
• 51 BİNDEN FAZLA DİSK ÜYESİ COVID-19’DAN ETKİLENDİ
• 4 DİSK ÜYESİ COVID-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ
• 257 DİSK ÜYESİNDE COVID-19 POZİTİF TESPİT EDİLDİ
• 407 DİSK ÜYESİ COVID-19 NEDENİYLE KARANTİNADA
• 47 İŞYERİNDE ÜRETİM DURDU VE 11 BİNDEN FAZLA ÜYEMİZ ETKİLENDİ
• 27 BİNDEN FAZLA ÜYEMİZ İÇİN KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU YAPILDI
• 6 BİNE YAKIN ÜYEMİZ EVDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI
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COVID-19 VE DİSK RAPORU: ÖZET BULGULAR 

 

• DİSK tarafından üye sendikalarla birlikte yürütülen veri derleme 
çalışmaları sonucunda aşağıdaki özet bulgular tespit edilmiştir. 

• Covid-19’un yarattığı sağlık ve sosyal risklerden 51 binden fazla 
DİSK üyesinin doğrudan etkilendiği saptanmıştır. 

• Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden üye sayımız 15 Nisan 2020 
tarihi itibariyle 4’e yükselmiştir.  

• DİSK üyesi işçilerin en az 257’sinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.  

• Covid-19 sebebiyle karantina altında olan üye sayımız ise en az 
407 kişidir.  

• Üretime ara verilen DİSK’in örgütlü olduğu işyerleri sayısı 47, 
kapsadığı DİSK üye sayısı 11 bin 79’dur. 

• DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu 9 işyerinde çalışmaktan 
kaçınma hakkı kullanıldı. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan 

üye sayısı en az 1005 oldu. 

• Covid-19 nedeniyle 70 üyemiz işten çıkarıldı. 

• Örgütlü olduğumuz işyerleri ve fabrikalarda kısa çalışma 
ödeneğine başvuran işyeri sayısı 108, kapsadığı işçi sayısı 27 bin 
448 iken başvurusu onaylanan işyeri sayısı ise 49, kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanacak DİSK üye sayısı ise 11 bin 845’tir.  

• Örgütlü olduğumuz 67 işyerinde evden çalışmaya geçilirken, 
evden çalışma uygulamasının kapsadığı üye sayımızın 5 bin 964 

olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 Dikilitaş Mahallesi Eren Sokak No: 4 Beşiktaş, İstanbul 
Tel: (0212) 291 00 05 – 291 00 06 – 258 19 66 – 258 19 67 GSM: (0533) 276 47 23 

Web: www.disk.org.tr e-posta: diskar@disk.org.tr 
Sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram): @diskinsesi @disk_arastirma 
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GİRİŞ 

Covid-19’un çalışma yaşamında ciddi sonuçlar doğurduğu ve doğurmaya devam edeceği biliniyor. 
Zorunlu ve acil işler dışında üretimin durdurulmaması, “Türkiye evde kal” kampanyaları yapılırken 
işçilerin zorla işe yollanması işçileri salgınla karşı karşıya bırakabiliyor. İşçiler sağlıkları ile işi 
arasında tercih yapmaya zorlanıyor. 

Öte yandan Covid-19 çalışma yaşamını doğrudan etkilemektedir. Koronavirüsle mücadele halk 
sağlığı açısından ciddi önlemler gerektirirken, sosyal açıdan da kapsamlı ve bütünsel önlemler 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Salgın ekonomide ciddi daralmalara, işçiler için iş ve gelir kaybına 
yol açmakta, salgın işçilerin hem sağlığını hem de iş ve gelirini tehdit etmektedir. 

DİSK, salgının işçilerin sağlığı, işi ve geliri üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla bağlı sendikalar 
üzerinden bir çalışma başlattı. Bu raporda yer alan bulgular Covid-19 salgınının DİSK üyeleri 
üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla DİSK üyesi sendikalardan derlenen bilgilere dayanmaktadır.  

Covid-19 DİSK Raporu, DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu işyerlerini ve burada çalışan DİSK 
üyesi işçileri kapsamaktadır. 

Covid-19’un yarattığı etkilerin çeşitli boyutlarını derlemek amacıyla DİSK üyesi tüm sendikalardan 
üye işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgiler ile Covid-19’un çalışma yaşamında yarattığı sonuçlara 
ilişkin veri toplandı. Bu veriler haftalık olarak toplanıp yayımlanmaya devam edilecek. 

Üye sendikalardan istenen ve raporda yer alan bilgiler şu başlıkları kapsamaktadır: 

§ Covid-19 Testi Pozitif Çıkan, Covid-19 Nedeniyle Karantinada Olan, Covid-19 Şüphesiyle 
veya Sebebiyle Hayatını Kaybetmiş ve Covid-19 Olup İyileşen DİSK Üye Sayısı  

§ Covid-19 Nedeniyle Üretime Ara Verilen/Durdurulan İşyeri ve Kapsadığı Üye İşçi Sayısı 
§ Covid-19’a Karşı Gerekli Önlemlerin Alınmadığı ve Bu Nedenle Çalışmaktan Kaçınma Eylemi 

Gerçekleştirilen İşyeri Sayısı ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkını Kullanan Üye İşçi Sayısı 
§ Covid-19 Sebebiyle İşçi Çıkaran İşyeri Sayısı ve İşten Çıkarılan DİSK Üyelerinin Sayısı 
§ Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuran İşyeri ve Kapsadığı DİSK Üyelerinin 

Sayısı  
§ Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Onaylanan İşyeri Sayısı ve Kapsadığı DİSK Üyelerinin Sayısı 
§ Covid-19 Konusunda Kullandırılan İzinlerin Türlerine Göre Dağılımı ve Kapsadığı İşyeri ve 

DİSK Üyelerinin Sayısı 
§ Covid-19 Sebebiyle Uzaktan Çalışmaya Geçilen İşyeri ve Kapsadığı DİSK Üye Sayısı 
§ Covid-19’a Karşı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri 

Çalışma hazırlanırken Covid-19’un etkileri cinsiyet bağlamında ele alınmak istenmiş ve her bir 
soruda kadın ve erkek üye sayısı sorulmuştur. Ancak vaka ve etkilerin cinsiyet temelinde 
dağılımına ilişkin düzenli veriler elde edilememiştir. 

Rapor salgın boyunca düzenli olarak yayınlanacaktır. 
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COVID-19 POZİTİF VAKA, KARANTİNA VE YAŞAMINI YİTİRENLER 

Şekil 1: Covid-19 Testi Pozitif Çıkan, Covid-19 Nedeniyle Karantinada Olan ve Covid-19 Şüphesiyle veya 
Sebebiyle Hayatını Kaybeden DİSK Üye Sayısı  

 

Üye sendikalarımızdan aldığımız bilgilere göre DİSK üyesi işçilerin en az 257’sinin Covid-19 testi 
pozitif çıkmıştır. Covid-19 sebebiyle karantina altında olan üye sayımız ise en az 407 kişidir. Ne 
yazık ki Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden üye sayımız 15 Nisan 2020 Pazartesi tarihi itibariyle 
4’e yükselmiştir.  

Covid-19 kaynaklı ilk ölüm haberi Genel-İş üyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji AŞ’de çalışan 
üyemiz Aydoğan Adagömeli’den geldi. 42 yaşındaki üyemiz kronik rahatsızlığı sebebiyle idari 
izindeyken Covid-19’a yakalandı ve 3 Nisan 2020 günü hayatını kaybetti. 

Covid-19 kaynaklı ikinci kaybımız Lastik-İş üyesi Ragıp Çakar oldu. 5 Nisan 2020 tarihinde 
kaybettiğimiz üyemiz Ragıp Çakar Brisa’da çalışıyordu.  

33 yaşındaki Hasan Oğuz, Dev Yapı-İş Avrupa Yakası Temsilcisi ve Galataport şantiyesinde işçiydi. 
20 Mart’ta hiçbir önlem alınmadığı için iş bırakan işçiler zorla çalışmaya devam etti, 3 Nisan’da 
şantiyede 3 pozitif vaka çıktı. 7 Nisan’da Hasan Oğuz kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürüldüğünde 
Covid-19 belirtileri bulundu ve o yönde tedavi uygulanmaya başlandı. Hasan Oğuz’u 13 Nisan 2020 
Pazartesi gecesi 01.45’te kaybettik. Ölüm sebebi “bulaşıcı hastalık” olarak belirtildi. Hasan’ın 
ölümünden sonra şantiyedeki diğer işçiler 4 Mayıs’a kadar iş bıraktılar.   

15 Nisan 2020 tarihi itibariyle aldığımız son ölüm haberi ise işçi hakları için büyük emek vermiş, 
sektörde işçilerin haklarını savunmuş, Sine-Sen üyesi Ahmet S. Servidal oldu. Görüntü 
yönetmenliğinden 6 yıl önce emekli olmuş Ahmet Servida, 62 yaşındaydı. 

KARANTİNADAKİ ÜYE 

407

COVID-19 POZİTİF 
ÜYE

257

HAYATINI 
KAYBEDEN ÜYE

4
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ÜRETİME ARA VERİLEN İŞYERİ VE KAPSADIĞI İŞÇİ SAYISI 

Şekil 2: Covid-19 Sebebiyle Üretime Ara Verilen/Durdurulan İşyeri ve Kapsadığı DİSK Üye Sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte Türkiye çapında diğer işyerlerinde olduğu gibi 
DİSK’in örgütlü olduğu bazı işyerleri de üretime ara vermiş veya üretimi durdurmuştur. Bu 
uygulamanın bir sebebi işçileri virüsün bulaşma riskinin fazla olduğu alanlardan uzak tutmakken, 
kimi işyerleri içinse sebep talebin ve üretimin düşmesi olmuştur. Ayrıca ithal ara veya yarı mamül 
madde kullanan bazı işyeri de üretime ara vermiştir. 

Bazı işyerleri belirli süreliğine üretimi durdurmuşken bazıları belirsiz süreli olarak işi 
durdurmuştur. Sendikalarımızdan gelen bilgilere göre örgütlü oldukları işyerlerinden Birleşik 
Metal-İş’te 7, Devrimci Turizm-İş’te 15, Devrimci Yapı-İş’te 1, Güvenlik-Sen’de 1, Lastik-İş’te 12, 
Limter-İş’te 1 ve Tekstil’de 10 olmak üzere toplamda 47 işyerinde üretime ara verildi veya üretim 
durduruldu.  

Üretime ara verilen işyerlerinde çalışan toplam DİSK üye sayısı 11 bin 79’dur. 

  

Üretime Ara 
Verilen/Durdurulan 

İşyeri Sayısı
47

Kapsadığı DİSK 
Üyesi İşçi Sayısı

11.079
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ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA EYLEMLERİ 

Şekil 3: Çalışmaktan Kaçınma Eylemi Gerçekleştirilen İşyeri Sayısı ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkını 
Kullanan DİSK Üyelerinin Sayısı 

             

Üye sendikalarımızdan derlenen bilgilere göre DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu 9 işyerinde 
çalışmaktan kaçınma hakkı kullanıldı. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan üye sayısı en az 1005 
oldu. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan 9 işyerinin 7’si Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü 
olduğu işyerleridir. Bu işyerlerinde 998 DİSK/Birleşik Metal-İş üyesi işçi çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullandı.  

Galataport şantiyesinde Covid-19 pozitif vakalar çıkmasına rağmen inşaata devam edildiği için Dev 
Yapı-İş Avrupa yakası temsilcisi Hasan Oğuz hayatını kaybetti. Bunun üzerine Dev Yapı-İş 14 Nisan 
2020 tarihinde basın açıklaması yaptı ve inşaat 4 Mayıs’a kadar durduruldu. İşçiler çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullandı.  

DİSK, salgın sürecinin başından itibaren çalışanların hem kendi sağlıklarının hem de halk sağlığını 
korumak amacıyla işe gitmeme, işten kaçınma hakkı olduğunu ifade etmiştir. 6331 sayılı Yasa’nın 
13. maddesinde açıkça belirtildiği gibi ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda 
işçiler gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma hakkını sahiptir. DİSK ve DİSK’ e bağlı 
sendikalar pozitif vaka tespit edilen işyerlerinde başlayarak bu hakkın kullanmaya devam 
etmektedir.  

 

  

Çalışmaktan 
Kaçınma Hakkı 
Kullanılan İşyeri 

Sayısı
9

Çalışmaktan 
Kaçınma Hakkını 

Kullanan 
Üyelerimizin Sayısı

1005
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İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ SAYISI  

Şekil 4: Covid-19 Sebebiyle DİSK Üyelerini İşten Çıkaran İşyeri Sayısı ve İşten Çıkarılan DİSK Üye Sayısı 

 

   

DİSK, Covid-19 salgının başından itibaren işten çıkarmaların yasaklamasını savunmaktadır. Salgının 
sosyal tahribatını önlemenin en önemli yollarından biri işten çıkarmaların yasaklanmasıdır. 
Sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinde Covid-19 nedeniyle işten çıkarmaların daha az olduğu 
gözlenmektedir. Sendikalılık Covid-19 nedenli işten çıkarmaları da sınırlamaktadır. Ancak sendikalı 
olmayan işyerlerinde Covid-19 nedeniyle ciddi bir işten çıkarma yaşanmaktadır. 

Üye sendikalarımızdan derlenen bilgilere göre Güvenlik-Sen’in örgütlü olduğu bir AVM’de 120 
güvenlik çalışanının 70’i AVM’nin Covid-19 önlemleri çerçevesinde kapatılması nedeniyle işten 
çıkarıldı. İşten çıkarılan 70 üyemizin 15’i kadın, 55’i erkektir. Sendikadan gelen bilgiye göre 
AVM’lerde ve güvenlik sektöründe Covid-19 nedenli işten çıkarmaların artması bekleniyor.  

Limter-İş, tersane şirketlerinin taşeron işçileri işten çıkarmaya başladığını ve tersanelerde taşeron 
işçi sayısının yarıya düştüğü rapor etti. 

Salgın nedeniyle setlerde çalışanların da işleri durdu. Sine-Sen’den edinilen bilgiye göre set 
işçilerinin ücretlerini alamadıkları belirtildi.   

 

 

 

 

İşten Çıkarma 
Yaşanan İşyeri 

Sayısı
1

İşten Çıkarılan 
DİSK Üyelerinin 

Sayısı
70
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 

Şekil 5: Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuran DİSK’in Örgütlü Olduğu İşyeri ve Kapsadığı 
DİSK Üye Sayısı ile Başvurusu Onaylanan İşyeri Sayısı ve Kapsadığı DİSK Üye Sayısı 

 

                                        

 

Kısa Çalışma Ödeneği Covid-19’un yaratacağı sosyal tahribata karşı işçilerin gelirinin korunması 
için DİSK tarafından sürecin başından itibaren dile getirilen bir uygulamadır. DİSK, kısa çalışma 
ödeneğinin Covid-19 nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan bütün işçiler için önkoşulsuz 
uygulanmasını savunmaya devam ediyor.  

Örgütlü olduğumuz işyerleri ve fabrikalarda kısa çalışma ödeneğine başvuran işyeri sayısı 108, 
kapsadığı işçi sayısı 27 bin 4488 iken başvurusu onaylanan işyeri sayısı 49, kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanacak DİSK üye sayısı ise 11 bin 845’tir.  

Metal işkolundaki sendikamız Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu 52 işyerinde 11 bin 521 üyemizi 
kapsayan kısa çalışma ödeneği başvurusu söz konusudur. Aynı sendikamızın örgütlü olduğu 45 
işyerinin ise kısa çalışma ödeneği başvurusu onaylanmıştır. Onaylanan kısa çalışma ödeneği 
başvurularının kapsadığı Birleşik Metal-İş’li üyemizin sayısı10 bin 383’tür.  

Kısa çalışma ödeneği başvurularının yoğun olarak yaşandığı bir diğer işkolu ise petrol, lastik, 
plastik, kimya ve ilaçtır. 10 Nisan 2020 tarihinde bu işkolundaki sendikamız Lastik-İş’in örgütlü 
olduğu 6 bin 697 üyemizi kapayan 17 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurmuştur. Lastik-İş’in 
örgütlü olduğu 1 işyerinin başvurusu onaylanmıştır ve 429 Lastik-İş’li üyemizin sayısı bu 
kapsamdadır. 

•KÇÖ'ye 
Başvuran 

İşyeri Sayısı

108

•Kapsadığı İşçi 
Sayısı

27.448

•KÇÖ 
Başvurusu 
Onaylanan 
İşyeri Sayısı

49

•Kapsadığı İşçi 
Sayısı

11.845
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İZİN KULLANIMI 

Şekil 6: Covid-19 Nedeniyle Kullandırılan İzin Türlerine Göre İşyeri ve Kapsadığı DİSK Üye Sayısı 

 

Bilindiği gibi Covid-19’un görülmeye başlamasıyla birlikte işyerlerinde çalışma şekilleriyle ilgili bazı 
değişiklikler oldu. DİSK, bu konuda sürecin başından itibaren işten çıkarmalara ve ücretsiz izin 
uygulamalarına karşı çıktı ve tüm işçilere ücretli izin verilmesini talep etti.  

DİSK üyesi sendikalarda örgütlü olduğu 24 işyerinde işçilere ücretsiz izin kullandırılırken, 29’unda 
işçilere yıllık ücretli izinleri kullandırıldı ve 38’inde işçiler ücretli izne ayrıldılar.  

İzin uygulamaları Covid-19’un ilk başladığı günlerde 65 yaş ve üzeri işçiler ile kronik hastaların 
oluşturduğu “riskli grup” olarak adlandırılan gruba yönelik iken, Covid-19’un yayılmasıyla birlikte 
üretimi durdurulan/ara verilen işyerlerinin çoğalmasıyla buralarda çalışan tüm işçilere de yönelik 
oldu. Sendikalarımızdan derlenen bilgilere göre üyelerimizden ücretsiz izin kullandırılanların 
yaygın olarak görüldüğü işkolu konaklama ve eğlence oldu. Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda 
ise özel hastane işçilerine sık sık ücretsiz izin kullandırıldığı görülmektedir.  

Yıllık ücretli izin kullandırılma uygulamasının ise metal ve petrol, lastik, plastik, kimya ve ilaç 
işkolundan üyelerimizde daha sık görüldüğünü söylemek mümkündür.  

Ücretli izin kullanımına bakıldığında işyeri bazında en yaygın uygulanan izin türü olduğu 
görülmektedir. Savunma ve güvenlik işkolundan üyelerimizin çalıştığı 32 işyerinde kalp, yüksek 
tansiyon ve astım rahatsızlığı olan işçiler ücretli izin kullanmaktadır. Bunların 314’ü DİSK üyesi 
Güvenlik-Sen’de örgütlüdür.  

• COVID-19 
Sebebiyle Ücretsiz 
İzin Kullandırılan 

İşyeri Sayısı

24

• COVID-19 
Sebebiyle Yıllık 

Ücretli İzin 
Kullandırılan İşyeri 

Sayısı

29

• COVID-19 
Sebebiyle Ücretli 
İzin Kullandırılan 

İşyeri Sayısı

38

• COVID-19 
Sebebiyle Ücretsiz 
İzin Kullandırılan 

Üylelerimizin 
Sayısı

918

• COVID-19 
Sebebiyle Yıllık 

Ücretli İzin 
Kullandırılan 

Üyelerimizin Sayısı

3.561

• COVID-19 
Sebebiyle Ücretli 
İzin Kullandırılan 

Üyelerimizin Sayısı

832
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EVDEN ÇALIŞMA UYGULAMASI 

Şekil 7: Covid-19 Sebebiyle Evden Çalışmaya Geçilen İşyeri ve Kapsadığı DİSK Üye Sayısı 

 

 

Salgının başlamasıyla çalışma şekillerinde meydana gelen değişikliklerin bir bölümü uzaktan 
çalışmaya geçme şeklinde gerçekleşmiştir. Salgının yayılmaması ve bulaş riskine karşı bazı işyerleri 
evden çalışmaya geçmiştir. Evden çalışma, bazı işyerleri için tüm işçileri kapsarken bazılarında 
işçilerin bir kısmını kapsamaktadır. Evden çalışmaya geçen bazı işyerlerinde ise 
nöbetleşe/dönüşümlü çalışma da söz konusudur. 

Covid-19 salgının nedeniyle uzaktan çalışmaya geçen işyeri sayımız 67, kapsadığı işçi sayısı ise 5 
bin 964 kişi olmuştur.  

Basın, yayın ve gazetecilik işkolunun televizyon, internet medyası ve gazete ve dergi ağırlıklı 
matbaa çalışanları dışındaki işçiler evden çalışmaya geçmiş durumdadır. Basın-İş’in örgütlü olduğu 
14 işyerindeki 29’u kadın olmak üzere 52 üyemiz uzaktan çalışmaya geçmiş durumdadır.  

Sendikalardan aldığımız bilgiye göre uzaktan çalışmaya geçen üyelerimizin diğerleri ise Sosyal-İş’te 
örgütlüdür. 53 işyerinden 2 bin 67’si kadın 5 bin 906 üyemiz uzaktan çalışmaya geçmiştir. Gıda 
sanayii, gemi yapımı, deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk ile çimento, toprak ve cam 
işkollarında “beyaz yakalı” işçilerin uzaktan çalışmaya geçtiği bilgisi ulaşmıştır.  

 

 

 

 

Covid-19 Sebebiyle Evden 
Çalışmaya Geçilen İşyeri Sayısı

67

Evden Çalışmaya Geçilen 
İşyerlerinde Çalışan 
Üyelerimizin Sayısı

5.964
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DİSK ÜYESİ SENDİKALAR AÇISINDAN COVID-19 ÖZET TABLOSU 

Tablo: Covid-19’dan Etkilenen DİSK Üyelerine İlişkin Özet Tablo 

Vaka/Gelişme Üye Sayısı İşyeri 
Sayısı 

Covid-19 Pozitif Üyeler 257 - 
Covid-19 Sebebiyle Karantinadaki Üyeler 407 - 
Covid-19 Sebebiyle Yaşamını Yitiren Üyeler 3 - 
Covid-19 Şüphesiyle Yaşamını Yitiren Üyeler 1 - 
Üretime Ara Verilen ve/veya Durdurulan 11.079 47 
Çalışmaktan Kaçınma Eylemi 1.005 9 
İşten Çıkarmalar 70 1 
Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru 27.448 108 
Onaylanan Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu  11.845 49 
Covid-19 Sebebiyle Ücretsiz İzin Kullandırma 918 24 
Covid-19 Sebebiyle Yıllık Ücretli İzin Kullanımı 3.561 29 
Covid-19 Sebebiyle Ücretli İzin Kullanımı 832 38 
Evden Çalışma 5.964 67 

 

DİSK’e bağlı sendikaların durumu özet tabloyla gösterilmektedir. Sendikalardan gelen bilgilerle 
derlediğimiz verilere göre toplam vaka sayısı en az 257 olarak tespit edilmiştir. Karantinada olan 
üye sayımız ise en az 407’dir. Covid-19 sebebiyle yaşamını yitiren işçilerimizin sayısı 4 olmuştur. 
Zorunlu ve acil olmayan işlerin sürdürülmesi işçilerin ölümüyle sonuçlanmaktadır.  

Covid-19’un sağlık ve sosyal etkilerine maruz kalan üye sayımız 51 bini aşmış bulunmaktadır. 

Üretime ara verilen veya üretimi durdurulan işyeri sayımız 47, kapsadığı işçi sayısı ise 11 bin 79 
olmuştur. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan üye sayımız binden fazladır. Bu sürede işten 
çıkarılan içi sayımızın en az 70 olduğu tespit edilmiştir.  

Kısa çalışma ödeneğine başvuran işyeri sayımız 108, kapsadığı işçi sayısı ise 27 bin 448’tir. 
Başvurusu onaylanan işyeri sayısı 49, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi sayımız ise 11 bin 
845’tir. Ücretsiz izin uygulamasına sürecinden başından itibaren itiraz eden DİSK’e bağlı 918 işçi 
ücretsiz izne çıkarılmıştır. Yıllık ücretli izin kullanan işçi sayısı 3 bin 561 olarak tespit edilmiştir. 
Salgın sürecinde evden çalışmaya devam eden işçi sayısı ise 5 bin 964 olmuştur. En az 67 işyeri 
uzaktan çalışmaya geçmiştir.  
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COVID-19’A KARŞI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ  

Covid-19 salgınına karşı işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri işkollarına göre değişiyor.  
Medya sektörü çoğunlukla uzaktan çalışmaya geçmiş durumdadır. Basın, yayın ve gazetecilik 
işkolunda işe gitmek zorunda olanlar ve diğer işkollarında çalışan işçilerin çalıştığı işyerlerinin 
çeşitli önlemler aldığı görülmektedir. Faaliyeti sürdüren işyerlerinde genel olarak maske, eldiven, 
dezenfektan gibi virüse karşı koruyucu ekipmanların sağlanması, ortak kullanım alanlarının 
sınırlandırılması, üretim alanları ile işyeri kapsamına giren yerlerin ve servislerin sıklıkla 
dezenfekte edilmesi, ateş ölçümü, yemekhanelerde tek kullanımlık plastik ürünlerin tercih 
edilmesi gibi önlemler alınıyor.  Soyunma alanları ve yemekhanelerde gerekli fiziksel mesafeler 
dikkate alınarak yeniden düzenleniyor.  

Sendikalardan gelen bilgiye göre servis sayılarının artırılarak bir araçta az sayıda işçinin taşınması 
sağlanıyor, kronik hastalığı olanların büyük bölümü idari izne çıkarılıyor bir bölümü ise yıllık 
izinlerini kullanıyor. Servisler dezenfekte ediliyor, özellikle madenlerin girişinde termal 
kameralarla işçiler kontrol ediliyor. Sendikamızdan aldığımız bilgiye göre enerji işkolu özelinde ise 
yapılan basın açıklamaları ve işçilerin talepleriyle verilmeyen önleyici malzemeler temin edildi ve 
dönüşümlü çalışmaya geçildi. Gelen bilgilere göre şu aşamada ücret kesintisi yapılmıyor. 
Tersanelerde benzer önlemler alınıyor ancak tüm tersanelerde maske, eldiven kullanımına hala 
geçilmediği belirtilmektedir.  

Üye sendikalardan derlediğimiz bilgiler doğrultusunda Covid-19’un işçiler açısından, DİSK üyeleri 
açısından ciddi sağlık ve sosyal riskler taşıdığı görülmektedir. 

Derlediğimiz veriler sendikalı olmanın daha fazla koruma sağladığını göstermekle birlikte, özellikle 
zorunlu ve acil olmayan işlerde çalışma devam edilmesinin işçilerin sağlığı açısından büyük sorun 
oluşturduğunu göstermektedir. Zorunlu ve acil olmayan işlerin devam ettirilmesi işçilerin 
ölümüyle sonuçlanabilmektedir. 

Üye sendikalarımız, örgütlü oldukları işyerlerinde Covid-19’a yönelik tedbirleri kontrol etmişler, 
herhangi bir önlem alınmadığı işyerlerinde çeşitli koruyucu uygulamalara geçilmesini sağlamışlar 
ve gerektiğinde çalışmaktan kaçınma hakkını kullanımını sağlamışlardır. Sendikal örgütlülük 
işyerlerinde Covid-19’dan korunma konusunda etkili yollardan biridir. Sendikalı olmanın Covid-19 
karşısında gerek işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasında ve gerekse çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullanımı ile diğer sosyal önlemlerin alınmasında son derece önemli olduğu 
görülmektedir.   

 




