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EDİTÖR

Yeni sayımızla tekrardan merhaba!
2020 yılı, işçi ve yoksullar için çok 
ağır sosyal ve ekonomik sorunlarla 

yüklü zor bir yıl oldu. Kronikleşmiş işsiz-
lik, yüksek enflasyon, zam yağmurları ve 
düşük ücret… gibi sorunlar, bir yılı aşkın 
devam eden Covit-19 salgını altında daha 
da ağırlaştı, ağırlaşıyor. Pandemi salgını 
işçi ve yoksulları vurdu. Pandemi salgını, 
işverenin işçiyi kitlesel olarak işten 
çıkartmak için aradığı bahane oldu. Yani 
başta işsizlik ve hayat pahalılığı olmak 
üzere sosyal sorunları derinleşti.
Belki de en korkunç olanı, her gün ger-
çekleştiği için gündeme girmeyen ya 
da yandaş basının gündeme taşımama 
çabasında olduğu iş kazaları yani cina-
yetleridir. Düşünebiliyor musunuz 2020 
yılı içinde 2427 işçi iş cinayetlerinde ya-
şamını yitirdi. Yani her ay ortalama 200 
ve her gün ortalama 7 işçi iş kazalarında 
(cinayetlerinde) yaşamını yitirdi. Bu sos-
yal cinayetler basında bir magazin haber 
kadar bile yer almadı, toplumun günde-
mine girmedi. Sol sosyalist hareket de bu 
işçi cinayetlerinin sorumlularının teşhir 
edilip yargılanması için yeterince çaba 
göstermedi.
İşçi cinayetleri öne çıkıyor ancak 
işçilerin yaşamsal ve sosyal sorunla-
rının iş cinayetleriyle sınırlı olmadığını 
vurguladık. AKP Hükümeti övünerek 
“asgari ücretliye %21 zam yaptık” diye 
ama zaten çarşı-pazar enflasyonu %35-
40 arasındayken %21 zam peşinen %50 
eksiyle yeni yıla başlamıştı ki zam yağ-
murları gelmeye başladı ve devam ediyor. 
Daha ilk iki ayda gelen zamlar işçi ücret 
zammını eritti bile.
Kürdistan’da her şey daha ağır yaşanıyor. 
İllerin kalkınmışlık sıralamasında Kürdis-
tan illeri sıralamanın en sonlarında. Kişi 
başına düşen GSMH en düşük iller yani 
gelir dağılımındaki eşitsizlikte de başı 
Kürt illeri çekiyor. İşsizlik oranında da yine 
en yüksek illerin başında Kürt illeri yer 
almaktadır.  Yerel kaynaklar Diyarbakır’da 
işsizliğin %50 yani her iki kişiden birinin 
işsiz olduğunu söylüyor.

İşçiler, en ağır koşullarda en az ücret 
ve sosyal haklardan yoksun çalışıyor 
olmalarına rağmen “bu işsizlik ortamında 
ne zaman beni işten çıkaracaklar” 
tedirginliğini her an yaşıyor. Kolay 
değil sokakların nasıl işsizlerle dolup 
taşıdığını yaşayarak görüyor. İşsizler, 
eve ekmek götürememenin ağır yükü 
altında bunalmış durumdalar ve “iş 
bulma” umutları tükenmiş. İşçi de işsiz de 
adeta karanlık tüneldeymiş gibi önünü-
geleceğini göremiyor.
Bu sosyal sorunlar altında işçiler ve 
işsizlerden tepkiler yükseliyor. Keyfi işten 
atılmalara, ödenmeyen ücret ve sosyal 
haklarına karşı grev, oturma eylemleri, 
Ankara’ya derdini-taleplerini bizzat an-
latma yürüyüşleri başlatan işçilere AKP 
iktidarı görülmemiş saldırganlıkla müda-
hale ediyor. Fabrika ve iş yerleri önündeki 
grev ve oturma eylemleri çadırları haksız 
hukuksuzca sökülüyor, işçilerin yürüyüş-
leri engelleniyor, gözaltına alınıyorlar. 
AKP iktidarı sermayenin iktidarı olduğunu 
her fırsatta işçiye düşmanlığı üzerinden 
ispatlıyor. 
Bütün sorun ve saldırılara karşı, işçi sı-
nıfının tek silahı var; meşru zeminde ve 
birlik halinde örgütlü mücadelesini ge-
liştirmek. Yüzlerce yıla dayalı pratikleri 
göstermiştir ki; İşçiler birliğini sağlamadan 
hak arama mücadelesinde asla başarılı 
olamazlar. Patronlar ve siyasi iktidar-
lar güçlerini; işçilerin dağınıklığından, 
birlikten yoksun oluşundan almaktadırlar. 
En büyük korkuları işçilerin birliğidir.
İşçilere çağrımız; gücünüz birliğinizdedir, 
birlik halinde mücadelelerinizi geliştirin. 
Bugün hak arama mücadelesinde 
yarın kapitalizme karşı siyasal iktidar 
kavgasında birliğiniz zaferinizin anahtarı 
olacaktır.
Komünist harekete çağrımız; daha fazla 
işçi ve işsizlerin sorunlarına odaklanan 
bir mücadeleyi geliştirin. İçeriden ve dı-
şarıdan işçilerin gelişen mücadelesinin 
ayrılmaz bir parçası olmanın kavgasını 
büyütün. 

GÜCÜNÜZ BİRLİĞİNİZDEDİR!
İŞTEN ÇIKARMANIN 
YENİ ADI: KOD 29
İşten çıkarma yasağına takılmamak için 
işverenin sıklıkla başvurduğu Kod-29 
işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı 
ve işsizlik maaşı gibi haklardan faydala-
namaması anlamına geliyor.
Pandemiyle birlikte işten atmaların ya-
saklanması sonrası hayatımıza yeni bir 
kavram eklendi. Kod-29. İşten atmanın 
arka kapısı olarak görülen bu kavram 
pandemi döneminde çalışanı işten çı-
karmak isteyen işverenin sıklıkla baş-
vurduğu bir yöntem haline geldi.
İş Kanunu’nun 25/2 maddesince “ahlak 
ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” 
olarak tanımlanan Kod-29’la işten çıka-
rılan kişiler, kıdem tazminatı, ihbar taz-
minatı ve işsizlik maaşı gibi haklardan 
faydalanamıyor.
İşten çıkarma yasaklarının başladığı Ni-
san 2020’den beri de Türkiye’nin dört bir 
yanından çok sayıda işçi bu kod kulla-
nılarak işten çıkarıldı. Tüm hakları hiçe 
sayılan işçilerden birisi de Dilbent Tür-
ker. Küçük ev aletleri üreten Sinbo’nun 
fabrikasında çalışırken önce ücretsiz 
izne çıkartılan Türker’e sonrasında Kod-
29’dan çıkışı verildi. Türker şimdi Kod-
29’dan işten çıkarmaların yasaklanması 
için fabrikanın önünde direniş yürütüyor.
Türker, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı müfettişlerinin ücretsiz 
izne çıkarıldıkları dönemde fabrikadaki 
hak ihlallerini tespit ettiğinden bahse-
diyor. bunun sonucunda da işverenin 
ücretsiz izne çıkardığı işçileri işe geri 
aldığını fakat sendikal faaliyetleri engel-
lemeye dönük çabasını sonlanmadığını 
söylüyor.
İşe iade edildiği günden beri mobbin-
gin ve tacizin devam ettiğini söyleyen 
Türker, “İşbaşı yaptığımız günden beri 
hedef tahtasındaydık. Kod-29’dan çıkar-
manın yolunu yaptılar” diyor.
Fabrikada ücretsiz izine karşı bir müca-
dele verdiklerini hatırlatan Türker “Sinbo 
yönetimi sendikal faaliyetleri engelle-
mek adına benim üzerimden şunu gös-
termiş oldu: Siz ücretsiz izini yasaklattı-
nız ama bizim elimizde Kod-29 var” diye 
konuşuyor ve Kod-29’un işçiler için bir 
tehdit unsuru olduğunu söylüyor. Hiçbir 
denetim olmadan Kod-29’dan çıkış veri-
lebildiğini aktarıyor. “İşveren Kod-29’dan 
istediğini işten çıkartıp sicilini bozabili-
yor. Maaşının ve tazminatının üstüne 
yatabiliyor” diyor. BIANET
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Amed’in Sur İlçesi 
Dabanoğlu Mahal-
lesi’nde bulunan 

60 yıllık tarihçesi bulu-
nan Mehmet Han Pasajı 
önce kamulaştırıldı şimdi 
ise yıkımına karar ve-
rildi. 2015’te çatışmalı 
süreç sonrası Türk dev-
leti, Sur’u riskli alan, acil 
kamulaştırma gibi keyfi 
düzenlemeler kapsamına 
alarak birçok yeri ya ka-
mulaştırdı ya da yıkımın 
önünü açtı. 

Mehmet Han Pasajı’nın 
yıkılma kararını ilginç 
kılan ise bulunduğu ma-
hallede ve sokakta pasaj 
dışında kamulaştırma ve 
yıkım kararının olmaması. 
Esnaflar haklı olarak eğer 
kamunun yararınaysa, 
kamusal bir projeyi engel-
liyorsa buyursun yıksın-
lar diyor. Daha da ilginci 
Mehmet Han Pasajı’nın 
neden kamulaştırıldığı ve 
şimdi ise neden yıkılmak 
istendiğini izah eden tek 
bir resmi belge, beyanat 
ortada yok. Esnaflar ba-
sın ve sosyal medya ara-
cılığıyla defalarca sesini 
duyurmaya çalıştılar, ken-
tin valisiyle, Ticaret Odası 
başkanı, Esnaf Odası ile 
görüştüler ama bu görüş-

melerin hepsi boşa çıka-
rıldı, sonuç alınamadı. 

Esnafa ceza kesmek 
anlamına gelen 28 aylık 
ecrimisil bedelleri (işgali-
ye kirası) ödetildi. Esnaf 
dükkanlarımızı ya bize 
satın ya da kiracı olarak 
devam edelim bunla-
rın hiçbiri olmuyorsa en 
azından alternatif bir yer 
gösterin oraya taşına-
lım diyor. Kentteki siyasi 
partiler bir dizi ziyarette 
bulundu, HDP’li Sem-
ra Güzel soru önergesi 
verdi. Esasında kentin 
gündemleri arasına gir-
miş olan bir konuyla ilgili 
devletin ısrarcı bir şekilde 
yıkma kararının arkasın-
da durması bir dizi soruyu 
beraberinde getiriyor. 

Umutsuzluğa ve çare-
sizliğe kapılan esnaflar 
geçtiğimiz günlerde so-
runlarını dile getirmek için 
açmış oldukları Twitter 
hesabından yıkımı engel-
leyemediklerini, kısa sü-
rede hanı boşaltacaklarını 
ifade eden bilgilendirme 
notu paylaştılar. Kamu 
yararının gözetilmediği, 
kağıda uydurulduğu ama 
hukuka uygun olmayan, 
insanların mağdur edile-
ceği bir süreç işletiliyor. 

Hanın kamulaştırılma 
ve yıkım süreçleri şeffaf 
ilerlemediği için insan-
lar AKP’nin 18 yıllık rant 
politikasının bir parçası 
olarak görüyorlar. Newroz 
Gazetesi olarak yaptığı-
mız röportajda bir esnaf 
aynen şunu söylemişti: 
“3-5 kişi buranın rantını 
yiyecek diye 500 insanı 
mağdur edecekler’’

Mehmet Han Pasajı’nın 
yıkımı yalnızca insanların 
mağduriyetleriyle sınırlı 
değil pasaj esnafları ara-
sında işlemeci, iplikçi, 
tesbihçi vb. çeşitli alan-
lardan Amed’e has bir za-
naat tarihi de yok ediliyor. 
Görüşme gerçekleştirdiği-
miz zanaatkarlar biz bu-
radan çıkarsak bu meslek 
ölecek, biz yüksek kiralar 
verecek durumda değiliz, 
haliyle usta-kalfa-çırak 
ilişkisi üzerinden yaptığı-
mız mesleki aktarım kay-
bolacak diyor. 

Mehmet Han Pasajı 
yıkılmadı ancak üzerinde 
yıkım kararı var, bu ka-
rarı ancak tüm toplumsal 
kesimler, şehrin STK’ları, 
aydınları, siyasi partileri 
sürece sahip çıkarak ter-
sine çevirebiliriz.

MEHMET HAN PASAJI YIKILMASIN! Polîsan li Enqereyê 
midaxele li kedkarên 
tenduristiyê kirine

Polîsan midaxele li kedkarên 
tenduristiyê yên Nexweşxaneya 
Bajêr a Enqereyê kirine ku ji bo 
mafên xwe, xwestine çalakiyeke 
protestoyî bikin. Kesên deste-
serkirî, ber êvarê serbest bûne.
Polîsan midaxele li kedkarên 
tenduristiyê yên Nexweşxane-
ya Bajêr a Enqereyê kirine ku ji 
bo tevlî 7 rêxistinên pîşeyî ji bo 
mafên xwe bidest bixin, xwesti-
ne çalakiyeke protestoyî bikin.
Dr. Alî Karakoç, Serokê Ode-
ya Doktoran a Enqereyê, Dr. 
Aşe Ûgûrlû, Endama Rêveber 
a heman saziyê, Hevserokên 
Sendîkaya Kedkarên Tendu-
ristiyê û Xizmetguzariya Civakî 
(SES) yên Enqereyê û rêveber 
û endamên sendîkaya Dev Sag-
lik-Îşê jî di nav de polîsan gelek 
kes desteser kirine. 
Navenda Giştî ya SESê daxuya-
niyek daye û gotiye ku polîsan 8 
rêveberên wan desteser kirine.
Odeya Doktoran a Enqereyê 
jî aşkere kiriye ku Karakoç û 
Ûgûrlû serbest bûne.

KESK’iyên gihan Enqerê: 
Sîrgûnan rawestînin

KESK’iyên ku li dijî sîrgûn û ji kar 
avêtinan, ji çar aliyan ve dest bi 
meşê kirin, çalakiya xwe li ber Gara 
Enqerê bi dawî kirin. Kedkaran, 
dan zanîn ku ew ê bêdeng nebin, 
netirsin û îtaet nekin û xwestin 
daxwazên wan bên qebûlkirin. 
Sendîkaya Xebatkarên Veguhestina 
Yekbûyî (BTS) û Sendîkaya Ke-
dkarên Çapemenî, Weşan, Ragi-
handin û Postayê (HABER-SEN) 
yên girêdayî Konfederasyona 
Sendîkayên Kedkarên Cemaweriyê 
(KESK) bi daxwaza “Bila sirgûn 
bi dawî bibin û yên hatine sirgûn-
kirin vegerin cihê xwe yê berê” di 
2’yê mehê de ji çar aliyan ve dest 
bi meşê kiribûn, gehiştin Enqerê. 
Kedkarên gehiştin Gara Enqerê, 
ji aliyê Hevserokê KESK’ê Meh-
met Bozgeyîk û Aysûn Gezen, 
rêveberên sendekayan, nunerên 
rêxistinên girseyî yên demokratîk û 
parazvanên mafên mirovan ve hatin 
pêşwazîkirin. Li qadê pankartên 
“Ji sirgûnan re na”, “Li dijî sirgûnan 
meş” û “Sirgûn sûcê mirovahiyê ye” 
hatin vekirin û daxuyanî hat dayîn.
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IndustriALL Avrupa 
ve ETUC’tan imalatta 
ücret uçurumu: Ka-
dınlar için daha adil 
bir ücret

İmalat sektöründeki 
ücretlerin karşılaştı-
rılması, her iki işin de 
aynı yeterliliği gerek-
tirmesine rağmen, 
beyaz eşya üreten ka-
dınların araba üreten 
erkeklerden önemli 
ölçüde daha az üc-
ret aldıklarını ortaya 
koydu.
Almanya’da, otomobil 
endüstrisinde yapılan 
araştırma, beyaz eşya 
sektöründe erkeklerle 
eşit değerde iş yapan 
ve aynı yeterliliğe 
sahip kadınlara aylık 
ortalama 865 Euro 
daha az (brüt) ücret 
verildiğini gösterdi.
Romanya’da ise be-
yaz eşya sektöründe 
çalışan kadınlar, oto-
mobil endüstrisindeki 
erkeklerden ortalama 
(net) olarak ayda 244 
Euro daha az kazanı-
yor.
Bu örnekler, Covid’le 
mücadelede ön saf-
larda yer alan temiz-
likçiler ve bakıcılar 
da dahil olmak üzere 
milyonlarca işçi için 
düşük ücretin temel 
nedeninin, ağırlıklı 
olarak kadınlar tara-
fından yapılan işlerin 
değerine ilişkin köklü 
önyargılar olduğunu 
gösteriyor.
Buradan hareketle 
ETUC ve IndustriALL 
Avrupa, işçilerin ve 
sendikaların, eş de-
ğerdeki işe eşit ücret 
konusunu müzakere 
etmelerine yardımcı 
olacak kriterlere ilişkin 
bilgilere erişmelerini 
sağlamak amacıyla, 
AB’ye  “cinsiyete da-
yalı ücret şeffaflığına 
ilişkin bağlayıcı tedbir-
ler” alınması çağrısın-
da bulundu.

Karker ji mûçeyê kêmtirîn jî 
bêpar in!

Kar dîtin li Tirkîyê û bi 
taybetî jî li Kurdistanê ji xwe dijwar 
bûn lêbelê piştî pêvejoya Co-
vîd-19ê de bi mûçeyê kêmtirîn kar 
dîtin zêdetirîn dijwar bû.

Anko mûçeyê kêmtirî bû nîmet! 
Û mûçeyê kêmtirî pêde pêde dibi-
ye mûçeyê kêmzêde. Anjî mûçeyê 
kêmzêde dikeve ast a mûçeyê 
kêmtirîn. 3.3 milyon karker bi mû-
çeyekî di binî mûçeyê kêmtir de 
dişoxilin. Nêzîk yek milyon karker ji 
nîv mûçeyê kêmtir jî kêmtir bi mû-
çeyekî dişoxilin.

Hejmara karkerên ku neçar in 
bi meaşê kêmtirîn an kêmtir bijîn 
li dor 7,5 milyon e ku ewna dinav 
hemû xebatkarên mûçe de %38,3ê 
ne. 9.5 milyon karkerên beşekarê 
taybet nagîhijin mûçeyê kêmtir. Di 
beşekarê taybet da xebatkarên 
kû bi mûçeyê kêmtir û di binî de 
dişoxilin rêjeya wana %49e. Û xe-
batkarên dora mûçeyê kêmtir rêje-
ya wana %62 ye. 

Kar dîtin îro gelek zehmete. 
Heke kar dibînin vê car karsaz bi 
sepandina ka korsanwarî dest di-
din ser beşa ka mûçeyên kêmtir. 
Karsaz gora yasa neçar dibine 
mûçeyê kêmtir 2825 lîra dixe he-
sabê karkerê ki girtî bû kar. Belê 
eynî karsaz, wexta ku karkeran 
digre kar bi wana ra peymana ka 
bê yasa dirist dike û gor wê 700, 
1000 an jî 1500 lîre bi destan 
şûnde ji karker distîne. Ew kiryarên 
bê yasayî bi tevî fîrmayên dewletê 
ji hemû beşekarê taybet de gav bi 
gav belav dibin.

Ji xwe karkeran bi 2825 lîre 
nekarin paşiya mehê bînin. Lewra 
tixûb a birçîbûnê ji bo malbata çar 
kesî gihîştiye 2600 lîre. Wexta ku 
karsaz dest didin ser beşeka mû-
çeya kêmtir ew çax karker zêde 
tengazardibin. Herê karkeran wex-
ta ku karsaz ewnan girtin kar çima 
pêşniyar a karsaz ya bê yasa peji-
randin? Lewra ji serî da Diyarbekir 
li Kurdistanê de her du karkeran de 
yek jê bêkare û li mala wan de şîv 
nakele!

Belê li hêleke bi milyonan karker 
êsîrê mûçeyên kêmtirên hêlaka 
din da bi milyonan karker bi şiklekî 
derqanûn ji mûçeyên kêmtir ra bê-
parin. Bi kurtahî karker ji mûçeyên 
kêmtira ji bêparin!

Belê karsazên ku bi korsanwarî 
dest didin ser mûçeyên kêmtir 
yên karkeran ew namerdî û terora 
civakî ye. Dewleta ku heta nebza 
mirovên li kolanê jî dipîve lêbelê 
mixabin korsanwariya karsazan 
dişopîne û diparêze!

Dirûşma “hilberîna neteweyî niş-
tecih” çare ji pençeşêra civakî ya 
betalî û xîzanî re nabine

Rapora “newekheviya dahatê û 
xizanî ya Tirkiye” hate amedekirin. 
Li gorî raporê, di navbera welatên 
Ewropa da di hêla newekheviya 
dahatî de welatekî herî bilind Tir-
kiye ye. Gel di navbera salekê da 
1500 dolar xizan bû. Ji du salê pa-
şin de xizaniya gel %8.4 zêde bû. 
Ji deh kesan heft deyndarin. Û ji 
Kurdistanê ew rêje gelek bilind e.

Li Tirkiyê deh milyon betalî hene 
û bi lez hêviya wana di hêla dîtina 
kar de kêm dibe. Ciwanên ku di bin 

betalî û xizaniyê de tengezar bûne 
ji wana de %30 dixwazin biçin der-
veyî welat. Ji karkeran %61 dibêjin 
“heger derfet hebe bijartina me em 
li derveyê welat bişoxilin. Ji ber ku 
“hilberîna navxweyî û neteweyî” 
kar nayne afirandin.

Di bin serweriya Tifaqa Cumhur 
de ku şev û roj propagandaya “hil-
berîna navxweyî û neteweyî” ez-
man safî dike, cardin jî ji sê ciwa-
nan yek dixwaze ber bi penaberiyê 
ve biçe welatekî din. Anko ji bo ku 
hêvî, zad û kar tunneye ciwan ji 
hêviyê ji derveyî welat digerin. Ji 
sê ciwanan yek dixwazin ku biçin 
welatek din. Ji %61 bêkar dixwazin 
li derveyî welat bixebitin. Li aliyê 
din, Tifaqa Cumhûr hîn jî pêla nija-
dperest-neteweperest bi propagan-
daya “hilberîna herêmî û neteweyî” 
difûre!

Teror di jiyana civakî de li her 
deverê ye 

Di sala 2020an de 2 hezar û 427 
karkeran jiyana xwe ji dest dan! Bi 
gotinek din, di mehê de kêm zêde 
an ji navînî 200 karker di kuştinên 
bi girêdayî kar de dimirin! Ne di 
qezayên kar de, lê di kuştinên kar 
de! Deverên ku terora civakî lê herî 
zêde heye ev in: Keştiyên li Tuzla, 
Aliağa, Altinova, di deryaya vekirî 
de xeniqîn, perçiqîn, ji bilindahiyê 
daketin, teqîn, şewitandin, krîza dil, 
bandora tişt…

Encam: kapîtalîzm û hêza wê ya 
siyasî ji vê dîmenan berpirsiyar in. 
Çareserî ne libergerîne û ne jî dilê 
xwe bi xwe şewitandin e. Çare li 
pêşxistina têkoşînek rêxistinî ye.

30.01.2020

BI KORSANWARÎ DESTESERKIRINA MÛÇEYA 
KÊMTIRÎN NAMERDÎ YE Û TERORÊ CIVAKÎ YE!
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İşçiler direnişe başladı,
valilik yasakladı!
Antep Valiliği, sendikalı ol-

dukları için tazminatsız işten 
atılan Güven Boya işçilerinin 
direnişe başlamasının hemen 
ardından kentte her türlü ey-
lem ve etkinliği 15 gün süreyle 
yasakladı.

Güven Boya Fabrikası’nda 
DİSK Tekstil’de örgütlenen 
işçilerden dördü Kod 29 ile 
tazminatsız işten atılmış, işçi-
ler önceki gün fabrika önünde 
direnişe başlamıştı. Sendikal 
haklarına saygı duyulmasını 
talep eden işçiler, vardiya çı-
kışında basın açıklaması ve 
oturma eylemi de gerçekleş-
tirmişti. İşçiler fabrika önünde 
çadır kuracaklarını ve her gün 
vardiya çıkışında eylem yapa-
caklarını duyurmuştu.

Antep valiliği, bu eylemden 
yalnızca bir gün sonra açıkla-
ma yaparak; basın açıklaması, 
oturma eylemi, çadır kurma 
da dahil olmak üzere kentteki 
her türlü eylem ve etkinliğin 
15 gün süreyle yasaklandığını 
duyurdu. 31.01.2021

İşten atılan Türker’den
fabrika önünde 
çadır eylemi kararı
TOMİS, Sinbo fabrika-

sında çalışan üyeleri Dil-
bent Türker’in Kod 29’a 
dayandırılarak işten atılmasına 
ve sendikalı işçilere disiplin 
cezası verilmesine yaptıkları 
açıklama ile tepki gösterdi.

Tüm Otomotiv ve Metal işçi-
leri Sendikası (TOMİS), Sinbo 
fabrikasında çalışan bir üyeleri 
Dilbent Türker’in 25/2 (Kod 29) 
maddesi bahane edilerek işten 
atılmasına ve sendikalı işçilere 
disiplin cezası verilmesine 
tepki göstermek amacıyla Av-
cılar’da bulunan fabrika önün-
de açıklama yaptı. Çok sayıda 
sendika üyesinin ve işçinin 
katıldığı açıklamada, “Madde 

25/2 kaldırılsın! Güvenceli ve 
sendikalı çalışmak istiyoruz, 
Kurtuluş işçinin kendi eseri 
olacaktır” pankartı ve  “Sen-
dikalı faaliyet engellenemez”, 
“İşten aramalar gerçekten 
yasaklansın” dövizleri açıldı. 
22.01.2021

İnsanca çalışma koşulları
isteyen NAK Kargo
işçilerinin direnişi 
3. gününde: 
“İşçiler köle değildir”
İzmir’de NAK Kargo 

işçilerinin sigortasız 
çalıştırılma, mobbing, sendi-
kal faaliyetleri engelleme ve 
kötü çalışma koşullarına karşı 
başlattıkları direniş 3. gününe 
girdi.

Işıkkent’teki NAK Kargo’da 
çalışan iki işçi, zorla ücretsiz 
izin tutanağı imzalatılarak 
işlerine son verildiğini belirtir-
ken, işe geri dönmek, insanca 
ve güvenceli çalışma koşulları 
gibi talepleri sağlanana kadar 
direnişi sürdüreceklerini ifade 
etti. 

Direnişe başlayan işçi-
ler, fabrikada çalışmaya 
devam eden işçilerin eylem 
alanına gelmelerinin patronlar 
tarafından engellendiğini söy-

ledi. 20-01-2021

Döhler’den atılan işçiler
direniş kararı aldı
Karaman’da bulunan Al-

man firması Döhler Gıda 
fabrikasında Tek Gıda-İş 
Sendikası üyesi olan 12 işçi, 
İş Kanunu›nun 25/2 maddesi 
gerekçesiyle geçen günlerde 
işten çıkarıldı. Dört yıl 
boyunca fabrikada örgütlenen 
Tek Gıda-İş, fabrikada 
yetkili sendika olmaya hak 
kazanmıştı. İşten çıkarılan 
işçiler işe iade talebiyle 17 
Ocak’ta fabrika önünde direniş 
başlatma kararı aldı. 13 Ocak 
2021

1001 gündür direnen
Cargill işçileri:
Vazgeçecek ya da geri
planda duracak değiliz
İşlerine geri dönme talebiyle 

1001 gündür sürdürdükleri 
direnişlerini taşıdıkları Tek 
Gıda-İş Sendikası Şubesi 
önünde soba kurdukları 
gerekçesiyle gözaltına alınıp 
serbest bırakılan Cargill 
işçileri, «Vazgeçecek ya da 
geri planda duracak insanlar 
değiliz. İşimizi istemekten 
vazgeçmeyeceğiz» dediler.

Sendikal faaliyetleri nede-
niyle işten çıkarılan Tek Gı-
da-İş üyesi Cargill işçilerinin 
dün Tarım ve Orman 
Bakanlığı önünde yapmak 
istedikleri eylem engellenmiş, 
sendikanın Ankara şubesi 
önünde direniş kararı alan 
işçiler, ısınmak için soba 
kurdukları için gözaltına 
alınmıştı.

Haklarında “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet” suçla-
masıyla işlem yapılan işçiler, 
gece saatlerinde serbest bıra-
kıldı. 12 Ocak 2021

Meslek Fabrikası 
eğitmen ve
emekçilerinin direnişi 
sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Fabrikası emekçileri 
eski belediye binası önündeki 
direnişlerinin 2.gününde 
taleplerini yineledi. 

Meslek Fabrikası önünde 
başlayan eylemleri Konak’taki 
belediye binasına taşıyan eğit-
menler ve emekçiler direnişle-
rini kararlılıkla sürdüreceklerini 
belirtti. 07 Ocak 2021

FABRİKA FABRİKA DİRENİŞ!
AKP iktidarının ekonomi ve emek politikaları sonucu çoğunlukla Kod 29 ile işten 

çıkarılan işçiler haklarını arıyor.  İşte fabrika fabrika yayılan direnişlerden bazıları…
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Bir yıldan fazladır salgınla 
yaşıyoruz. Bu durum bizi 
hem bireysel hem de top-

lumsal olarak etkiledi. Bireyin 
ve toplumun yaşamında birçok 
değişiklikler oldu. Almanya’da 
2020 yıllının Şubat - Mayıs ay-
ları arasındaki kısıtlamaların 
bilimsel sonuçları yavaş yavaş 
ortaya çıkıyor.

Berlin Humbolt Üniversite-
si profesörü ve aynı zamanda 
Ekonomik Sosyal Araştırma 
Merkezi (WZB) başkanı Jutta 
Allmendiger “Çok kötü bir geriye 
gitmeyle karşı karşıyayız. Koro-
na yasakları genç anne – baba-
ları, ebeveynlerinin hata büyük 
ebeveynlerinin eski gelenekle-
rine götürdü oysa bugünkü ya-
şamda özellikle genç annelerin 
toplumsal eşitlikteki anlayış ve 
yerleri ile ilgili beklentileri daha 
değişik” diyor.

Katılmamak mümkün değil. 
Böyle bir gelişmenin Kürdistan 
ve Türkiye gibi daha gelenekçi 
toplumlardaki sonuçları daha da 
ağır olacaktır.

Hans –Böckler- Vakfı da sal-
gın yasaklarının var olan cinsi-
yet eşitsizliğini kadınların aley-
hine derinleştirdiğini belirterek, 
eski geleneksel kadın-erkek iş 
ve mesleklerinden bahsedildiği-
ni dile getiriyor.

Aile içinde ve toplumsal ya-
şamdaki ücretsiz “başkasına 
yardım etmek” işlerin büyük bir 
oranı yeniden kadınların doğal 
işi olarak görünmeye başlan-
dı. Yıllarca verilen mücadele 
ile kazanılan haklar birer birer 
yok olmayla karşı karşıya. Bu 
da toplumu birkaç adım geriye 
atma tehlikesi taşıyor. Emekçiler 
olarak buna şiddetle itiraz etme-
liyiz. Kazanılan haklarımızdan 
taviz vermemeliyiz.

İşyerini eve taşıma ya da 
evde çalışma (Homeoffice) ilk 
başta insanlara pek de itiraz 
edilecek gibi gelmedi. Evde 
olmak bütün gün çocukları ile 
olmak pozitif görüldü. Ancak 
kısa sürede böyle olmadığı gö-
rüldü. Bamberg Üniversitesinin 
bütün eyaletlerde toplam 3000 
aile üzerinde yaptığı araştırma-
nın sonuçlarına göre “Ailelerin 
üçte ikisi artık güçlerinin sonuna 
geldiklerini bu stresi kaldırma-
larının mümkün olmadığını dile 

getirdiklerini” belirtiyor.
Araştırmaya katılan ailele-

rin hemen hemen tümü salgın 
öncesi çocuklarını yaşına göre 
kreşe, yuvaya ya da okula gön-
derdiklerini dile getirdiler.

Salgın öncesi ailelerin %81’i 
çalışıyordu bu oran şimdi 
%66’ya kadar düştü. Bu dü-
şüşün içinde işleri yarım güne 
düşenler yok. Bu da çok sayıda 
aileyi maddi kayıpla karşı karşı-
ya getirdi. Evde kapalı kalmanın 
çocukları yetişkinlere göre daha 
fazla etkilediği birçok araştırma-
da ortaya kondu. Arkadaşların-
dan, yuva ve okullarından ayrı 
kalmak çocukları oldukça olum-
suz etkiliyor.

Çoğu zaman anne-babalar 
evde düzenli çalışmak adına 
küçük çocukların bakımını ab-
lalarına-abilerine bırakıyorlar. 
Bunlarında daha çocuk olduğu 
unutuluyor. Evde hareket alan-
ları daralan çocukların önemli 
bir kısmı olması gerekenden 
fazla kilo alıyor. Bu durum ço-
cuklarda ayrı bir sıkıntıya ne-
den oluyor. Uzmanlar bunun 
çocukların psikolojisini olumsuz 
yönde etkileyeceğinden kork-
tuklarını dile getiriyorlar. Ayrıca 
bu okul yılı çocuklar için kayıp 
bir yıl oldu. Fakir ailelerin ço-
cukları gerekli donanıma sahip 
olmadıkları için uzaktan yapılan 
eğitime yeterince katılamadı-
lar. Araştırma grubu yöneticisi 
Yvanne Ander bu sonuçların 
kendileri için sürpriz olmadığını 
açıkladı. Ayrıca ev işinin işçilerin 

özellikle sendikalaşmasını nasıl 
etkileyeceği bilinmiyor. Ancak 
çok sayıda uzman ve tecrübeli 
sendikacı; bu durumun örgüt-
lenmeyi olumsuz etkileyeceği 
kanısında. Bütün bunlar göz 
önünde tutulduğunda fakirliğin 
artığını söylemek yeni bir keşif 
olmaz.

2019 yıllında Almanya’da tam 
gün çalışanların %5,7’si çalıştık-
ları ile geçinemiyordu. Bu oran 
emeklilerde %15,8 civarındaydı. 
Günümüzde tam gün çalışama-
yanların oranı %15,8’e ulaşmış 
durumda. Bu gelişme bize iki yıl 
öncesine göre kendi işiyle ge-
çinemeyenlerin üç katına yakın 
arttığını gösteriyor.

Geçinememek aile içindeki 
şiddeti de aynı boyutta arttırıyor. 
Çocuklar ve kadınlar aile içi şid-
detten en fazla etkilenen kesim.

Madalyonun öbür tarafınday-
sa büyük tekeller sermayelerine 
milyarlar katıyorlar. Onlar için 
yukarıda saydığımız olumsuz-
lukların hiçbiri söz konusu değil. 
Hükümetler en büyük yardımları 
bunlara yapıyorlar.

Bütün bu sıkıntıları aşma-
nın yolu biz emekçilerin birlikte 
hareket etmemiz gerektiğini 
gün ışığına çıkarıyor. Burada 
cinsiyet, dil, din, etnik yapıya 
bakmaksızın yeni mücadele ve 
örgütlenme metotları geliştirme-
liyiz.

Bu alınteri ile geçinenlere Ka-
kerê Sosyalîst ê Welatparêz’in 
çağrısıdır. 31.01.2021

PANDEMİ YASAKLARI VE EVDE ÇALIŞMANIN 
(HOMEOFFİCE) SOSYAL YAŞAMDAKİ ETKİLERİ

Enver ŞEN   Hindistan’da yeni tarım yasa-
larını protesto eden çiftçilere 
polis saldırdı: 1 ölü, 200 gözaltı, 
300’den fazla yaralı
Eylemlerin arkasındaki çiftçi bir-
likleri, yeni tarım yasalarına karşı 
protestoların devam edeceğini de 
belirtti.
Çiftçilerin sözcüleri, polisin ey-
lemcileri provoke ederek şiddete 
neden olduğunu da belirtiyor. Söz-
cülerden Kawalpreet Singh Pan-
nu, Fransız haber ajansı AFP’ye 
yaptığı açıklamada, “Barışçıl bir 
eyleme saldırdığınız zaman bunlar 
yaşanır. Burada bitmeyecek. 
Hareketimiz ve mesajımız daha da 
güçlenecek” dedi.
Hükümet söz konusu reformla-
rın sektörün yararına olduğunu 
savunsa da çiftçiler bu yasalar 
neticesinde gelirlerinin azalacağı-
nı ve yoksullaşmanın artacağını 
belirtiyor.
Yeni tarım yasalarının geri çe-
kilmesini isteyen çiftçiler geçen 
Kasım ayından bu yana başkent 
Delhi’de eylemler düzenliyor.
Yeni yasalar, satış, fiyatlama ve ta-
rım ürünlerinin stoklanması konu-
sunda uzun süredir Hintli çiftçileri 
koruyan düzenlemelerin gevşetil-
mesini getiriyor.
Çiftçiler, yeni düzenlemelerin 
serbest piyasanın yararına, kendi-
lerinin ise zararına olacağı görü-
şünde.
Pazarlık güçlerinin azalacağını 
savunan çiftçiler, özel sektör kar-
şısında savunmasız kalacaklarını 
belirtiyor.
Birçok ekonomist ve uzman Hin-
distan’da tarımın reforma ihtiyaç 
duyduğunu belirtse de, hükümeti 
eleştirenler söz konusu reformların 
çiftçilere danışılmadan yapılması-
na karşı çıkıyor.
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“Gözlerimiz umut dolu, 
yakışmaz bize kaygı” diye 
haykırıyor Baldur’daki 

grevci işçinin eşi. Grevcilere olan 
desteğini yürekten gelen dizelerle 
selamlıyor.

“Baş eğmeyeceğiz, aşağı 
bakmayacağız, itaat etmeyeceğiz” 
diye isyan ediyor, direniyor Boğaziçi 
öğrencileri.

“-Sanki suçlu bizmişiz gibi, sanki 
hırsızlığı namussuzluğu arsızlığı biz 
işlemişiz gibi, biz yapmışız gibi hesabı 
bizden sormaya çalışıyorlar.

-Yani hesabı sorması gerekenler, 
gidip hesap sormayanlar, 
soramayanlar bizden hesap sormaya 
çalışıyorlar. 

-Oysa bizim haklılığımızı herkes 
biliyor. 

-Bir işverene, bir tek adama gücü 
yetmeyen devlet, şimdi gücünü bizde 
sınıyor. 

-Biz bir kere daha bağırıyoruz 
buradan. 

-Devletin gücünü bizde sınamayın. 
-Yerin yedi kat altında alın 

teriyle, yaşamını devam ettirmek 
durumunda kalıp, kör edilenlerin, 
sakat bırakılanların, ciğerleri 
çürütülenlerden, hesap sormasın 
devlet. 

-Devlet bunları yapanlardan hesap 
sorsun gücü yetiyorsa! 

-Bir tane kıçıkırık patrondan hesap 
sormayı beceremeyen devlet, gücünü 
bizde sınayacak öylemi?

- Öylemi Alay komutanı! 
-Buradayız biz. 
-Yıllarca arkadaşlarımızın 

bedenlerinden parçalar kopartıldı o 
madende parçalar! 

-Şimdi bize güç göstereceksiniz ha! 
-Ve biz bu güçten korkacağız 

öylemi?
- Vallahi de korkmuyoruz, billahi de 

korkmuyoruz sizden.”
Soma’lı madencilerin haykırışıydı 

yukarıdaki satırlar. 

HERYER BAŞKALDIRI, DİRENİŞ, İSYAN!

Kentteki mahallelere 
haftanın değişik günlerinde 
kurulan semt pazarlarının 

bitimine yakın saatlerde birden 
bire bitiveren insan grupları 
gün boyu yerlere atılan, çürüğe 
ayrılan meyve ve sebzeler kısa 
süre içinde toplanıp poşetlere 
dolduruluyor. Bir nevi belediye 
temizlik birimlerinin işini 
hafifletiyorlar. Kimisi göçmen-
mülteci, kimisi buranın yoksulları. 
Koca koca adamların bir kısmı 
ise, gururlarından utançlarından 
sebze meyve toplayan eş 
ve çocuklarını uzaktan takip 
ederek onlara göz kulak olup bir 
nevi güvenliklerini sağlıyorlar. 
Yaşadıkları güne lanet okuyarak. 
Kendini varlıklı sayan pazar 
sakinleri, tezgah sahipleri, 
küçümseyen aşağılayan 
davranışlarla, acıyan gözlerle 
izliyorlar olanı biteni. Bir de 
şu akıl vermeye çalışmaları 
yok mu beni çileden çıkarıp 
insanlığımdan utandırıyor. “Yok 
efendim ülkelerini terk etmeyip 
savaşsalarmış, aslında bunların 
hepsini hak ediyorlarmış, Allah 
bunları cezalandırıyormuş.” Göz 
ile söz ile tacizin haddi hesabı 
yok. Türkçeyi öğrenmişler ama 
duymamazlıktan geliyorlar 
söylenenleri. Utanarak ezilerek 
insanlardan gözlerini kaçırarak 

topluyorlar yerlere atılanları. 
Yüksek sesle konuşanı, güleni, 
kahkaha atanı nadiren görmek 
mümkün. 

Süper market işletmecileri 
daha da uyanık. Tarihi geçen 
ürünleri, çürüyen meyve ve 
sebzeleri ayırıp daha ucuza 
satıyorlar akşamları mültecilere. 
Birde iyilik yaptıklarını zannedip 
cennet hayali kuruyorlar öbür 
tarafta utanmazca. Böbürlenerek 
anlatıyorlar etrafındakilere 
yaptıklarını. Hiç unutamıyorum 
mülteci bir kadının, marketin 
çürük sebze ve meyvelerinin 
atıldığı açık alandan aldığı 
bir bölümü çürük, yuvarlak ve 
büyük sadece bir adet kemer 
patlıcanının fiyatını sorup 
aldığını.

Kent merkezindeki bir somun 
fırını cadde üzerine bir dolap 
yerleştirmiş, üzerine de yazmış 
bayat ekmek konulur diye. Her 
zaman altı yedi kişi, bazen on 
kişi sırada bekliyor. Her yaştan 
insanı görmek mümkün. Kimi 
çocuk, kimi yaşlı, kimi genç, kimi 
kadın, bekliyorlar birisinin ekmek 
bırakmasını ya da fırından 
bir kaç ekmek alıp vermesini. 
Ekmek için sıra bekleyenlerin 
çoğu kendi ülkemizin vatandaşı.

Kağıt, metal, plastik 

toplayıcıları olarak kendi 
aralarında iş bölümü yapmışlar, 
mahalleleri paylaşmışlar. 
Çoğunlukla elektrikli arabalarıyla 
ve belirli aralıklarla çöp 
konteynırlarını kontrol edip 
işlerine yarayan satabilecekleri 
atıkları topluyorlar. Genellikle iki 
kişi oluyor bu çöp toplayıcıları. 
Biri çocuk biri yetişkin. Caddede 
yürürken çöp konteynırından 
özellikle bir çocuğun aniden 
çıkıvermesi ve şaşırmamak 
işten bile değil. Bunun nedeni 
çocukların çöp konteynırlarına 
daha rahat girip çıkmaları. Her 
yerde ve her koşulda çocuk 
emeği ve sömürüsü kendini 
hissettiriyor ve görmek mümkün 
ne yazık ki.

Şehrin en zor, en ağır ve 
inşaat işlerinde göçmenleri her 
zaman görmek mümkün. Ve 
bunlar şanslı olanları. Yaşam 
koşullarını, çalışma şartlarını, iş 
güvenliğini, sosyal güvencelerini 
takip etmek veya sormak çok 
zor. Ben Suriyeliyim diyerek 
işin içinden çıkıyorlar ve 
konuşmuyorlar. Patronlar ise 
hem işi ucuza yaptırdığından, 
hem de mültecilere iş ve ekmek 
verdiği için çok mutlu ve huzurlu 
hissediyor kendisini ne hikmetse. 
Aldıklarını çaldıklarını ve 
sömürdüklerini hesaba katmadan 
düşünmeden sistemin kurallarına 
göre oyununu oynuyor.

Sokaklar mülteci çocuklarla 
dolu. Gelecekleri belirsiz. Her 

türlü istismara açık. Eğitim, 
sağlık ve gelecekteki yaşamları 
nasıl olacak? Kimsenin söylediği 
veya öngördüğü bir çözüm, bir 
çıkış yolu yok. Çocuk her yerde 
çocuk kuralı onlar için de geçerli, 
ancak bir sonrası için bir şeyler 
söylemek oldukça güç. Olası 
sonuçlarını kestirmek zor değil, 
hatta çok korkutucu.

Ezilen ulusların ve savaşların 
olduğu her yerde, dostun da 
düşmanın da hışmına uğrayan 
maalesef kadınlar. Mülteci 
kadınların yaşamlarını, neler 
ile karşı karşıya olduklarını 
anlamak veya kestirmek o kadar 
zor ki. İnsan sadece sokakta 
veya pazarda görebiliyor 
onları. Konuşmak, dertlerini 
acılarını dinlemek, sorunlarına 
çözüm üretmek mümkün mü? 
Kendilerine has gelenek kültür 
ve yasalarının içinde yok olup 
gidiyorlar. Kimseler farkında 
bile değil. Hepsi çocuk yaşta ve 
kucaklarında bir iki çocuk. Çocuk 
gelinler, çocuk anneler. Belki de 
büyük çoğunluğu ikinci eş. Ki 
zaten öyledir büyük bir olasılıkla.

Bir anlatabilsem onlara 
işgalcilerin, sömürgecilerin barış, 
demokrasi ve cennet vaatlerinin 
yalan, kendi egemenlerinin de 
işbirlikçi olduğunu. Bu hayatların 
büyük çoğunluğu kirli, bozuk 
düzenin devam etmesi için 
sistemin dişlileri arasında yok 
olup gidecekler. İnsanın değeri 
ne ki bu düzen için. 02.02.2021

Mustafa KORKMAZ         mustafakorkmaz5851@gmail.comADIYAMAN’DAKİ MÜLTECİLER 
İLE İLGİLİ BİRKAÇ GÖZLEM
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Li gorî raporên ÎSÎG›ê di 
Kanûna 2020’an de 356 
karker bûn qurbana kar. Di 

2020’an de 2 hezar û 427 karker û 
di 8 salên dawî de jî bi giştî 14 he-
zar û 913 karker bûn qurbana kar. 

Li gorî dane û raporên Meclîsa 
Ewlehiya Kar û Tenduristiya Karke-
ran (ÎSÎG) di sala 2020’an de 2 he-
zar û 427 karker bûn qûrbana kar. 
Di sala 2019’an de 1736 karker, 
di sala 2018’an de 1923, di sala 
2017’an de 2006, di sala 2016’an 
de 1970, di sala 2015’an de 1730, 
di sala 2014’an de 1886, di sala 
2013’an de jî 1235 karker di qe-
zayên kar de bûn qurbana kar. Di 8 
salên dawî de jî bi giştî 14 hezar û 
913 karker bûn qurbana kar. 

Di sala 2020’an de li gorî mehan 
hêjmara karkerên bûn qurbana kar 
wiha ye: “Di meha çile de herî kêm 
114 karker, di meha sibatê de herî 
kêm 132 karker, di Adarê de herî 
kêm 113 karker, di Nîsanê de herî 
kêm 223 karker, di Gulanê de herî 
kêm 166 karker, di Hezîranê de 
herî kêm 190 karker, di Tîrmehê 
de herî kêm 164 karker, di tebaxê 
de herî kêm 218 karker, di îlonê de 

herî kêm 211 karker, di cotmehê de 
heri kêm 232 karker, di mijdarê de 
herî kêm 308 û di kanûnê de jî herî 
kêm 356 karker bûn qurbana kar. 

48 KARKER JI SÛRIYE BÛN
Di sala 2020’an de ji karkerên 

bûn qurbana qezayên kar 101 jê 
penaber bûn. Di nava kakerên ku di 
cînayetên kar de jiyana xwe ji dest 
dan 48 karker ji Sûriye, 28 karker 
ji Afganistanê, 5 karker ji Turkme-
nistanê û 4 karker jî ji Gurcistan û 
Ozbekistanê bûn. Li gorî welatan 
hêjmara karkeran wiha ye: Ji Azer-
baycan 2 karker, ji Îranê 2 karker, 
ji Rusya jî 2 karker ji Ukraynali 2 
karker, ji Bulgaristanê 1 karker, ji 
Iraqê 1 karker, ji Nepallî 1 karker û 
ji Pakistanê jî 1 karker mirin. 

Li gi gorî rapora ÎSÎG›ê ji 2 hezar 
û 427 karkeran 2279 karker jê mêr, 
148 karker jin û 68 karker jî zarok 
in. 

Li gorî rapor û lêkolîna ÎSÎG›ê 
piştî vîrûsa Covît-19 belav bûn 
hêjmara karkerên di qezayên kar 
de mirin ji sedî 30 zêde bûn û herî 
kêm 741 karker ji ber Covid-19 mi-
rin.

DI 2020AN DE 2 HEZAR Û 
427 KARKER BÛN QURBAN

Serokê Odeya Endezyarên Çandiniyê ya 
Şaxa Wanê Engîn Işik, destnîşan kir ku ji bo 
ku sektora çandinî û sewalvaniyê cardin bi ruh 
û can bibe, ewilî divê qedexekirina mêrgan bê 
betalkirin. 

Bi salan e li gelek bajarên nêzî sînoran 
mêrg û zozan di bin navê “herêma ewlehiya 
taybet” de tên qedexekirin. Ev qedexe bando-
reke pir xirab li sektora çandinî û sewalvanyê 
dike. Gelek kes ji ber van qedexeyan êdî nika-
rin kar bikin û ji neçarî koç dikin. Serokê Ode-
ya Endezyarên Çandiniyê ya Şaxa Wanê En-
gîn Işik, rewşa sewalvan û cotkarên li herêmê 
nirxand. 

Işik, da zanîn ku bi hezaran cotkar bêyî 
alîkarî bi derfetên xwe hilberînê dikin û sa-
ziyên têkildar ên li bajêr jî bi van pirsgirêkan 
re eleqedar nabin. Işik, diyar kir ku çavkaniya 
sereke ya debarayê ya Wanê sewalvanî 
û çandinî ye û got: “Ev her du ji bo wanê 
çavkaniya îstihdamê ne. Lewma divê pitşgiriye 
hilberîneran bê kirin. Tenê ne di warê aborî 
de, divê di warê ekîpmanê de jî piştgirî bê ki-
rin.” 

ÇANDINIYA MODERN 
Işik, destnîşan kir ku ji bo çandinî cardidn bi 

ruh û can bibe divê qedexekirina mêrg û zoza-
nan ku ji salên 90’î heya niha didomin bên be-
talkirin û got: “Mêrgên li Wanê ji sedî 10’ê Tir-
kiyeyê teşkil dikin. Her wiha di warê çandiniya 
modern de jî divê piştgiriya hilberîneran bê 
kirin. Wan di warê pez de jî di rêzên ewil ên 
Tirkiyeyê de ye. Lê berdarî kêm e. Li bajêr 2 
milyon pez heye. Divê em vê hejmarê du qat 
zêde bikin û berdariya goş û şîr zêde bikin.” 

KOÇBERÎ 
Işik, destnîşan kir ku hilberînerên ku di 

warê çandinî û sewalvaniyê de piştgiriya wan 
nayên kirin erdê xwe û heywann xwe difiro-
şin û koç dikin. Işik, diyar kir ku bi bajarîbûn 
û betonê jî qadên çandiniyê kêm bûne û got: 
“Gelek qadên çandiniyê hatin betonkirin. Her 
ku bajar mezin dibe qadên çandiniyê jî kêm 
dibin.” 

NÎVÎ NÎVÎ KÊM BÛYE 
Şukru Akdoganê bi bi salan sewalvaniyê 

dike got: “Êm pir biha bûye. Qezenca sewal-
vaniyê nemaye. Serê sibehê zû têm vê derê. 
Lê ji ber ku pereyê mirovan tune ye, kes 
heywanan nakire. Ji xeynî sewalvaniyê tu karê 
me tune ye. Kapek par bi 20 TL’yî bû, lê niha 
bi 60 TL’yî ye. Em heywanan dikirin, lê qezenc 
nakin. Par em 100 kes dihatin bazara heywa-
nan, nih 50 kes jî nayê. Kar nîvî nîvî kêm 
bûye. Alîkarî jî tune ye. Lê di ser re em serê 
heywanê pere didin. Pereyê ku em qezenc 
dikin jî em didin meydanê.” 

Yûsûf Aslan jî anî ziman ku nikare 
heywanên xwe bifiroşe û got: “Hema bibêje 
sewalvanî miriye. Ji ber ku êm û ka biha bûye, 
heywan nayên firotin.” MA / Bariş Donmez 

HALÊ ÇANDINÎ Û SEWALVANIYÊ 
NE TU HAL E:
BILA QEDEXEKIRINA MÊRGAN 
BÊ BETALKİRİN
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Kaçırılıp öldürülmediğinde kaçırılma 
denilir, eğer öldürülüp de failleri 
belli olmasaydı faili meçhul cinayet 

sayılacaktı. Peki ya “faili meçhul” sayılan 
kaybetmeler, cinayetler hem de 1990’larda 
sayısı 20 binlere ulaşan bir rakam nasıl 
olur da “faili belirsiz” olur? Buna kim inanır? 
Biraz aklı, hukuku, merhameti, vicdanı 
olan inan bilir mi? Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
faili meçhul cinayetlerinden tutunuz 
günümüze varıncaya kadar yapılan faili 
meçhul cinayetlerin nasıl olur da failleri 
bulunamaz? Bir gece ansızın Sabahattin Ali 
kaçırılır, Uğur Mumcu… ve daha nicelerinin 
belli olan failleri bulunamaz.

Sıradan insanlar, kapkara cehalet dolu 
ve psikolojik bozukluktan kaynaklı bazı 
adam kaçırma ve yok etme eylemleri 
düzenlenebiliyor ama bu sıradan 
cahiliye olayları az denecek kadar azdır. 
Güneş’in polis tarafından kaçırılması ve 
Güneş’in anlatımları sırandan bir grubun 
kaçırma olayına benzemiyor. Hele de 
cumhurbaşkanının ve içişleri bakanının 
tehditler savurduğu bir iktidar erkinde 
bu kaçırma olayları sıradan bir kaçırma 
sayılamaz. Cinayet şebekelerinin muhalefet 
partilerinin sözcülerini, başkanlarını açık 
açık tehdit ettiği bir devlette bu kaçırma ve 
kaçırılanlar sıradan olabilir mi?

Araştırmalar bize gösteriyor ki 
TC kurulduğundan bu yana özellikle 
Kürdistan’da kaçırılarak infaz etmeler 
sonucu “faili meçhul” sayılanlar on 
binlercedir. Bu cinayetlerin özellikle politik 
atmosferin ısındığı dönemlere rastlaması 
bir sıradanlık sayılabilir mi? Bunları görmek 
için kör olmaya gerek var mı? Kaldı ki 
aklını kullanan kör bile anlar. Aşık Veysel’in 
dediği gibi “gozlerim gormuyo emme ben iyi 
anlayıp idrak edebiliyorum”. 

Demokrasi ve hukuk devleti olmayınca 
bir grup poliste bunları yapabiliyor “emme” 

diktatöryal, baskıcı rejimlerde devletin 
bekası için devletin haberi olmadan bir kuş 
bile uçmaz. 1990’lardaki 20 bin civarındaki 
faili meçhul cinayetlerden devletin nasıl 
haberi olmaz ve sorgulamaz? Ciddi 
ciddi sorgulama yok ise bu “faili meçhul” 
cinayetlerin altında devletin olduğu 
apaçıktır.

Açık ve “meçhul” cinayetlerin bir tarihsel 
devlet geleneği silsilesi içerisinde ele 
alınması gerekiyor.

Emevi, Osmanlı devlet geleneğinin 
TC’de de sürdüğünün bilinip sorgulanması 
gerekiyor. 

Bence devleti ele geçirmiş 
milliyetçi, ırkçı, muhafazakâr bir devlet 
yapılanmasının sonuçlarıdır bunlar. 
Değilse, neden bütün bu cinayetler 
devlet eli ile sorgulanmıyor ve de ortaya 
çıkarılmıyor?

Demokratik bir toplum ve demokratik bir 
devlet asgari düzeyde olmadıkça çok yazık 
oluyor bu hallere.

Devlet işine geldiği her türlü cinayetleri 
ortaya çıkarabiliyorsa neden bunları ortaya 
çıkaramıyor?

Devlet geleneği Topal Osman’a vur diyor 
ve de amaç hasıl olunca Topal Osman da 
yine bu devlet geleneği tarafından ortadan 
kaldırılıyor. Aksini söyleyenleri beni iknaya 
çağırıyorum. “Gozumle gormedum emme 
aklını kullanan başka türlü gorur”.

Peki, bu sivilleştiğini söyleyen, insana 
yakışmayan cahil iyelik karşısında ne 
yapmak gerekir?

Sözün kısası;
Tez elden, vakitlice bu devlet cahiliye 

geleneğine son vererek demokratik bir 
toplum ve demokratik bir devlet yapısına 
evirilmek gerekir ki başka bir ilaç da yoktur. 

İŞÇİ GÖKHAN GÜNEŞ’İN KAÇIRILMASI VE 
NİHAYETİNDE “FAİLİ MEÇHUL” KAÇIRMALAR 

Fevzi KARTAL

Aşpêjê ku betal maye: Eyb e 
meriv bibêje, lê niha em birçî ne

Aşpêj Akîf Çakir ku piştî ji ber şewba Co-
vîd-19’ê kafe hatin girtin betal maye got: 
“Eyb e meriv bibêje, lê niha em birçî ne. 
Kes aliyê me nake. Em pir mexdûr bûne.” 

Ji ber şewba Covîd-19’ê du meh û nîv in 
ku kargeh girtî ne. Ji ber vê hem xwediyê 
kargehan hem jî kargeh mexdûr bûne. Li 
navçeya Halîliye ya Rihayê jî ji ber vê gelek 
eks betal mane. 
 
TÊRA FATÛREYAN NAKE
 
Xwediyê kafeyê Saît Urun, anî ziman ku 
kafeya wî 70 roj in girtiye û ji ber vê zeh-
mtiyê dikişînin. Urun, bilêv kir ku beriya 
qedexeyan jî rewşa karê wan nebaş bûye, 
lê belê piştî qedexe hatin danîn rewşa 
wan hîn xirabtir bûye. Urun, destnîşan kir 
ku ji ber van qedexeyan 7 kesên li kafeyê 
dixebitîn betal mane. Urun, bal kişand ser 
pakêta alîkariya ya hikûmetê ku hezar lîre 
ye û got: “Têr nake. Em heqê ceryan, înter-
net û fatûreyan didin. Ceryana me girtiye, lê 
cardin birîn. Em mecbûr man biçin vekin.” 
 
AVM VEKIRÎ NE, KAFE GIRTÎ NE 
 
Urun, anî ziman ku kafe girtî ne lê AVM 
û dersxane vekirî ne. Urun, destnîşan kir 
ku ev dûrî aqilan e û got: “Heger bedêlek 
hebe, divê em giş bi hev re bidin. Vîrûs 
tenê li kafeyan belav nabe. Heger qedexe-
yek hebe divê li seranserê welêt hebe. 
Kafeya min girtiye, lê AVM û dersxane 
vekirîne.” 
 
DI NAV DEYNAN DE MANE 
 
Mûstafa Karatoprak jî anî ziman ku 3 kesên 
li cem wî dixebitîn niha betal in. Karatoprak 
got: “Me nû dest bi dayîna krediyên ku me 
di dema qedexeyên ewil de kişandibûn, 
kiribû. Lê belê rabûn cardin girtin. Nikarim 
krediyan bidim. Di nav deynan de mame. 
Em nikarin kargeha xwe jî bifiroşin. Bi 
hezar lîreyê didin nikarim heqê fatûreyan 
û kirê bidim. Ma ê hezar lîra bi kêrî çi bê? 
Hin karegahn digirin, hinan jî vedikin. Ev ne 
çare ye. Xwediyê dikanan jî doza kirêyên 
xwe dikin. De were safî bike.” 
 
Akîf Çakir ji beriya pandemiyê li kafeyekê 
aşpêj bûye. Lê belê piştî qedexe hatine 
ragihandin betal maye. 
 
Çakir, anî ziman ku gava dixebitî meaşê wî 
têra wî nedikir, lê belê niha bi temamî neçar 
maye. Çakir, bilêv kir ku zewicandiye û niha 
nikare heqê kirêya xwe jî bide û got: “Eyb e 
meriv bibêje, lê niha em birçî ne. Kes aliyê 
me nake. Em pir mexdûr bûne. Her tişt biha 
bûye. Lê kargeha em lê dixebitîn hîn jî gir-
tiye. Em ê vê mexdûrbûna xwe çawa bînin 
ziman, em jî nizanin.” MA
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Kişi başına düşen milli gelir 
dağılımında en düşük pay 
Kürt illerinde oldu. TÜİK 

verilerine göre, 18 bin 708 TL ile 
Van, 17 bin 465 TL ile Urfa ve 16 
bin 727 TL ile Ağrı son üç sırada.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) 2019 yılı il düzeyi cari fi-
yatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
(GSYH) hesaplamalarını paylaştı. 
Verilere göre, il düzeyinde cari 
fiyatlarla GSYH hesaplamalarına 
göre 2019 yılında İstanbul 1 trilyon 
327 milyar 452 milyon TL ile en 
yüksek GSYH’ye ulaşırken, İstan-
bul’u 395 milyar 731 milyon TL 
ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 263 
milyar 38 milyon TL ve yüzde 6,1 
pay ile İzmir takip etti. İl düzeyinde 
GSYH hesaplarında son üç 
sırada 4 milyar 134 milyon TL ile 
Dersim, 3 milyar 399 milyon TL ile 
Ardahan ve 2 milyar 840 milyon 
TL ile Bayburt yer aldı.

KİŞİ BAŞINA EN DÜŞÜK İL-
LER  

Kişi başına GSYH’de 2019 yı-

lında, İstanbul 86 bin 798 TL ile ilk 
sırada yer aldı. İstanbul’u, 81 bin 
228 TL ile Kocaeli ve 71 bin 27 TL 
ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi 
başına GSYH hesaplamalarında, 
18 bin 708 TL ile Van, 17 bin 465 
TL ile Urfa ve 16 bin 727 TL ile 
Ağrı son üç sırada yer aldı.

İSTANBUL İLK SIRADA
GSYH’yi oluşturan faaliyetler 

incelendiğinde 2019 yılında cari 
fiyatlarla GSYH’den en yüksek 
payı alan İstanbul, tarım sektörü 
ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, 
tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer 
aldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri 
toplamı içinde İstanbul’un aldığı 
pay yüzde 65,4, finans ve sigorta 
faaliyetleri toplamından aldığı pay 
yüzde 58,2, mesleki, idari ve des-

tek hizmet faaliyetleri toplamından 
aldığı pay yüzde 46,5, hizmetler 
sektörü toplamından aldığı pay 
yüzde 40,5, inşaat sektörü topla-
mından aldığı pay yüzde 35,6 ola-
rak gerçekleşti. Konya yüzde 6,1 
pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık 
sektöründe 81 içinde ilk sırada yer 
alırken, Ankara yüzde 29,2 pay 
ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk 
sırada yer aldı. İstanbul’un toplam 
GSYH’si içinde en yüksek payı 
yüzde 32,1 ile hizmetler sektörü 
aldı. 

Ankara, Türkiye’nin 2019 büyü-
mesine en fazla katkı sağlayan il 
oldu. Yıllık GSYH’nin, zincirlenmiş 
hacim endeksiyle bir önceki yıla 
göre yüzde 0,9 artışına en fazla 
katkı veren il yüzde 0,43 ile Anka-
ra oldu. Ankara’yı yüzde 0,40 ile 
İstanbul ve yüzde 0,14 ile Antalya 
izledi. Yıllık GYSH büyümesine 
2019 yılında negatif yönlü katkı 
veren illerin başında yüzde 0,23 
ile Kocaeli, yüzde 0,11 ile İzmir, 
yüzde 0,08 ile Bursa ve Hatay yer 
aldı.

KİŞİ BAŞI EN DÜŞÜK GELİR KÜRT İLLERİNDE

Milli gelir dağılım verilerini bölgesel ba-
zında değerlendiren ve ayrışmanın 
büyüklüğüne dikkati çeken ekonomi-po-

litikçi Mustafa Durmuş, “refahın temel göster-
gesi kabul edilen tüketim harcamalarından ül-
kenin Doğu ve Güneydoğu’su payını yeterince 
alamıyor” dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı İl 
Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) veri-
lerine göre, 86 bin 798 TL ile ilk sırada yer alan 
İstanbul’u 81 bin 228 TL ile Kocaeli ve 71 bin 
27 TL ile Ankara izledi. Kürt illeri ise son sıra-
larda yer aldı. Kişi başına düşen gelirin dağılı-
mına göre 18 bin 708 TL ile Van, 17 bin 465 TL 
ile Urfa ve 16 bin 727 TL ile Ağrı son üç sırada 
yer aldı.  

GELİRİN YÜZDE 54’Ü BEŞ İLDE 
Ülkelerin ekonomik refahının en önemli 

göstergesi olarak kabul edilen GSYİH verileri, 
Türkiye genelinde milli gelirin ya da toplumsal 
refahın belli kentlere toplandığını gösterdi. 
Verilere göre, Türkiye’nin en büyük beş ili 
toplam gelirin yüzde 53,7›sini almış durumda. 
Yüzde 30,7 ile en yüksek payı alan İstanbul’u 
yüzde 9,2 ile Ankara ve yüzde 6,1 ile İzmir 
takip etti. İllere göre gelir payının son üç 
sırasında yer alan iller ise Dersim, Ardahan ve 
Bayburt.

‘EŞİT DAĞITILMIYOR
Gelir dağılımındaki eşitsizliği Mezopotamya 

Ajansına değerlendiren ekonomi-politikçi Prof. 
Dr. Mustafa Durmuş, öncelikle milli gelirin Tür-
kiye çapında olduğu gibi illerin kendi içinde de 
eşit dağıtılmadığının netleştirilmesi gereken bir 
konu olduğunu söyledi. Durmuş, “Buna rağ-

men sanki eşit dağılıyormuş gibi sunuluyor ve 
dolayısıyla da bizi yanıltıyor. Bunun sonucunda 
böyle büyük boyuttaki gelir eşitsizlikleri gizlen-
miş oluyor” dedi.

‘GELİRİ BEŞTE BİRİNDEN AZ’
Durmuş, geçen yıl Ağrı’da yaşayan bir yurt-

taşın gelirinin İstanbul’da yaşayan bir yurttaşın 
gelirinin beşte birinden az olduğuna dikkati 
çekti. Durmuş, “İstanbul’da yaşayan bir yurttaş, 
elde ettiği gelirin beşte birinden az bir geliri 
elde edebildi (yüzde 19). Buna uygun olarak 
hayatını sürdürmeye çalıştı. Bu noktada şöyle 
bir itiraz gelebilir: Sözü edilen Doğu ve Güney 
Doğu’daki bu illerde yaşam İstanbul’a göre 
daha ucuzdur (örneğin ev kiraları ve gıda gibi). 
Bundan emin olamayız. Buna rağmen yaşamın 
bu bölgelerde daha ucuz olduğunu kabul etsek 
dahi eşitsizlikler azalmıyor” dedi.

13 KAT DAHA FAZLA
 TÜİK’in 4 Kasım 2015 tarihinde yayımladığı 

bir bültende, bölgelere ve illere göre tüketim 
harcamalarının dağılımını içeren araştırmayı 
paylaştı. Durmuş, “Buna göre, (2012-2014) yıl-
ları arasında yapılmış olan toplam hane halkı 
tüketim harcamalarının yaklaşık yüzde 25’i tek 
başına İstanbul’da, yüzde 14,6’sı Ege Bölge-
si’nde, yüzde 12’si Akdeniz Bölgesi’nde. Buna 
karşılık sadece yüzde 1,9’u Erzurum, Ağrı, 
Kars ve Iğdır’ın aralarında bulunduğu Kuzey-
doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşti. Buna 
Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri de katıldığında bu oran ancak yüzde 
10,7’ ye çıkabiliyor. Bu bölgelerde tüketim har-
camalarının çok önemli bir kısmı kira ve gıda 
gibi kalemlere ayrıldığından eğitim, eğlence ve 

kültür gibi harcamalar için geriye para kalmıyor. 
Yani hem ekonomik büyümenin temel sürükle-
yicisi olduğu hem de refahın temel göstergesi 
olduğu kabul edilen tüketim harcamalarından 
ülkenin Doğu ve Güneydoğusu payını yeterin-
ce alamıyor” diye belirtti.

EĞİTİME AYRILAN PAY YÜZDE 1
Bölgede eğitime ayrılan paya ilişkin verileri 

de paylaşan Durmuş, “Örneğin, eğitim için Ku-
zeydoğu Anadolu’da ayrılan pay sadece binde 
4. Tüm bölgedeki pay sadece yüzde 1,1. Eğ-
lence ve kültüre ayrılan pay Kuzeydoğu Ana-
dolu’da yüzde 1, 9. Tüm Bölge ortalaması ise 
sadece yüzde 2,3” dedi. Türkiye’deki ekonomik 
düzey farklılaşmasının batıdan doğuya doğru 
arttığını da ekleyen Durmuş, “Sadece kişi başı 
gelirde beş katı aşan farklılık değil, tüketimde 
de buna yakın oranda ortaya çıkan farklılık ül-
kenin batısından doğusuna ne kadar büyük bir 
ekonomik düzey farklılaşması ya da yoksulluk 
içinde olduğunu gösteriyor. Bunlara demokra-
tik hak ve özgürlüklerin kullanımı konusundaki 
farklılıklar da dâhil edildiğinde ayrışmanın daha 
da büyük olduğu ortaya çıkıyor” diye konuştu.

‘BÖLGESEL KALKINMA FARKLILIĞI’
Durmuş, gelir düzeyi farklılığını “bölgesel 

kalkınma ve gelişme farklılıkları” ile açıklama-
nın mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları 
söyledi: “Bu noktada farklılıkları azaltmak için 
‘bölgeye daha fazla yatırım yapmak’ gibi öne-
riler yeterli mi? Bölgesel kalkınma farklılığının 
bazı çevreler tarafından çok başvurulan bir 
açıklama ancak sadece bir sonuç. Bu sonuca 
yol açan daha derindeki temel ekonomik, poli-
tik ve sosyal nedenlerin neler oldukları ortaya 
konulmalı ve bunlara uygun çözümler öneril-
meli.”

 Mezopotamya Ajansı / Selman Güzelyüz 

KÜRT İLLERİ REFAHTAN PAY ALAMIYOR
Diyarbakır
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Samsun’da bir işçi hayatını kay-
betti

Samsun’un İlkadım ilçesinde üze-
rine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen 
işçi Emre Horasan hayatını kaybetti.

Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen 
Mahallesi’nde bir makine sanayisi 
işletmesinde kaynakçı olarak çalışan 
Emre Horosan’ın (37) üzerine 2,5 ton 
ağırlığındaki demir ızgara devrildi. 
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekiplerince ilk mü-
dahalesi yapılan Horosan, Samsun 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kal-
dırıldı. Horasan kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. 30 Ocak 2021

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, 
çinko madeninde meydana gelen 
göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 
işçi de yaralandı.

Olay Yahyalı ilçesi Aladağlar mev-
kisindeki çinko madeninde meydana 
geldi. Veli Yener  ve ismi henüz öğre-
nilemeyen bir işçi, madende çalıştığı 
sırada göçük meydana geldi. Veli 
Yener ve yanındaki çalışma arkadaşı 
göçük altında kaldı. Diğer çalışanla-
rın ihbarıyla olay yerine jandarma ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri-
ne gelen ekipler, yaralı işçiyi göçük 
altından çıkardı. Göçük altında kalan 
diğer işçi Veli Yener’in ise cansız be-
denine ulaşıldı. 29 Ocak 2021

Zonguldak’ta iş cinayeti: Tamir 
için çıktığı fabrikanın çatısından 
düşen işçi öldü

İş cinayetlerine her gün yenileri 
eklenmeye devam ediyor. Son olarak 
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, tamir 
için çıktığı fabrikanın çatısından 
düşen 40 yaşındaki işçi Naci Candan 
yaşamını yitirdi.

Çamlıbel köyü Çayboyu 
mevkisinde bulunan bir fabrikanın 
çatısında onarım yapan Naci 
Candan, yaklaşık 8 metre 
yükseklikten beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin 
ardından Alaplı Devlet Hastanesine 
kaldırılan Candan, burada yaşamını 
yitirdi.  27 Ocak 2021

Manisa’da iş cinayeti
Manisa’nın Salihli ilçesinde, 45 ya-

şındaki Mehmet Efe, çalıştığı kiremit 
fabrikasında tamir etmek için hazne-
sine girdiği vakum harç karma ma-
kinesinin aniden çalışması sonucu 
yaşamını yitirdi. Olay Salihli’deki bir 
kiremit fabrikasında meydana geldi. 
Fabrikada vakum harç karma makine-
si arıza yapınca, durum teknik servis-
teki personel Mehmet Efe’ye bildirildi. 
Efe tamir etmek için harç karma ma-
kinesinin hazne bölümüne girdi. Tamir 
için uğraştığı sırada harç makinesi bir 
anda çalışmaya başladı. Makinede 

sıkışan evli, 2 çocuk babası Efe ağır 
yaralandı. Fabrika yetkililerinin ihbarı 
üzerine olay yerine itfaiye ve 112 
Acil Servis ekibi sevk edildi. Güçlükle 
sıkıştığı harç makinesinden çıkartılan 
Efe, Salihli Devlet Hastanesi’ne kal-
dırıldı. Efe, doktorların müdahalesine 
rağmen kurtarılamadı. 26 Ocak 2021

Rize’de iş cinayeti!
Rize’de 38 yaşındaki Aslan Yıl-

dız, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. 
İSİG Meclisi›nin verdiği bilgilere 
göre, Aslan Yıldız, Rize›de bir iş 
merkezinin dış cephesinde tabela 
değiştirirken içinde bulunduğu vinç 
sepetinin ters dönmesi sonucu 
yaklaşık 5 metre yüksekten beton 
zemine düşerek hayatını kaybetti. 
Yıldız, 4 çocuk babasıydı. 23 Ocak 
2021

Niğde’de iş cinayeti
Niğde’nin Bor ilçesindeki bir geri 

dönüşüm fabrikasında hurda otomo-
bil parçalama işlemi sırasında mey-
dana gelen patlama sonucu bir işçi 
yaşamını yitirdi.

Niğde’nin Bor ilçesindeki Karma 
Organize sanayi içerisinde bulunan 
geri dönüşüm fabrikasında patlama 
meydana geldi. Oktay Polat isimli 
işçi, hurda otomobili parçalarken kı-
vılcım çıkmasıyla patlama gerçekleş-
ti. Patlamada 50 yaşındaki Polat olay 
yerinde hayatını kaybetti. 23 Ocak 
2021

Muğla’da iş cinayeti: İnşaattan 
düşen işçi öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşa-
nan iş cinayetinde inşaattan düşen Ali 
Yılmaz adlı işçi hayatını kaybetti.

Mumcular Mahallesi’nde bir evin 
inşaatında çalışan 48 yaşındaki Ali 
Yılmaz dengesini kaybedince ikinci 
kattan zemine düştü. Olay yerine ge-
len 112 Acil Sağlık ekibince yapılan 
kontrolde Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği 
belirlendi. 23 Ocak 2021

Maraş’ta iş cinayeti
Maraş’ta çalıştığı fabrikada pres 

makinesine sıkışan Mahmut Doğ-
ru adlı işçi hayatını kaybetti.

Maraş Kavlaklı Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki bir metal mutfak eşya 
fabrikasının pres bölümünde çalışan 
Mahmut Doğru (41) adlı işçi, henüz 
belirlenemeyen bir nedenle pres ma-
kinesine sıkıştı. Olayı gören arkadaş-
larının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık 
ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Doğru, ilk müda-
halesi olay yerinde yapıldıktan sonra 
ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi 
Sağlık uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi’ne sevk edildi. Doğru, doktorların 
tüm müdahalesine rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti.

Doğru’nun ölümüyle ilgili soruştur-
ma başlatılırken, soruşturma kapsa-
mında Onikişubat İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı’nca 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak’ta iş cinayeti
TTK’ya ait maden ocağında mey-

dana gelen iş kazasında vagonların 
arasına sıkışan Ramazan Toprak adlı 
işçi yaşamını yitirdi.

 Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
(TTK) ait maden ocağında sabah sa-
atlerinde meydana gelen iş kazasın-
da bir işçi yaşamını yitirdi. Karadon 
Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik 
İşletme Müdürlüğüne ait maden oca-
ğında çalışan Ramazan Toprak, ger-
çekleştirilen nakliyat işlemi sırasında 
meydana gelen kazada yaralandı.

 Yaşanan kazada iki vagon arası-
na sıkışan Toprak, mesai arkadaşları 
tarafından madenden çıkarıldı. Ağır 
yaralı olarak çıkarılan Toprak, sağlık 
ekiplerine teslim edildi.

 Ambulansla Zonguldak Atatürk 
Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak, 
kurtarılamadı. 11 Ocak 2021

Kırşehir’de iş cinayeti: Elektrik 
akımına kapılan 18 yaşındaki işçi 
hayatını kaybetti

Kırşehir’in Mucur ilçesinde elektrik 
akımına kapılan genç işçi hayatını 
kaybetti.

Alınan bilgiye göre, elektrik şir-
ketinde çalışan 18 yaşındaki Kerem 
Aktaş, Mucur ilçesi Kurugöl köyünde 
direkte meydana gelen arızayı tamir 
ederken elektrik akımına kapıldı. Bir 
süre direkte asılı kalan Aktaş, Mucur 
Belediyesi itfaiye ekibi tarafından bu-
lunduğu yerden alındı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, 
elektrik akımına kapılan Kerem Ak-
taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 
11.01.2021

Tuzla tersanesinde iş cinayeti: 
6 metreden düşen işçi yaşamını 
yitirdi

İstanbul’da Tuzla Gemi 
Tersanesinde meydana gelen iş 
cinayetinde 25 yaşındaki İsmail 
Koyuncu hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde noya işleri ya-
pan Atagem taşeron firmasında yev-
miyeci olarak çalışan İsmail Koyuncu, 
sepetin devrilmesi sonucu 6 metre 
yükseklikten düşerek yaralandı. Ko-
yuncu kaldırıldığı hastanede yaşamı-
nı yitirdi. 10 Ocak 2021

Suriyeli işçi iş cinayetinde haya-
tını kaybetti

Manisa Alaşehir’de çalıştığı ahşap 
palet doğrama makinesine düşerek 
boynundan ve vücudunun çeşitli yer-
lerinden ağır yaralanan Suriyeli işçi 
yaşamını yitirdi. 

 Edinilen bilgiye göre; Suriyeli içi 
hızar makinesinde ağaç biçiyordu. 
Hızara ağaç tomruğu yerleştirdiği 
sırada ayağı kayan mülteci işçi, den-
gesini kaybederek hızar makinesinin 
üzerine düştü. 

 Çalışma arkadaşları hemen 
sağlık ekiplerine haber verdi. Olay 
yerinde yapılan ilk müdahalenin 
ardından hastaneye kaldıran Suriyeli 
işçi, yapılan müdahalelere rağmen 
yaşamını yitirdi. 9 Ocak 2021

Silopi’de iş cineyeti
Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı 

Görümlü beldesinde bulunan bir 
kömür ocağında, 9 Ocakta göçük 
meydana geldi.

Göçük sonucu üç işçi toprak altın-
da kalmıştı. Haber verilmesi üzerine 
olay yerine sevk edilen arama kurtar-
ma ekipleri, iki işçiyi toprak altından 
çıkarmıştı. Silopi Devlet Hastanesi’ne 
götürülen yaralı işçilerden Ferhat 
Oral tedavisinin ardından taburcu 
edilirken, kafasına darbe alan diğer 
işçi Ahmet Mete ise gözetim altında 
tutuluyor. Arama kurtarma ekiplerinin 
toprak altında kalan işçilerden 26 
yaşındaki İbrahim Aşkın’ın cansız 
bedenine ise yaklaşık 22 saat sonra 
ulaştılar. 10 Ocak 2021

İstanbul’da iş cinayeti
Gaziosmanpaşa’da inşaatın 5. 

katından düşen işçi kaldırıldığı hasta-
nede hayatını kaybetti. 

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi 
Şemsipaşa Mahallesi’nde bulunan 
inşaat halindeki binanın 5. katında 
çalışan  ve ismi öğrenilemeyen işçi 
dengesini kaybederek düştü. İşçinin 
düştüğünü gören arkadaşları durumu 
polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin 
ardından yaralı işçiyi ambulansla 
hastaneye kaldırdı. Hastanede ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen işçi 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 9 
Ocak 2021

BASKİ şantiyesinde iş cinayeti
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İda-

resi (BASKİ) şantiyesinde meydana 
gelen iş kazasında Murat Tekin (42) 
yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Gömeç 
ilçesindeki BASKİ şantiyesinde 
traktörden taş dökülmesi sırasın-
da Cenk O. yönetimindeki traktörle 
geri manevra yaparken kendisine 
yardımcı olmaya çalışan evli ve 2 
çocuk babası Murat Tekin›e çarptı. 
Tekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine 
olay yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık 
personelinin yaptığı ilk müdahalenin 
ardından ambulansla hastaneye 
kaldırılan Murat Tekin, doktorların 
müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
07 Ocak 2021

YILIN İLK AYINDAKİ İŞ CİNAYETLERİ!
2021’in ilk ayında da iş cinayetleri hız kesmedi. Basından Ocak 
ayında ulaşabildiğimiz iş cinayetleri haberlerini derledik…


