. 
Bağışıklık sis-
teminin güçlü 
olması için in-
sanların işsiz 
kalmaması ve 
iyi beslenme-
leri gerekiyor. 
Bu süreçte 
oldukça fazla 
sayıda insanın işsiz kalacağı açıkça görülüyor.

Sağlık Bakanı`nın hasta sayısı ve yoğun bakımda yatan hastalarla ilgili olarak 
yapmış olduğu açıklamalarla, hastanelerde hizmet üreten doktorların gözlem 
ve açıklamaları ne yazık ki birbirleriyle hiç de uyumlu değil. Hatta Sağlık Baka-
nı`nın yapmış olduğu açıklamaların, buzdağının görünen yüzü olduğunu söy-
lüyorlar. Ayrıca Korona salgınının artmış olmasının nedeni olarak yurttaşların 
kurallara uymamasını gösteriyorlar. Oysa, ülkemizi yöneten gücün, yani ikti-
darın yeterli önlemleri almamış olması sorunun asıl kaynağını oluşturmuştur. 
Umre`den, İran`dan ve ülkemize gelenlerle ilgili gerekli önlemlerin zamanın-
da alınmamış olması sorunu büyütmüş, salgının tüm kentlerimize yayılması-
na neden olmuştur.

*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe`nin koronavirüsü salgını nedeniyle yaptığı açıklama.
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Herkesin bu süreçte 
kendi olağan üstü ha-
lini (OHAL) ilan etmesi 
isteniyor. Bu öneri, özel-
likle çalışmak zorunda 
olan insanların herhan-
gi bir yerde çalışmadan 
kendi ihtiyaçlarını nasıl 
karşılayacaklarına dair 
bir çözüm üretmiyor, 
dolayısıyla ülkemizin ve 
halkımızın gerçekleriyle 
örtüşmüyor. Üstelik bu 
virüs en çok dezavantajlı 
sınıf ve katmanları kap-
samaktadır. Günlük çalı-
şıp günlük harcayan bu 
insanların çalışmadan 
geçimlerini sağlamaları 
olanaksızdır.

Koronavirüsü sürecinde 
sıkça kullanılan ve yaşa-
narak görülen bir halk 
gerçeği ortaya çıktı. De-
niliyor ki; “Silah çelikten, 
bina betondan, sağlık 
sistemimiz de balondan” 
oluşmuştur. Bu açıklama 
sağlık sistemimizin daha 
çok parası olan kesimle-
re hizmet ettiğini ortaya 
koyuyor. Açıkçası bu sis-

tem halkımızın sağlığının korunmasından daha çok, önce insanları hasta edip 
sonra da hastalığı tedavi eden bir sağlık sistemine dönüşmüştür.

Sağlık sisteminin ticarileştirilerek sağlığımızın piyasa şartlarına terk edilmesi 
insan yaşamını değersizleştirmiştir. Halkımızı özellikle çalışmak zorunda olan 
insanlarımızı evlerine kapatarak onları Koronavirüsünden korumak ve var 
olan sorunları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Evlerine kapanması veya 
işyerleri kapanan insanların sokağa çıkmaması durumunda asgari geçim şart-
larının da karşılanması gerekmektedir. Bu insanların düzenli bir gelire sahip 
olmaları için gerekli ekonomik önlemlerin alınması zorunludur. İşsiz kalanla-
rın ücretlerini ödeyerek onları hayatta tutmak gelecek açısından büyük önem 
taşıyor. Aksi halde geleceğe dönük olan talebin karşılanması da mümkün ol-
maz. Üretim durur, ülke çöker.

Devletin; sorumluluğunu taşımış olduğu toplumun karşı karşıya kalacağı her 
türlü tehlike ve risklerden onları koruması gerekir. Aynı zamanda halkın be-
lirli zamanlarda yüz yüze kalacağı tehlike ve risklerin şiddetini de azaltmak 
durumundadır. Bilim ve bilginin katkısıyla ölçülebilir olan riskler yerine, belir-
sizlikleri yurttaşların önüne koymak sosyal devlet olmayla bağdaşmaz. Açık-
çası ülkemizi yönetenler, bugün, halkımızı ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya 
bırakmışlardır.

Yıllardır deprem tehlikesi ile karşı karşıya bulunan ülkemizin yapı stokunun 
ciddi bir risk taşıdığını bu yöneticilere biz anlatamadık. Bugün ise görülebilen 
başka ve ciddi bir sağlık riskiyle karşı karşıyayız. Riskleri dışlayıp belirsizliği bir 
strateji haline getirerek Koronavirüsü ile mücadele etmenin olanağı yoktur. 
Bilgiyi, bilimi ve kurumları dışlayarak risklerin yönetilmesi artık mümkün de-
ğildir. Sağlık Meslek Kuruluşlarını dışlayarak Koronavirüsü ile mücadele etme 
şansınız yoktur. Sağlıkla ilgili riskler toplumsal olarak ele alınıp çözümlenmeli-
dir. Bu nedenle sorunların çözülmesi kişilere havale edilemez? Açıkçası sağlık 
sistemi kamusal olmaktan uzaklaşıp özelleştirilmiş, ülkemizin kamusal hizmet 
alanları terk edilmiştir.

Sonuç Olarak;
1- Artık sınırsız ve sadece piyasacılığa dayalı yürütülen kapitalist bir 
sistemin bundan sonra varlığını eskisi gibi devam ettirme şansı yoktur. 
İnsan ve toplumların yaşamış olduğu tufanlar görülemeyen kör alanları 
görülebilir hale getirmiştir. İnsanlarımızı eve kapatan Koronavirüsü  bir 
yandan da geleceğimize ayna tutuyor. Nasıl bir toplumda, hangi so-
runlarla içi içe yaşandığını ortaya çıkardı bu virüs. Hastalar, bağışıklık 
sistemi zayıf olanlar ve olanakları sınırlı olanlar büyük sorun yaşarlar. 
Koronavirüsü her insana dokundu fakat toplumsal eşitsizliğin bir sonu-
cu olarak her insanı aynı ölçüde etkilemedi.

2- İnşaat işkolunda hizmet üreten tüm meslektaşlarımız ve diğer çalı-
şanların sağlığının korunması her şeyin önünde gelmektedir. Bu neden-
le acil ve özel niteliği olan şantiyelerin dışında tüm şantiyeler çalışma-
larına bir süre ara vermelidir. Ayrıca şantiyelerde risk değerlendirmesi 
ve acil durum planları gözden geçirilmeli, işçi sağlığı ve iş güvenliği uz-
manları ile birlikte şantiye şefleri hijyen koşullarını da dikkate alarak 
çalışanları zaman zaman bilgilendirmelidir. Özellikle büyük şantiyeler-
de koranavirüsü testi yapılmalıdır.

3- Şantiyelerde gerekli sağlık ve güvenlik koşulları sağlanmaması ve 
şantiyelerde hastalığın ortaya çıkmasının anlaşılmış olması durumun-
da çalışanlar; “çalışmaktan kaçınma haklarını” kullanarak işi dur-
duracaklarını ilan edebilirler. Ayrıca çalışma saatlerinin azaltılması 
veya şantiyenin çalışmaya ara vermesi durumunda çalışanların ücret-
leri ödenmelidir. İşsizlik Fonu`nda bulunan paralar sadece işsiz kalan 
emekçiler için kullanılmalıdır.

4- Gerek Koronavirüsünün ortaya çıkarmış olduğu sorunlar gerekse 
ekonomimizin bugünkü durumu ve kara günlere saklanması gereken 
ihtiyat akçelerinin bile kullanılmış olması, ülkemizi ciddi bir krizle yüz 
yüze getirmiştir. Yeni ve radikal önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Ar-
tık bugünkü ekonomik koşullarda yap, işlet, devret modeli ile yapılan 
köprü, tünel, havalimanı ve şehir hastanelerine ait sözleşme hükümle-
rinin gerçekleşme şansı yoktur. Zaten dün de yoktu. Geçmesi gereken 
araçla geçmeyen araç arasında büyük bir fark oluşacaktır. Ortaya çı-
kacak farkın 2/3`nü hazine karşılamak zorunda kalacaktır. Bu nedenle 
Kamu Özel İşbirliği çerçevesinde yapılmış olan köprü, tünel, havalimanı 
ve şehir hastaneleri gibi hizmet alanları kamulaştırılmalı, ilgili firmala-
ra ödenmesi gereken paralar ertelenmelidir.

5- Bütün dünyanın ve ülkemizin Koronavirüsü salgını ile uğraştığı bir 
dönemde; Kanal İstanbul`un güzergahında bulunan iki köprünün iha-
lesinin eldiven ve maske takılarak yapılmış olması kabul edilebilir bir 
durum değildir. Olağandışı koşulların yaşandığı bugünlerin uzun süre-
ceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle devletin bütçeden harcayacağı her ku-
ruşun önemi büyüktür. Kaynaklarımız bir avuç insan için değil ihtiyacı 
olan tüm insanlarımız için şeffaf bir şekilde kullanılmalıdır.

6- Atatürk Havalimanı tam da bugünler için gereklidir. Dünyanın hiçbir 
ülkesi yılda 65 milyon yolcu taşıyan bir havalimanını kapatmazdı. Şimdi 
bu havalimanı yurt dışından gelenler için açılmalı ve yanında bulunan 
bazı oteller karantina yeri olarak kullanılmalıdır. Ayrıca Havalimanı-
nın yanında bulunan boş alanlara da sahra hastaneleri kurularak Ko-
ronavirüsü ile ilgili tüm önlemler açık ve şeffaf bir şekilde alınmalıdır. 
31.03.2020

CEMAL GÖKÇE
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı

Devletin; sorumluluğunu 
taşımış olduğu toplumun 
karşı karşıya kalacağı her 
türlü tehlike ve risklerden 
onları koruması gerekir. 
Aynı zamanda halkın 
belirli zamanlarda yüz 
yüze kalacağı tehlike 
ve risklerin şiddetini de 
azaltmak durumundadır. 
Bilim ve bilginin 
katkısıyla ölçülebilir 
olan riskler yerine, 
belirsizlikleri yurttaşların 
önüne koymak 
sosyal devlet olmayla 
bağdaşmaz. Açıkçası 
ülkemizi yönetenler, 
bugün, halkımızı ciddi bir 
belirsizlikle karşı karşıya 
bırakmışlardır.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Koronavirüsü salgını tedbirleri kap-
samında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı 
bulunan “Şantiye Şefi” ve “Yapı Denetçisi” olarak görev yapan üyeleri-
mizin halen devam eden şantiyelerde nasıl iş ve işlem yapacağı ile ilgili 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş talep etti.

Bakanlıktan gönderilen yanıtta

-İçişleri Bakanlığı`nın 21.03.2020 tarihli Genelgesi ve Valiliklere gönde-
rilen açıklamalar doğrultusunda; “Bünyesinde bu kapsamda personel 

bulunduran yapı denetimi ve laboratuvar kuruluşlarının yasak boyun-
ca bu durumdaki personelini fiilen çalıştırmaması, ayrıca denetim faali-
yetlerinin aksatılmaması açısından Yapı Denetimi Uygulama Yönetme-
liğinin 16. Maddesinin 6. Fıkrası doğrultusunda hareket edilerek gerekli 
tedbirlerin alınması gerektiği” bildirildi.

Bakanlığın Odamıza gönderdiği yanıt yazısı ve eklerine  
www.imo.org. tr adresinden erişebilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 65 Yaş Üstü 
ve Kronik Hastalığı Bulunan “Şantiye Şefi” 
ve ”Yapı Denetçileri”nin Çalışması Hakkında 
Odamıza Gönderdiği Yanıt 
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İMO Başkanı Cemal Gökçe`nin 
Basında Yer Alan Açıklamaları

TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası 

Başkanı Cemal Gökçe`nin, 
koruma altındaki alanların 

yapılaşmaya açılmasıyla ilgili, 
23 Mart 2020 tarihinde Halk 

TV`de yer alan açıklaması

 

Sözcü

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/virus-bol-
gesinde-doga-talani-5694369/ 

Yeniçağ

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/ozellestirme-vi-
rus-dinlemedi-272533h.htm

TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası 

Başkanı Cemal Gökçe`nin, 
koruma altındaki alanların 

yapılaşmaya açılmasıyla ilgili, 
24 Mart 2020 tarihinde 

Fox TV`de 
yer alan açıklaması

TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası 

Başkanı Cemal Gökçe`nin 
koruma altındaki doğal 

alanların yapılaşmaya açılması 
ile ilgili Sözcü Gazetesinin 

22 Mart 2020 tarihli sayısında 
yer alan açıklaması.



Mart 2020 5 

Koronavirüsü (COVID - 19) 
ve İnşaat Sektörü
*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Yönetimi Kurulunun, koronavirüsü pandemisi nedeniyle yaptığı açıklama.

İnşaat Mühendisleri Odası, 11 
Mart 2020`de Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından pandemi (küresel 
ölçekte yayılan bulaşıcı bir has-
talık salgını) ilan edilen Korona-
virüsünün neden olduğu salgını 
yakından izlemekte, ülkemizde 
giderek artan vaka sayısını endişe 
ile takip etmektedir.

Koronavirüsünün bulaşıcılığı yük-
sek olup özellikle bağışıklık siste-
mi zayıflamış kişilerde, yaşlılarda 
ve diyabet, kanser, yüksek tansi-
yon, kalp hastalığı ve kronik akci-

ğer hastalığı gibi önceden mevcut tıbbi durumları olan kişilerde daha ciddi semp-
tomlara neden olmaktadır.

Çalışma yaşamı da küresel Koronavirüsü pandemisinden büyük ölçüde etkilenmiştir. 
Hükümetler, işçi ve işveren örgütleri; salgınla mücadelede, insanların güvenliğini, iş-
letmeler ve işlerin sürdürülebilirliğini sağlamada kritik rol oynamaktadır. Çalışanların 
iş yerlerinde korunması, ekonomi ve istihdamın teşvik edilmesi, iş olanakları ve gelir-
lerin desteklenmesi konularında acil, büyük ölçekli ve eşgüdümlü önlemler alınması 
gerekmektedir.

İşverenler neler yapabilir?

Devlet, işverenler, müteahhitler ve sendikalar birlikte çalışarak, inşaat sektörü çalı-
şanlarını özellikle büyük ekonomik korku ve belirsizlik süreci olan bu tehlikeli virüs 
salgını günlerinde sağlık risklerine maruz bırakmadan güvenli bir şekilde çalıştırmak 
mecburiyetindedir. İşçi örgütleri, koronavirüsü krizi politikalarına katılarak önemli rol 
oynayabilir, güvenilir bilgi sağlayarak önleme ve çalışanların korunmasına katkıda 
bulunabilirler. Dayanışmayı artırabilir, işçiler ve hasta olanlara karşı ayrımcılık/yafta-
lamayı önleyebilirler.

Koronavirüsü esas olarak temas ve nefes yoluyla taşınan damlacıklarla yayıldığından, 
işyeri çalışma koşulları ve hijyen kuralları vazgeçilmez önem taşımaktadır.

•İşgücünü eğitin ve çalışanlarınızla düzenli iletişimde olun.

•Tüm çalışanları virüse maruz kalma kaynakları, maruz kalmayla ilişkili tehlikeler ve 
maruz kalma olasılığını önlemek veya azaltmak için uygun işyeri protokolleri hakkın-
da bilgilendirin

•Koronavirüsü ve işyerindeki etkilerine ilişkin çeşitli mevzuat ve politikalara uyun, 
beklenmedik durum planları hazırlayın

•Bulaşıcı hastalıklardan şüphelenilen veya hastalık kapmış olan bireylerin nasıl izole 
edileceği ve olası vakaların nasıl rapor edileceği hakkında bilgilendirme yapın.

•Hijyen uygulamalarını güçlendirin ve ilgili güvenlik önlemlerini alın.

•Uygulanabilir olduğunda, acil yönetim ekibi oluşturun

•Hasta olan çalışanlarınızı evde kalmaya teşvik edin, hasta olanları evlerine gönderin.

•İş amaçlı seyahatleri durdurun veya erteleyin, toplantıları mümkün olduğunca azal-
tın.

•Virüse maruz kalmış olması muhtemel çalışanlarınızın karantinaya alınmasını sağla-
yın.

•İşçilerin evden çalışmalarına devam etmelerini sağlayacak uzaktan çalışma yollarını 
araştırın.

•Projelerde gecikmelere ve aksamalara hazırlıklı olun, salgının uzaması ihtimaline kar-
şı bu planlarınızı gözden geçirin ve planlarınızın uygulanabilirliğini sürekli kılın.

•Gelişmeleri her gün takip edin. İşverenler iş yerindeki hijyen prosedürlerini takip et-
meli ve hastalıktan korunmanın sağlanabilmesi için aşağıda sayılan kuralları sürekli 
olarak çalışanlarla paylaşmalıdır. Saha yöneticileri işçilerle görüşmeli ve bu prosedür-
leri yerinde tartışmalı, uygulanmasını sağlamalıdır. Bu semptomların ortaya çıkması-
nın 14 güne kadar sürebileceği unutulmamalıdır.

•Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın.

•Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille 
kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.

•Ellerinizle, ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

•Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 1 metre mesafe koyun.

•Yurt dışı seyahatlerinizi erteleyin ya da iptal edin.

•Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Evde kendi-
nizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.

•Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

•Sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

•Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın.

•Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın.

•Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

•Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize 
dikkat edin.

•Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarla temas et-
meyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın.

•Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes almada zorluk gibi şikâyetleriniz varsa, maske taka-
rak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

• Hızlı ve etkili eylem için her düzeyde verimli sosyal diyalog kritik önem taşıyor.

•Kendi kendinizi izole edin ve tıbbi yardım için başvurun.

•Sorumlu davranın, müdahale önlemlerine uyun ve sakin olun.

“Bana bir şey olmaz” anlayışı hem kamu sağlığı hem de bireysel sağlık için tehlike 
arz etmektedir. Aşırı derecede korku ise depresyon, sağlık anksiyetesi gibi bir takım 
ruhsal sorunlara neden olabilir. Bu nedenle resmi bilgilendirmeleri takip etmek, uy-
gun mühendislik ve idari kontroller, güvenli çalışma uygulamaları ve kişisel koruyucu 
ekipman kombinasyonlarını kullanarak gerçekçi bir risk değerlendirmesi yapmak ve 
hangi davranışları edinerek kendimizi koruyabileceğimizi öğrenmek bu süreçte hem 
fiziksel hem ruhsal sağlığımızı korumak için çok önemlidir.

Sonuç olarak;

1-Beş kişiden fazla insanın bir araya gelmesi önerilmezken, şantiyelerde koğuş 
usulü düzenlenen ve çok sayıda işçinin bir arada uyuduğu bir yatakhanede işçiler 
nasıl korunacak?

2-”Beş kişiden fazla insan bir arada yemek yemesin” önerisi havada uçuşurken, 
halen şantiye yemekhanelerinin dolup taştığı bir ortamda işçiler nasıl korunacak?

3-Ücreti kesilmesin diye hastalığını bile saklayan işçilerin olduğu bir ortamda, bu 
tür işçilere ücretli izin verilecek mi? Ücretli izin verilmezse bu insanlar nasıl geçine-
cekler? Kiralarını nasıl ödeyecekler?

4-Şantiyenin tatil edilmesi durumunda kalabilecek çalışanların durumu ne olacak?

5-Normal zamanlarda bile hijyen koşullarının sağlanmadığı şantiyelerde ilgili ba-
kanlıkların bir denetimi olacak mı?

6-Çalışan insanlardan toplanarak biriktirilen işsizlik fonları bazı insan ve şirketleri 
kurtarmak için değil, işlerini kaybeden insanlar için kullanılacak mı?

Bunlar ve benzeri birçok soru cevap bulamamışken, Koronavirüsü salgını nede-
niyle kapanan işyerlerinde işçilere zorla ücretsiz izin için imza attırıldığı haber-
leri üzüntüyle ve endişe ile takip edilmektedir. Öncelikle belirtilmesi gerekir ki; 
Koronavirüsü salgını iş hukuku açısından “zorlayıcı sebeptir”. 4857 sayılı İş Ya-
sası zorlayıcı sebepleri işçi ve işveren açısından ayrı ayrı düzenlemiştir. Yargıtay 
çalıştığı sürede maruz kalınan hastalık nedeniyle çalışanın ölümünü iş kazası 
saymaktadır. Koronavirüsü nedeniyle yaşanan mağduriyetten de yeterli önlem 
almayan işveren sorumlu olacaktır.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
İNŞAAT YÖNETİMİ KURULU
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından, koro-
navirüsten korunma ve yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık-
ların, ilgili kurum ve kuruluşların yapmış olduğu açıklamalar dikkate 
alınarak; İMO Genel Kurulunun ileri bir tarihe ertelenmesine, Şube 
Başkanları Toplantısı ile Danışma Kurulu Toplantısının iptal edilmesi-
ne karar verildi.

Oda Yönetim Kurulunun 13 Mart 2020 tarihli 4 nolu olağanüstü top-
lantısında alınan karar gereğince;

20-21-22 Mart 2020 tarihlerinde çoğunluklu, 3-4-5 Nisan 2020 ta-
rihllerinde çoğunluksuz olarak yapılacak 47. Dönem Oda Genel 
Kurul Toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesine,

21 Mart 2020 tarihinde yapılacak Şube Başkanları ortak toplantısı ile 2 
Nisan 2020 tarihinde yapılacak 46. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplan-
tısının iptal edilmesine, 

karar verildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası’ndan Önemli Duyuru: 
İMO 47. Genel Kurulu Ertelendi

Odamız tarihinde önemli bir yeri bulunan, eski Oda başkanlarımızdan 
Rüştü Özal`ı ölümünün 12. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Oda Başkanlığı, Genel Sekreterliği, TMMOB Genel Sekreterliği, Yüksek 
Onur Kurulu üyeliği gibi pek çok görevi başarıyla yürüten Rüştü Özal, 
kuruluş kongremiz başta olmak üzere pek çok Oda ve TMMOB Genel 
Kurul Başkanlığı da yapmıştır.

1950-1954 yılları arasında Konya Belediye Başkanlığı yaparak Türkiye`-
nin ilk mühendis belediye başkanı olan Özal, İmar ve İskân Bakanı ola-
rak da görev yapmıştır. 1954 yılında yapılan seçimlerde ve 1961 yılında 
yapılan seçimlerde milletvekili olarak seçilmiştir.

İMO`nun ve TMMOB`nin tarihinde büyük emeği geçen Rüştü Özal 13 
Mart 2008 tarihinde yaşamını kaybetmiştir.

Sayın Rüştü Özal`ı saygıyla anıyoruz.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

Rüştü Özal’ı Saygıyla Anıyoruz
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DİSK - KESK - TMMOB - TTB: 
Halkın Sesine Kulak Verin, 
Yaşamsal Talepleri Karşılayın

Dünyanın pek çok ülkesinde yüksek oranda ölümler yaşanmasına yol açan, artık bir 
kitle imha silahı gibi işlev gören koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almış durum-
da. Dünya genelinde farklı ülkelerde yaşananlara baktığımızda konunun belirsizliğini 
koruduğunu görebiliriz. Bu süreçte ülkemizde şimdiye kadar yaşananlara baktığımız-
da ise sürecin doğru yürütüldüğüne ve yeterli önlem alındığına dair kaygılarımız art-
maktadır.

Çin`de ve ardından İran`da başlayan salgın krizinin hemen başında bu ülkelerle irti-
batın kesilmemesi, umreye gideceklere izin verilmesi ve dönüşlerinde kesin bir ka-
rantina uygulaması yapılmaması, enfekte olan hasta sayılarının şeffaf olarak toplumla 
paylaşılmaması, hükümete yönelik güveni iyice yok etmiştir.

Hükümetin verdiği bilgilere güvenmeyen halk, doğru bilgi almak için sosyal medyaya 
yüklendiğinde konu daha da karışık hale gelmiş; yanlış, kasıtlı, teyit edilmemiş bilgiler 
ortamı kaosa sürüklemiş, vatandaşın panik yapmasına neden olmuştur.

Öncelikle bu salgın ile mücadele toplumsal bir mücadele olarak örgütlenmelidir. Me-
sele siyasi ikbal ve ekonomik kar ekseninde ele alındığı ölçüde bütün bir ülkenin “ba-
ğışıklığı” zarar görmektedir.

18 Mart 2020 tarihinde Çankaya Köşkünde düzenlenen “Koronavirüs ile Mücadele Eş-
güdüm Toplantısı”na davet edilmeyen ve bu salgının ilk gününden itibaren konuya 
dair kapsamlı çalışmalar yapan emek ve meslek örgütleri olarak şunu ifade etmek 
isteriz ki; koronavirüs salgınının yol açabileceği sosyal tahribat, ayrımcı, kutuplaştırıcı 
yaklaşımlarla daha da derinleşmekte, ülkenin ve halkın sağlığını onarılması zor bir 
biçimde tehdit etmektedir.

Cumhurbaşkanı`nın yaptığı açıklamalar toplumda güveni tesis etmemiş, tam tersine 
sadece sermayeye güven veren, çalışanı, işsizi, esnafı, kriz mağdurlarını, yoksulu yok 
sayan bu tedbirler devlete olan güvene de son noktayı koymuştur.

Yaşananlar açıkça göstermektedir ki, bu kriz aslında, sağlık alanının ticarileştirilerek 
halkın nitelikli, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti almasını engelleyen neoliberal 
anlayışın bir soncudur. Bu krizden ancak toplumsal dayanışmayı yükselterek en az 
hasarla çıkabiliriz. Biz emek ve meslek örgütleri  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, 
üyelerimize ve halka karşı görevimizin bilinciyle, iktidara bir kez daha sesleniyor, bu 
bağlamda yapılabileceklere ilişkin önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz:

1-Bu süreçte bir kez daha görülmüştür ki; bilime, eğitime ve sağlığa daha fazla de-
ğer verilmelidir. Bugünlerde kısıtlı imkânlarla, canla başla çalışan sağlık çalışanlarına 
özellikle çok teşekkür ediyoruz ve onların daha güvende görev yapabilmeleri, mo-
rallerinin yüksek tutulması için her türlü imkânın öncelikle seferber edilmesini talep 
ediyoruz.

2-Önümüzde kötü örnek oluşturan ülkelerde yaşananlar da dikkate alınarak olası en 
kötü senaryoya göre eylem planları hazırlanmalı, kriz anında kentin tüm imkânları 
(mekân, araç, ekipman vb.) kullanılabilmelidir.

3-Mümkün olan işlerde ve işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, zorunlu mal ve 
hizmetlerin üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanamadığı tüm işyer-
lerinde çalışanlar derhal ücretli izne çıkarılmalıdır.

4-Zorunlu mal ve hizmetlerin üretildiği veya gerekli önlemlerin alınabildiği faaliyetini 
sürdüren işyerlerinde çalışan ebeveynlerden birine ve risk grubunda olanlar ile 60 yaş 
üstü çalışanlara acil ücretli izin verilmeli; çalışmak durumunda olanların sağlık koşul-
ları için önlemler artırılarak azami düzeye yükseltilmelidir.

5-En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmelidir. Koronavirüsle mücadele 
döneminde 1000 TL destek eklenerek risk grubundaki bu kesimler korunmalıdır.

6-Kamu ve özel sektörde bireysel ve toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.

7-Fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapanlara göz yumulmamalı, denetimler artırılmalı, fırsat-
çılık yapanlara yaptırımlar uygulanmalıdır.

8-Alt gelir gruplarının temel gıda ve hijyen maddelerine erişimi için kamu kaynak-
larına başvurulmalıdır. Virüsten koruyucu ürün ve malzemeler (maske, kolonya, sıvı 
sabun vb.) başta dar gelirliler olmak üzere halka ücretsiz dağıtılmalıdır.

9-Yoğun kalabalıkların bir arada bulunduğu mülteci geri gönderme merkezlerinde 
gerekli tedbirler maksimum düzeyde alınmalı, bu merkezlerde olmayan mülteciler 
için de alt gelir gruplarıyla benzer şekilde hijyen ve temel gıda malzemesi temini 

kamu kaynaklarıyla sağlanmalıdır.

10-Ekonomideki olumsuz gelişmelere paralel olarak işsizlikte yaşanabilecek artışlara 
karşı işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalıdır. İşsizlik si-
gortası ödeneği alabilmek için son üç yılda 600 gün çalışma koşulu virüsle mücadele 
döneminde 90 güne indirilmelidir. Salgın sürecinde işsizlik maaşı kesilecek olan çalış-
mayan yurttaşlara bu maaş verilmeye devam edilmelidir.

11-Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve 
iletişim faturaları salgın riski boyunca ertelenmelidir.

12-Bu süreçte vatandaşların sağlığa erişimi ücretsiz olmalıdır.

13-Sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesi sağlanmalı ve Covid-19 şüphesi 
olan her olguya test yapılabilecek duruma getirilmelidir.

14-Salgın sürecinde, özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmelidir.

15-Yerellerde, il/ilçe bazında belediyelerin ve muhtarlıkların önderliğinde DKÖ, mes-
lek odası ve sendika temsilcilerinin de içinde yer aldığı kriz masaları kurulmalıdır.

16-Adalet Bakanlığı açıklamalarına göre Ocak 2020 itibariyle 355 hapishanede 11 
bin civarında kadının içinde olduğu 294 bin tutuklu/hükümlübulunmaktadır. Ceza-
evlerinde 3 bin 100 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunurken, 780 çocuk ise anneleri 
ile birlikte cezaevlerinde kalmaktadır. Korona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede 
cezaevlerinde ayrımsız tahliyeler başlatılırken ülkemizde iktidarın siyasi tutuklu ve 
hükümlüler dışındakileri kapsayacak bir çalışmayı hızlandırdığını açıklaması kabul 
edilemez. Biliyoruz ki, son yıllarda çok sayıda muhalif gazeteci, akademisyen, aydın, 
milletvekili, belediye başkanı, avukat, öğrenci, sendika yöneticisi/üyesi “terör soruş-
turması” adı altında tutuklanmıştır. Dolaysıyla cezaevlerinde öncelikle tutukluların 
hızla tahliyesi sağlanmalı; yaşam hakkı ve ifade özgürlüğü esas alınarak siyasi tutuk-
lular, gazeteciler, yaşlılar, hasta mahkûmlar, çocuklar tahliye edilmeli, infazlar ertelen-
melidir.

17-Sağlık emekçileri için alkışlar yetmez, koruma önlemleri artırılmalı ve ek tazminat 
verilmelidir.

Biz DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak bir kez daha bu acil ve tarihi uyarımızı yapmayı 
bir sorumluluk olarak görüyor, duanın, kolonyanın yeterli olmayacağını, küresel kri-
zin aşılması için bilimi esas alan toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu bir kez 
daha vurgulayarak, ülkeyi yönetenleri yarın çok geç olmadan yukarıda sıraladığımız 
önlemleri hayata geçirmek için somut adımlar atmaya davet ediyoruz. 23.03.2020

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Covid-19 salgını ile etkin mücadelede halkın 
sağlığını, işini ve aşını korumak için 7 önlem açıkladı. Kişi ve kurumların 
imzasına açılan ortak metni ve imza formu:

Biz aşağıda imzası bulunan konfederasyonlar, birlikler, sendikalar, odalar, 
barolar, dernekler, demokratik kitle örgütleri ve inisiyatifleri, siyasi partiler 
ve kişiler olarak Covid-19 salgını ile etkin mücadele için, halkın sağlığını, 
işini ve aşını korumak için aşağıdaki 7 önlemin aciliyetini bir kez daha ha-
tırlatıyor iş işten geçmeden gereğinin yapılması için Hükümet`i uyarmayı 
tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz:

 
1-Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde sal-
gın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır.

2-Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük esnaf desteklenme-
li, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı 
ödenmelidir.

3-Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğal-
gaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

4-Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların 
sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olma-
lıdır.

5-Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilim-
sel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri 
haline gelen Covid-19 Testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve 
sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır.

6-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 ça-
lışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

7-Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir 
geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için 
yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata ge-
çirilmelidir. 

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)

TTB (Türk Tabipleri Birliği)

DİSK - KESK - TMMOB ve TTB’nin 
Yedi Acil Önlem Metni İmzaya 
Açıldı

DİSK Kadın Komisyonu - KESK Kadın 
Meclisi-TMMOB Kadın-TTB Kadın He-
kimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 6 Nisan 
2020 tarihinde ortak açıklama yaparak, 
pandemi sürecinde kadınlara yönelik 
oluşan yeni sömürü biçimine asla rıza 
göstermediklerini bildirdi.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Tem-
silcilerinin ortak açıklaması şöyle:

 
PANDEMİ SÜRECİNDE, BEDENİMİ-
ZE VE EMEĞİMİZE YÖNELİK OLU-
ŞAN BU YENİ SÖMÜRÜ BİÇİMİNE  
ASLA RIZA GÖSTERMİYORUZ!

Dünyanın son günlerde karşı karşıya kal-
dığı COVID-19 Pandemisi, bir olağandı-

şı durumdur ve tarihsel olarak yüzyılda 
bir görülen, büyük yıkıma yol açan pan-
demilerden biri olarak gündemdeki ye-
rini korumaktadır. Savaş, ekonomik kriz, 
deprem, salgın hastalık gibi olağandışı 
durumlar başta yaşam hakkı olmak 
üzere sağlık, beslenme, barınma, çalış-
ma, eğitim, ulaşım gibi temel insan hak 
 
larına ilişkin hak kayıplarını arttırmakta-
dır. Yoksullar, mülteciler, kadınlar ve ço-
cuklar bu süreçlerden en çok etkilenen 
kesimlerdir. Olağandışı durumlarda or-
taya çıkan sorunlar ve alınan önlemler, 
olağan dönemlerde de varlığını sürdü-
ren toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklı sorunları katmerleştirmekte; 

başta kadına yönelik şiddet olmak üze-
re kadın bedeni, emeği ve sağlığı üze-
rindeki bir dizi baskı ve sömürü politi-
kasını yeniden üreten bir etken olarak 
gündeme gelmektedir.

COVID 19 pandemisiyle mücade 
lede, virüsün yayılmasının ancak 
izolasyon ve fiziksel mesafelenme 
ile “evde” kalarak önlenebileceği-
ni biliyoruz. Ne var ki, temel sağ-
lık hakkı çerçevesinde, izole olarak 
kalabilmek, bir sınıfsal sorun olduğu ka-
dar cinsiyet eşitsizliği sorunudur. Evde 
kalmak biz kadınlar için tüm bakım 
yükünün kadınların omzuna yıkılma-
sı, hane içi emeğin görünmez kılındığı 

geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini 
kabullenmek anlamına gelmemelidir. 
Bununla birlikte, salgın sürecinde ör-
gütlenmesi gerekli zorunlu hizmet ve 
üretim koşullarında oluşan sorunların 
da cinsiyetli olarak somutlaştığını gör-
mekteyiz.

1. Ağırlıklı olarak güvencesiz koşullar-
da çalışan kadınların salgın süresince 
ücretsiz izne zorlanma yahut işten çı-
karılma tehdidi gibi sorunları daha da 
artmaktadır. Binlerce kadın işten çıka-
rılmamak için çalışmaya devam etmek 
ve sağlık haklarından vazgeçmek zo-
runda bırakılmaktadır. Kadın emeğinin 
daha yoğun olduğu alanlarda (hizmet 

“Pandemi Sürecinde, Bedenimize ve 
Emeğimize Yönelik Oluşan Bu Yeni Sömürü 
Biçimine Asla Rıza Göstermiyoruz!”
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sektörü gibi) iş yerlerinin kapanmasıyla 
birlikte kadınlar ücretsiz izne zorlanmış, 
gelirden yoksun kılınmış ya da işten çı-
karılmıştır. Salgın sürecinde çalışmaya 
devam etmekte olan market çalışanla-
rının yükü aşırı ölçüde artmış, özellikle 
kadın işçiler sahip oldukları çalışma 
kapasitelerini zorlayacak biçimde çalış-
mak durumunda kalmaktadırlar. Salgın 
süresinin belirsizliği göz önüne alındı-
ğında, bu sorunların giderek daha da 
yakıcı hale geleceği açıktır. Bu nedenle, 
her şeyden önce, virüsün bulaşmasını 
engellemek ve salgının yayılma hızını 
düşürmek amacıyla temel ve zorunlu 
hizmetler ve üretimler haricinde üretim 
durdurulmalıdır. Bunun yanı sıra, temel 
ve zorunlu hizmetlerde çalışanlar için iş 
güvenliğinin, sağlık ve hijyenin sağlan-
dığı çalışma koşulları oluşturulmalıdır. 
İster kamu kurumunda ister özel sek-
törde çalışan tüm kadınlara iş güvence-
si verilmelidir.

2. Türkiye’de süregelen ekonomik kriz, 
salgın krizi ile birlikte daha da derinleş-
miştir. Kriz koşulları işsizliği, hane geliri-
nin göreli yahut mutlak olarak düşmesi-
ni ve beraberinde yoksullaşmayı getir-
mektedir. Kriz dönemlerinde, kadınlar 
hem işten çıkarılmalarla hem de kriz 
etkilerinin ötelenmesinde ucuz işgücü 
ve/ya ücretsiz emekçiler olarak çalışma-
ya zorlanarak kriz dönemlerinin en ağır 
bedellerini ödemektedirler.

Ekonomik kriz ve sağlık krizi nedeniyle 
işten çıkarılmak, ücretsiz izne zorlan-
mak gibi bedeller ödemek istemiyoruz. 
İster kamu kurumunda ister özel sek-
törde çalışan tüm kadınlara iş ve gelir 
güvencesi verilmelidir. Kadınlar, sağlık 
hakkı ile çalışma hakkı arasında seçim 
yapmak gibi bir ikilemde bırakılmama-
lıdır. Hem ekonomik güvence taahhüt 
edilmeli, hem de sağlığımızı korumak 
için gerekli tüm koşullar üretilerek, bir 
an evvel uygulamaya konulmalıdır.

3. Sağlık sektörü, pandemi dönemle-
rinde en ön safta çalışma zorunluluğu 
olan ve en fazla hastalık riski taşıyan 
alanların başında gelmektedir. Bu alan-
da çalışanların 2/3’sinden fazlasını ka-
dınların oluşturduğu göz önünde bu-
lundurulduğunda pandeminin sağlık 
çalışanı kadınlar açısından taşıdığı risk-
leri ve kadın emeği üzerindeki olumsuz 
etkilerini öngörmek zor olmayacaktır. 
Pandemi dönemlerinin bilinen bir uy-
gulaması olarak yıllık izinlerin ertelen-
diği bu günlerde çalışmak zorunda olan 
bütün kadın sağlık çalışanlarının, mes-
leki risk olan bulaş ve hastalık riskine 
karşı yeterli kişisel koruyucu donanımın 
sağlandığı, yaygın bulaş riskine karşı 
gerekli testlerin belirli aralıklarla tek-
rarlandığı, stres ve yoğun çalışma tem-
posunda tükenmişlik yaşanmasını ön-
lemek için çalışma saatlerinin yeniden 
düzenlendiği, yeterli dinlenme ve ba-
rınma ortamlarının yaratıldığı, çalışma 
mekanlarının kadınların gereksinimleri 
dikkate alınarak donatıldığı koşullarda 
çalışması vazgeçilmez önem taşımakta-
dır. Öte yandan sağlık alanında kadınlar 
ya kendilerinin ve çocuklarının sağlığını 
tehlikeye atarak çalışmak ya da ücretsiz 
izin alarak geçinme sorunlarıyla boğuş-
mak ikilemiyle karşı karşıya bırakılmak-
tadır. Nitekim pandemi döneminde 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 
18.03.2020 tarih ve 60438742-929 sayılı 
Genelgede, süt izninde olanların talep-
leri doğrultusunda ücretsiz izin kullan-
dırılacağı belirtilmiştir. Aynı genelgede, 
çalışan eşlerin her ikisinin de Sağlık Ba-
kanlığı personeli olması halinde, kamu 
sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine 

yönelik gerekli tedbirlerin alınması kay-
dıyla, okul öncesi ve ilköğretimde çocu-
ğu bulunan çalışanlara kadın çalışana 
öncelik verilmek kaydıyla yıllık izin ve-
rileceği belirtilmektedir. Kadına biçilen 
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin 
yansıması olan bu düzenleme ile ücret-
li izin yerine yıllık iznin kullandırılması, 
kamusal bir hak olan yıllık iznin gasp 
edilmesidir.

Kadın sağlık çalışanlarının talepleri 
karşılanmalı, süt izninde olan kadınlar 
ücretli idari izinli sayılmalı, olağandışı 
dönemde alınan izinlerin yıllık izinden 
sayılması uygulamasına son verilmeli, 
kamu ve özel taşeron şirketlerinde ça-
lışan tüm sağlık çalışanları aynı haklar-
dan yararlanmalıdır.

4. Evde kalmak” kadınlar için iş yükü-
nün ve emek sömürüsünün artması 
anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, 
virüsle mücadele etmek için önerilen 
detaylı hijyen koşullarını sağlamak; 
okulların kapatılmasına ek olarak 65 
yaş üstündeki kişiler ve büyük çoğun-
luğu çocuk olan 20 yaş altı kişilere uy-
gulanan evden çıkma yasağı ile birlikte 
kadınlara özgü bir görevmiş gibi adde-
dilen ev içi bakım sorumluluklarını ye-
rine getirmek, eş/sevgili, çocuk, bakıma 
muhtaç yaşlıların bakımı ile ilgilenmek; 
hane halkının temizlik, yemek, çamaşır, 
ütü vb. artan ev işlerini yapmak kadın-
lara yüklenmektedir. Sonuç olarak, ka-
dınların görünmez emeklerini ve ev içi 
cinsiyetçi emek sömürüsünü daha da 
arttırmaktadır. 65 yaş üzerinin kritik du-
rumu ve sokağa çıkma yasağı, ailelerin 
çocuk bakımındaki temel sosyal deste-
ğini ortadan kaldırmış durumdadır. Bu 
nedenle, zorunlu sektörlerde çalışsın 
çalışmasın, kadınların “ebeveyn tüken-
mişliği sendromu” ile karşı karşıya kala-
bilecektir. İçinden geçtiğimiz koşulların 
ruh sağlığımızı da olumsuz etkilediği, 
endişe, kaygı, korku, panik, depresyon 
gibi psikolojik sorunlara sebep olduğu 
açıktır.

Kadınlar bir yandan kendi ruh sağlığı-
nı korumaya çalışırken, bir yandan da 
onlardan hane üyelerini sakinleştirmesi 
ve pandeminin yol açtığı psikososyal 
sorunlar için “tampon” olması beklen-
mektedir.

Bu bağlamda ev içindeki yüklerin ka-
dınların üzerine yıkılmasına ve artan 
cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkıyor; sade-
ce pandemi koşullarında değil olağan 
dönemlerde de ev işlerinin zaman ve 
emek açısından erkeklerle eşit paylaşı-
mını savunuyoruz. Kamu-özel ayrımı ol-
maksızın, zorunlu hizmet ve üretim ala-
nında çalışan ebeveynlere dönüşümlü 
ve eşit olarak ücretli izin verilmeli; ço-
cuklarını yalnız büyüten ebeveynlere 
salgın süresince ücretli izin hakkı tanın-
malı ve/ya uygun koşullar yaratılabili-
yorsa evden çalışma biçimleri formüle 
edilmelidir.

5. “Evde kalmak” ev içi şiddeti ve istis-
marları arttırmaktadır. Evlerin, kadınlar 
için hiçbir zaman “mutlak güvenli” yer-
ler olmadıklarını, aksine Birleşmiş Mil-
letler raporlarında da belirtildiği gibi 
“kadınlar için en tehlikeli yerler” olduk-
larını biliyoruz. Bu salgın sürecinde de, 
“evde olmak” bir sağlık tedbirinin zo-
runlu hali iken kadınlar kendilerine şid-
det uygulayan erkeklerle bir arada ya-
şamaya zorlanmakta, bu “evlerde” daha 
çok psikolojik şiddete, cinsel şiddete ve 
fiziksel şiddete maruz kalmaktadırlar. 
Nitekim son günlerde kadın danışma 
merkezlerine ve acil yardım hatları-
na yapılan başvuruların hızla ve ciddi 

oranda arttığı bildirilmektedir. Bianet’in 
1 Mart 2020 – 1 Nisan 2020 döneminde 
Türkiye’de basına yansıyan haberlerden 
derlediği verilere göre de erkekler en 
az 25 kadını öldürmüş, en az 46 kadına 
şiddet uygulamış, 83 kadını seks işçiliği-
ne zorlamış, en az on kadını taciz etmiş, 
23 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş-
tur. Öte yandan pandemi döneminde 
şiddete uğrayan kadınların ilgili birim-
lere başvurmakta çeşitli şekillerde zor-
luklarla karşılaştıkları ve yardım isteye-
medikleri de bilinen bir gerçektir. Evde 
kalma zorunluluğu; kadınların uygula-
nan şiddetten uzaklaşma olanaklarını 
ortadan kaldırmakta, şikayet etmek ve 
şiddeti belgelemek için sağlık kuruluş-
larına başvurusunu geciktirmekte ya da 
yok etmekte, artan bulaş riski nedeniyle 
sağlık kuruluşları ve adliyelerde acil ge-
reksinim dışındaki başvuruların ertele-
nebileceği gerekçesiyle şiddet uygula-
yan erkeğin evden uzaklaştırılması ve 
sağlığını koruyamaması endişeleri kadı-
nın başvurudan vazgeçmesini kolaylaş-
tırmakta, bu şiddete tanıklık eden ya da 
cinsel/fiziksel istismar gören çocukların 
da sürekli travma yaşamasına neden ol-
maktadır. Sonuç olarak bilinen ve kayıt-
lara geçen şiddet olguları buzdağının 
görünen yüzünü oluşturmakta, kapalı 
kapıların ardında kadınlar şiddetin her 
türüyle yaşamak zorunda kalmakta ve 
seslerini duyuramamaktadır.

Pandemi döneminde şiddetin önlen-
mesine yönelik politikalar daha etkin 
olarak uygulamaya konulmalı, şiddete 
maruz kalan kadınlar sağlık hizmetle-
rinden ve adli hizmetlerden etkin bi-
çimde yararlanmalıdır. Şiddet başvuru 
hatları etkin olarak kullanılabilir olmalı; 
ortak kullanılan şiddet hatlarının pan-
demi nedeniyle meşgul edilebileceği 
dikkate alınarak kadına yönelik şiddet 
için özel hatlar oluşturulmalı, online 
başvuru olanakları yaratılmalı, pandemi 
nedeniyle evde kapalı ortamda şiddet 
gören kadının bildirimde bulunması-
nın olanaksız olabileceği koşullar göz 
önünde bulundurularak üçüncü kişile-
rin şikayet duyuruları değerlendirme-
ye alınmalıdır. Bu olağandışı dönemde 
kadına yönelik şiddetin belgelenmesi, 
tedbir kararı alınması ve dava açılması 
aşamalarının her birinde adli süreçlerin 
sağlıklı olarak işletilmesi önem taşımak-
tadır;  mahkemelerin aile içi şiddetle 
ilgili dosyaları öncelikle görüşmesi ko-
nusunda düzenleme yapılmalıdır. Bu 
süreçte, sığınma evleri artırılmalı, yeni 
sığınma evleri oluşturulana kadar ka-
muya ait konukevleri, lojman vb. tesis-
ler ile özel sektöre ait konaklama alanla-
rı şiddete uğrayan kadınlar için sığınma 
evi olarak kullanıma açılmalıdır. Şiddet 
uygulayan erkeği evden uzaklaştırma 
uygulaması devam etmelidir.

6. Sağlık için evde kalmak adaleti engel-
lememelidir. Covid 19 salgınına ilişkin 
tedbir almak için infaz yasasında yapı-
lacak değişiklik kapsamında cinsel istis-
mar suçlularına af anlamına gelen bir 
yasal değişiklik de gündeme gelmiştir. 
Covid19 salgınından yararlanarak, siya-
sal iktidarın kadın katillerini, istismarcı-
larını serbest bırakma, aklama girişim-
leri kabul edilemez.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), 
6284 sayılı kanunun 11. Maddesini askı-
ya alan “ tedbir kararlarının yükümlülerin 
koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit 
etmeyecek şekilde değerlendirilmesi ” 
biçimindeki kararı derhal geri çekilme-
lidir. Cinsel istismarcıların affı, infaz ya-
sasındaki değişiklik kapsamından çıka-
rılmalıdır. 6284 sayılı etkili bir biçimde 

uygulanmalı ve kadına yönelik artan 
şiddete karşı acil eylem planı oluşturu-
larak hayata geçirilmelidir.

7. Kadınların sağlık hizmetlerine eri-
şimde yaşadığı sorunlar bu süreçte art-
mıştır. Sosyal güvenceden ve nitelikli 
bir sağlık hizmeti alabilecek gelirden 
yoksun, güvencesiz koşullarda çalışan 
kadınlar sağlık hakkına erişememekte-
dir. Gerek virüs bulaşma riski gerekse 
hastanelerin virüsle mücadeleyi öne 
almaları nedeniyle başta şiddete maruz 
kalanlar olmak üzere kadınların ihtiyaç 
duydukları en temel sağlık hizmetlerine 
erişimleri dahi mümkün olamamakta-
dır. Kadına yönelik şiddetin belgelen-
mesinin yaşamsal önem taşıdığı, bu 
belgelemeyi de hekimlerin yapacağı 
pandemi koşullarında da erteleneme-
yecek bir konu olarak karşımıza çıkmak-
tadır.

Özellikle kadın sağlığının korunması ve 
sağlık gereksinimlerinin karşılanması 
açısından belirleyici önem taşıyan bi-
rinci basamak sağlık kurumlarında pan-
demi nedeniyle ortaya çıkan yoğunluk, 
kadın sağlığı hizmetlerinin yürütülme-
sinde aksamaya neden olmamalıdır. Bu 
bağlamda kadın sağlığına ilişkin sorun-
ların çözümü yanı sıra aile planlaması, 
gebe izlemi, doğum öncesi ve sonra-
sı bakım ve izlem, ana-çocuk sağlığı 
hizmetleri, kronik hastalıkların izlemi, 
menapoz dönemi sağlık sorunları gibi 
temel hizmetlerin sürdürülmesi ge-
rekmektedir. Kürtaj hakkının suistima-
le uğramaması için gereken önlemler 
alınmalıdır. Kürtaj olmak isteyen kadın-
lar düşük hapları için reçete alabilmeli, 
yapılacak geç dönem kürtajlar acil bakı-
ma dahil edilmelidir.  Kadınların, sağlık 
hizmetlerine ve adli hizmetlere erişim-
leri önündeki tüm engeller kaldırılmalı, 
bu çerçevede ilgili kurumsal ve hukuki 
düzenlemeler yapılmalıdır. Pandemiye 
dair geliştirilen politikaların acilen top-
lumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yeni-
den ele alınmalıdır. Bu sürecin ne kadar 
devam edeceği belirsizken, bulaşıyı 
azaltmak üzere başvurulan yolların cin-
siyetçi ve eşitsiz biçimde ifa edilmesine 
karşıyız. Ekonomik krize eklemlenen 
salgın krizinin daha da arttırdığı kadına 
yönelik her türlü şiddete karşı kadın da-
yanışması yaşatır.

Umut ediyoruz ki, yeniden sokaklarda 
bir arada olacağımız günler yakındır.

Yaşasın Kadın Dayanışması

Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi

DİSK KADIN KOMİSYONU – KESK KA-
DIN MECLİSİ – TMMOB KADIN – TTB 
KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI 
KOLU
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Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik 
ve Tebliğler

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair 
Tebliğ (Tebliğ No: Yfk-2007/1)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
Resmi Gazetenin 12 Mart 2020 tarihli 31066. sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik 
Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Tebliğe www.imo.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

Yapı Denetimi  Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik
Resmi Gazetenin 21 Mart 2020 tarihli 31075 sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yönetmeliğe www.imo.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen 
Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, 
Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesine Dair Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Resmi Gazetenin 24 Mart 2020 tarihli 31078 sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında 
Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine 
Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

Tebliğe www.imo.org.tr adresinden erişebilirsiniz.

Otopark Yönetmeliği`nin Yürürlük Tarihi 3 Ay Ertelendi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği`nin yürürlük tarihi 30 Haziran`a ertelendi. 

“Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik, Resmi Gazete`de yayımlandı. 

Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Mart 2020 olan yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4`üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “31/3/2020” ibaresi “30/6/2020” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik 
Bakanı yürütür.
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camiasına, dostlarına, arkadaşlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

Acı Kaybımız
İnşaat Mühendisi Mazlum Gözenoğlu`nun terör saldırısı sonucu hayatını kay-
betmesi nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun yaptığı 
açıklama

Basından ve Mardin Temsilciliğimizden edindiğimiz bilgilere göre, Mardin`in 
Nusaybin ilçesindeki karakol inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis aracına 
yapılan terör saldırısında İnşaat Mühendisi Mazlum Gözenoğlu hayatını kay-
betmiş, iki işçi de yaralanmıştır.

Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ve terörü şiddetle kınıyoruz.

Mazlum Gözenoğlu`nun ailesi, yakınları ve meslektaşlarımıza başsağlığı, yaralı 
işçilere acil şifalar diliyoruz.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU


