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ÜCRETLERDEN
ELİNİ ÇEK!
2019 YILINDA
HUKUKSAL
MÜCADELEMİZ
sayfa 8'de

sayfa 8'de

İNSAN ONURUNA YARAŞIR
ASGARİ ÜCRET HAKTIR

Sendikamız ve DİSK’e bağlı diğer sendikalar 2020 asgari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen “İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret: 3200TL Net!” mücadelesi çerçevesinde Aile, Çalışma
sayfa 23'te
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önündeydi.

sayfa 23'te

HAK, HUKUK, ADALET YOK, SÖMÜRÜ DİZ BOYU
NE YAPMALI?

Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk’ün anısına düzenlediğimiz “Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı?”
başlıklı panel sinevizyon gösteriminin ardından Genel Başkanımız Remzi Çalışkan’ın açış konuşmasıyla başladı.

sayfa 3'te

İŞE BAĞLI HASTALIKLAR DOSYASI - 2

TÜRKİYE’DE MESLEK HASTALIKLARININ
SINIFLANDIRILMASI VE SORUNLAR sayfa 8-9'da

ASLA YALNIZ
YÜRÜMEYECEKSİN!
Kadın cinayetlerine karşı ve öldürülen kadınların
haklarının adil bir biçimde aranması için kadın
mücadelesi sürüyor.

sayfa 18-19'da
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EMEK’TEN
Bu sayımızla 2019 yılını geride bırakıyoruz. Bu satırlar içinde bir yıl değerlendirmesi ve 2020 mücadele hedeflerimizi sizlerle paylaşacağız.

Tüm işçilerin özgür sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkını elde
edebilmesi için mücadelemiz sürecektir.

17. Genel Kurulumuzda “Halk için demokrasiyi Türkiye işçi
sınıfı kuracak” Dedik

Emeklilikte yaşa takılanların mücadelesine omuz vereceğiz çünkü bu
kardeşlerimiz şu anda işsizdir ve iş bulamaz durumda ve hiçbir sosyal
güvenceye ve gelire sahip değildir. Devlet kaynaklarını yani bizlerin
ürettiği kaynakları yanına yöresine dağıtan siyaset egemenleri iş emekçiye gelince kaynakların musluğunu bırakın kısmayı kapatmaktadırlar.
Bu adalet değildir.

Genel Kurulda demokrasi ve emek mücadelesini birlikte ele alarak bağımsız demokratik Türkiye mücadelesini kararlıca sürdüreceğimizi,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi altında baskılara, sürgünlere, işten
atmalara, göz altılara, tutuklamalara rağmen, halkımız için gerçek bir
demokrasinin inşa edilmesi için mücadeleyi sürdüreceğimizi de açıkça
ifade ettik.

Seçilmiş belediye yönetimlerinin görevden uzaklaştırılmasını halk iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini biliyoruz. Buna karşı temel görevimiz halk iradesini savunmak olacaktır. Güney Doğu ve Doğu Anadolu
Bölgelerinde seçilmiş başkanlara işten el çektirildi ve Devlet bu belediyelerin yönetimine el koydu. En son İzmir’de Urla Belediye Başkanı da
görevden alındı ve yerine bir atama yapıldı. Bir belediye başkanı suç
işlemiş olabilir, başkanın yargılanması, suçu kanıtlandığında görevinin
sona erdirilmesi gerekirken tersi yapılmakta ve sonuçta halk iradesi cezalandırılmaktadır. Ayrıca belediye başkanını görevden alıyorsunuz yerine bir devlet memurunu atıyorsunuz oysa orada belediye meclisi vardır ve pekala meclis kendi içinden de birisini başkan olarak seçebilir. Bu
normal görevden almalarda böyle uygulanırken terörle bağlantı kurulan
durumlarda doğrudan görevden alma ve yerine atama uygulaması yapılmaktadır. Halk iradesine yani kendi seçmen irademize hepimizin sahip çıkması gerekmektedir.

Kapitalist üretim ilişkilerinin ve emperyalist devletlerin dünyamıza ve
halklara dayattığı açlık, yoksulluk ve savaş politikalarına karşı işçi sınıfının enternasyonal birliğinin parçası olarak her türlü mücadeleyi kararlıca
sürdüreceğimizi, “Halk için demokrasiyi Türkiye işçi sınıfı kuracak” şiarıyla
toplanan Genel Kurulumuzda ortaya koyduk.

İşsizlik Varsa Kriz Vardır Dedik

Derin bir ekonomik kriz içindeyiz. Üretim yapamayan bu nedenle de iş
yaratamayan aksine işsiz üreten, toprak rantı ve iktidar yandaşlığı üzerinde biçimlenen bir ekonomi politikası söz konusudur. Devlet köprü yaptırmak, hastane yaptırmak gibi gerekçelerle yandaş sermaye gruplarına
büyük kaynak transferi yapmaktadır.
Siyasal iktidar ve sermaye, ekonomik krizin yükünü işçi sınıfı ve emekçi
halkın sırtına yıkarak kriz fırsatçılığı yapmaktadır.
Oysa işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve adil
bir vergi sisteminin kurulması gerekmektedir. Yapılan nedir? Yapılan,
vergi teşvikleri ve aflar yoluyla sermayenin üzerindeki yükü almak ve tüketim üzerinden alınan vergileri artırarak toplumun ezici çoğunluğunu
oluşturan emekçiler üzerinden sermayeye kaynak aktarmaktır. Şu anda
devlet çarkı, emin olun ki işçi sınıfının ürettiği değer üzerinde döndürülmektedir.

Krizi Ücret Üzerinden Çözmek İstiyorlar!

Kıdem tazminatı fonu kurarak hem iş güvencemizi zayıflatmak hem de
krizlerine çözüm bulmak istiyorlar. Kıdem tazminatı hakkı kırmızı çizgimizdir; bu hakkımızın fona devredilmesine karşı tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.
Bizlerin alın terinin ürünü olan işsizlik sigortası fonunun ıvır zıvır bir sürü
işe kaynak yapıldığını, işsize derman değil sermayeye derman edildiğini daha saymıyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu’nun yağmalanmasına, siyasal
iktidarın ve sermayenin kaynağı olarak kullanılmasına izin vermeyecek
işsizlik fonunun kapsamının genişletilerek amacına uygun bir şekilde
kullanılması için mücadele edeceğiz.
Küresel mali oligarşinin icadı bireysel emeklilik sistemindeki zorunluluk
katsayısını artıracak düzenlemeler sıradadır.
Kıdem tazminatı fonu ile zorunlu bireysel emeklilik sistemini bütünleştirerek mali sermayenin emrine vermek egemen siyasetin gündemindedir.
Fonlar ve zorunlu bireysel emeklilik sistemindeki siyasi iktidar hevesi işçi
sınıfının emeği üzerinden Hükümete ve sermayeye ama yandaş sermayeye kaynak aktarma hevesidir, kaynağın büyüklüğü nedeniyle iktidar
da çok iştahlıdır.
İşçi sınıfı olmazsa ne yapacaklardı, merak ediyoruz? Demek ki işçinin
emeğidir ülkeyi ayakta tutan, siyasi iktidarın gücü değil…

Ayrımcılığa Son Verin!

Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki her türlü engellerin kaldırılması
ve KHK ile belediye şirketlerine ve merkezi idareye geçiş yapan işçi kardeşlerimizin en temel sendikal hak olan özgür toplu sözleşme hakkı tanınmamaktadır. Belediye şirketlerine geçiş yapan işçiler ise çifte haksızlık
yaşamakta ilave tediye hakkından mahrum edilmektedirler.

Nerede Seçmen İradesine Saygı?

Havamıza, Suyumuza ve Toprağımıza Sahip Çıkıyoruz!

Havamız, suyumuz ve toprağımız değerli diyoruz, bunları yani sağlıklı
bir çevreyi gelecek kuşaklara bırakmalıyız derken İstanbul’da bir kanal
projesi, bilim insanlarının görüşleri göz ardı edilerek uygulanmak isteniyor. Biz kapitalizmin yağmacı, rantçı doğa sömürüsüne karşı doğayı savunarak, yaşam hakkımızın ve geleceğimizin elimizden alınmasına izin
vermemek durumundayız. Bu kanal projesi İstanbul’un su sorunlarını
derinleştirecek, Trakya Bölgemizin tarımsal değerini sıfırlayacak ve belki de en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temeli olan dış
politika imkanlarını ortadan kaldırarak bizi büyük sorunların içine sürükleyebilecektir. Bu nedenle Kanal İstanbul adı verilen bu rant, yağma ve
yeni sorunlar yumağına karşı durmak acil görevimizdir.

Aliağa'da Direniyoruz

Yerel seçimler sonrası işbaşına gelen MHP’li belediye başkanı tarafından
işlerinden edilen işçiler direnişlerine devam ediyorlar. Belediye başkanına, “halk sana işçi çıkar diye mi yetki verdi” diye soruyoruz. Sendikamız
işten çıkarılan işçilerimizin sorunları çözülene kadar mücadeleyi sürdürecektir.

Ne Olacak Mültecilerin Hali?

Ülkemizde yaklaşık 4 milyon mülteci vardır. Bu insanların geçimlerini
sağlamak için iş aradıkları, her türlü güvencesiz ve düşük ücretli, sosyal
güvenceden yoksun işlere talip oldukları bilinmektedir. Bu aynı zamanda ucuz işgücü peşindeki işverenlere de maliyetleri düşürme olanağı
sağlamaktadır. Ülkemizdeki göçmen ve mültecilere yönelik ırkçı ve ayrımcı bakış açısı karşısında durarak, işçi sınıfının bir parçası olan bu işçilerin güvencesiz ve ucuz iş gücü olarak görülmesi karşısında, sendikal ve
sosyal güvenlik haklarının sağlanması için mücadele etmek ve onların
da evrensel insan haklarından yararlanmasını talep etmek mücadelemizin bir parçasıdır. Onlar bizlerin düşmanı değildir. Hesabı onlardan değil
onları yerlerinden yurtlarından edenlerden sormak gerekir.

Mücadele Sürecek…

Bizim mücadelemiz emeğimize sahip çıkmak mücadelesidir; bu mücadeleyi emeğimizi ucuza kapatmak isteyen herkese karşı veriyoruz. Bu
işverendir, bu sermayedir, bu devlettir, fark etmez. Hiçbir kişiye, zümreye,
kesime ve sınıfa emeğimizi, hakkımızı yedirmeme mücadelesi içindeyiz.
Emeğimizi kurda kuşa yem etmeme mücadelesidir bu mücadele.
Yeni yılda hepimizin yolu açık olsun.
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HAK, HUKUK, ADALET YOK, SÖMÜRÜ DİZ BOYU

NE YAPMALI?

Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk’ün anısına düzenlediğimiz “Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne
Yapmalı?” başlıklı panel sinevizyon gösteriminin ardından Genel Başkanımız Remzi
Çalışkan’ın açış konuşmasıyla başladı.

nın kendisini savunacağı bir adalet ve hukuk
zemini de ortadan kaldırıldı. Bunun da en
somut örneğini haksız ve hukuksuz yere ihraç edilen üyelerimizin ve tüm ihraç edilenlerin hak arama mücadelesinde görüyoruz.

İşinden, aşından edilen üyelerimizin davaları
Abdullah Baştürk'ün anısına düzenlediğimiz bu hukuksuzluk duvarına çarpıyor. Hukukun
panelin moderatörü Prof. Dr. Gamze Yüce- olmadığı yerde ise “ihraç iade borsaları”
san Özdemir yaptığı konuşmanın ardın- gibi yeni oluşumlar devreye giriyor.
dan Prof. Dr. Oğuz Oyan, Doç. Dr. Aziz Çelik ve HDP Milletvekili Prof. Mithat Sancar
4+4 Zulmü Devam Ediyor
söz aldı.
Yeni yönetim sisteminin ana karakterlerinden birisi de kamu yararının bir kenara bırakılması oldu. Bu anlayışın bir sonucu olarak belediye işçileri de hak kayıpları yaşıyor,
hakları olanı alamıyor.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan konuşmasında şunları vurguladı:
Tüm yaşamını insanın insanca yaşamasına
adayan, insanı ve insan onurunu yücelten,
12 Eylül faşizmine karşı DİSK davasında dimdik duran Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk’ü saygı ve sevgi ile anıyorum.
Abdullah Baştürk bize sömürü karşısında direnmeyi, zulüm karşısında sessiz kalmamayı,
egemen sınıfların baskısı karşısında baş eğmemeyi gösterdi.

Hem Emek Hem Demokrasi
Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının önderlik
yaptığı, sınıf ve kitle sendikacılığının Türkiye’deki en büyük örgütlü gücü olan Sendikamız 22 Nisan 1962’den günümüze hem
emek hem de demokrasi mücadelesini vermeye devam ediyor. Hem emek hem demokrasi diyorum çünkü birinin olmadığı
yerde diğeri de olmuyor.
OHAL ve sonrası yaşadığımız süreçte gerçekleşen uygulamalar karşısında işçi sınıfı-

Doç. Dr. Aziz Çelik şunları söyledi: "Asgari
ücret bugün önemli bir toplumsal mücadeledir. Sadece masa başında durarak çözülemeyecek bir sorundur. Bütün ücretleri belirleyen bir ücret olarak asgari ücret etrafında
bir toplumsal mücadele örülmelidir. Abdullah Baştürk'ün mücadelesi bu anlamda bize
yol göstermektedir."

Haksız, hukuksuz bir KHK ile belediye şirketlerine ve kamu idarelerine geçişleri sağlanan
işçilerin kadro hakları verilmedi. İşçiler 4+4
zulmüne mahkum edilerek toplu sözleşme
hakları elinden alındı.

Abdullah Baştürk'ün inanç ve kararlılığı
DİSK'in kaderini değiştirmiştir. Sendikanın
devasa sorunları karşısında Abdullah Baştürk'ün dediği gibi "koley" demeliyiz.

mesinin devam ettiğini, sermaye vergilendiriliyormuş gibi düzenlenen yeni gelir vergisi
tarifesinin aslında düşük ücretliler üzerindeki vergi tarifesini korumak amaçlı hazırlandığını vurguladı. Bunun ise dünyada örneği
olmayan bir adaletsizlik örneği olduğunu
belirtti.

Yoksulluk ve sömürü düzenine karşı güçlü
ve ortak bir ses çıkarmalıyız, emek ve demokrasi mücadelesi arasında güçlü bir bağ
kurmalıyız. Yaşadığımız bu dönemi aşmak
için emek ve demokrasi mücadelesinin başarısı şarttır."

HDP Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar
Prof. Dr. Oğuz Oyan işsizlik sigortası fonu- şunları ifade etti: "Abdullah Baştürk’ü öğrennun yağmalanması, kıdem tazminatı hakkı cilik yıllarımda takip etmeye başladım, hayave işçi sınıfı üzerindeki vergi yüküne vurgu tını kaybettiğinde ise üniversitede asistanyaptı. İşsizlik sigortası fonunun işverenler ta- dım. Mücadelesi bizleri derinden etkilemişti.
rafından kullanıldığını
Milyonlar açlık sıanlattı. İşveren kayırnırının altındayken
macılığının giderek
"Abdullah
Baştürk
bize
nasıl oluyor da
büyüdüğünü, işverengüçlü
bir toplumsömürü karşısında
lerin ödediği primlersal muhalefet ortaden daha fazla teşvik
direnmeyi,
zulüm
ya çıkmıyor? İktidar
aldığını söyledi.
sadece zor aygıtlakarşısında sessiz
rıyla ayakta kalmıYeni ekonomik progkalmamayı,
egemen
yor
rıza üretmeyi
ramla getirilmesi düsınıfların baskısı karşısında de becererek bunu
şünülen tamamlayıcı
yapıyor. Bu rızayı
emeklilik sisteminin
baş
eğmemeyi
gösterdi"
ise savaş üzerinden
kıdem tazminatı fonualıyor. Bu ise emek
nun yerine getirilmemücadelesini ve
sinin düşünüldüğünü
toplumsal
mücadeleyi
zayıflatıyor.
Muhaleifade etti. Yeni vergi paketiyle gelir vergisi
tarifesi üzerinden işçi sınıfına yük bindiril- fetin bir araya gelmesini engelliyor.
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CHP GENEL BAŞKANI
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİK
DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu ve Genel
Başkanımız Remzi Çalışkan
CHP Genel Başkanı Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu’nu
ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba’nın da bulunduğu ziyarette bilgi alışverişinde bulunuldu. Siyasal ve ekonomik gündem değerlendirilerek işçi sınıfının sorunları
ele alındı. Demokrasi ve emek mücadelesinin öneminin vurgulandığı verimli bir görüşme gerçekleşti.

İşçi sınıfı mücadelesinin unutulmaz
ismi kurucu Genel Başkanımız
ve DİSK Genel Başkanı Abdullah
Baştürk’ü, aramızdan ayrılışının 28.
yılında mezarı başında düzenlenen
törenle andık.
Törene, Abdullah Baştürk'ün eşi Ayten Baştürk, oğlu Bülent Baştürk, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Başkanımız Remzi
Çalışkan, DİSK önceki dönemler Genel Başkanları Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi,
DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı, Nakliyat
İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş,
Sendikamız TİS Daire Başkanı Çetin Çalışkan
ve Araştırma Daire Başkanı Nevzat Karataş,
Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar,
sendikamızın şube başkanları ve üyelerimiz
katıldı.
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan yaptığı konuşmada, Abdullah Baştürk’ün yaşamını işçi
sınıfına adadığını, 12 Eylül zindanlarında ve
DİSK davasında dimdik durduğunu, cuntaya karşı DİSK’i savunduğunu söyledi. Genel
Başkanımız Remzi Çalışkan; “hem emeğe
hem de demokrasiye yönelik saldırılar devam ediyor, bugün Abdullah Baştürk’ün mücadelesini örnek alarak emek ve demokrasi
mücadelesini bir arada omuz omuza büyütmeliyiz” dedi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Abdullah Baştürk başkanımız bir an bile tereddüt etmeden ömrünü işçi sınıfına ve DİSK'e
adamıştı, Abdullah Baştürk'ün anısı önünde
bir kez daha söz veriyoruz; ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, barış içinde, kardeşlik
içinde, demokrasinin tüm kurumları ile işlediği emeğin Türkiye’si için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
Abdullah Baştürk’ün mezarına karanfillerin
bırakılmasının ardından tören sona erdi.

DİSK/Genel-İş
Emek Araştırma
Dergisi'nin 2019/2
Sayısı Kriz ve İşçi
Sınıfı teması ile
yayımlandı. Tema
dışı makalelerin de
yer aldığı bu sayıda
9 makale ve bir
kitap eleştirisine yer
verildi.

Dergide yer alan makalelerin başlıkları:

✔ İşçi Alacaklarının Güvencesi ve Konkordato - Murat Özveri
✔ Kriz ve Yaşlıları İşe Koşmak: Avrupa Birliği’nin “Aktif
Yaşlanma” Yaklaşımı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme - Umut Ulukan
✔ İşçi Sınıfı Bilinci, Örgüt(süzlük) ve Kolektif Eylem(sizlik):
Ankara Organize Sanayi Bölgeleri Örneği - Nursel Arslan
✔ Küresel Kapitalist Yeniden Yapılanma Sürecinde Turizm ve
Ulusötesi Turizm Şirketlerinin Yeri - Zelal Beyaz
✔ Türkiye’de Riskli İşler İçin Telafi Edici Ücret Farklılığı
Uygulanıyor mu? Aytekin Güven ve Çağatay Kara
✔ Kırsal Dönüşüm, Tarım Dışı İstihdam ve Kadın Emeği:
Fındık Fabrikalarında Çalışan Kadınlar - Nihan Ciğerci Ulukan
✔ Geleceğin Yönetici Adaylarının Sendikalara Yönelik
Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma - Ahmet GÖKÇE
✔ İsveç’te Yaşayan Türkiye Kökenli Gençlerin Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Bağlamlarda Türkiye Algıları - Mustafa Berkay Aydın
✔ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Bağlamında Kamu
Görevlilerinin Grevi de İçeren Toplu Eylem Hakkı - Sevda Köse
✔ Kitap Eleştirisi: Kalkınma Mücadelesi - Taner Akpınar
Derginin tamamına www.genel-is.org.tr adresinden ya da
http://www.emekarastirma.org adresinden ulaşabilirsiniz
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BİR
SENDİKACI
NEDEN
ANILIR?
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Gerektiğinde eylemin
en önünde gerektiğinde
masada gerektiğinde ise grev
çadırında belediye işçilerine
cesaretle, akılla, kararlılıkla,
bilgece liderlik yaptığı için
Abdullah Baştürk’ü anıyoruz.

Sayısız Grevin ve Eylemin
Örgütleyicisi Oldu

Genel-İş ve DİSK her yıl
aksatmadan Abdullah
Baştürk’ü anmaktadır.
Baştürk Genel-İş’in kurucusu oldu ve sonrasında sendikaya hayat veren bir mücadeleyi örgütledi; DİSK’e Genel Başkanlık yaptı;
DİSK’i hapishanede savundu, savunmaya
liderlik etti.

Abdullah Baştürk Çorum Belediyesi’nde
haksızlığa uğrayarak işten atılan işçilerin
Ankara’ya ve akabinde Ankara’dan İstanbul’a uzayan yalın ayak yürüyüşünün, ölüm
yürüyüşçülerinin başındaydı, onlara liderlik
etti. Manisa Belediyesi’nde Genel-İş üyelerinin yasal grevini basan devlet destekli sivil
zorbalığa karşı Ankara yürüyüşünü örgütledi. Bu efsanevi ve sınıf hareketinde çığır
açan eylemlerin dışında sayısız grevin ve eylemin örgütleyicisi oldu; kararlı tavrıyla her
biri o dönemin önemli kazanımı olan toplu
iş sözleşmelerinin altına imza koydu. Gerektiğinde eylemin en önünde gerektiğinde
masada gerektiğinde ise grev çadırında
belediye işçilerine cesaretle, akılla, kararlılıkla, bilgece liderlik yaptığı için Abdullah Baştürk’ü anıyoruz.

İlk sendikal tecrübeyi İstanbul Belediyesi
Fen İşçileri Sendikası'nda yaşadı, ilk genel
kurulda Genel Sekreter seçildi. Sonra arkadaşlarıyla İstanbul’da belediye işçilerini örgütlemeye girişti ve Genel Hizmetler İşçileri
Sendikası'nı kurdu, ilk Genel Başkanı oldu.
Sonrasında belediye işçilerinin sorunlarının
sadece İstanbul belediye işçilerinin örgütEylem ve Düşünce İnsanıydı
lenmesiyle değil ve federatif sendika yapılarıyla da değil tüm ülkede örgütlenecek milli Haklı olduğuna inandığı konuda ödün vertipte bir sendikalaşma ile çözülebileceğini medi; siyasette yer almaktan, siyasete yön
fark etti.
vermekten çekinmedi, milletvekili oldu.
Türk-İş’i eleştiren 4’ler Raporunu yazarken
Anayasa Düzenine Karşı
bir sendika kuramcısı oldu; bu Rapor yeni
katılımlarla güç kazandı ve ünlü Türk İşçi
Direnişi Başlattı
Sendikanın büyümesi için işçilerin müca- Hareketi İçin Sosyal
delesine, kendilerinin bir sınıf olduğu ger- Demokrat Düzen Raçeğini fark etmiş işçilerin mücadelesine poru’na dönüştü. Kısagerek olduğunu kavradı. 8 saatlik çalışma ca eylem insanı oldudüzenine uymayan belediyelere karşı mü- ğu kadar bir düşünce
cadeleyi, belediyelerdeki angarya düzenine insanı da oldu Baştürk.
karşı direnişi başlattı. 2000 işçinin bu müca- Aklını düzene, sermadele sonucu tazminat kazanması belediye yeye, işverene kiralaişçilerinin örgütlenmesinde fitili ateşledi; yan türden sendikacı
kervana Ankara belediye işçileri de katıldı. değil işçi sınıfı mücaAnkara’daki aynı isimli sendikayla birleşme delesine ve işçilere
kararı alınarak Türkiye Genel Hizmetler İşçi- veren bir sendikacı
olduğu için anıyoruz Abdullah Baştürk’ü.
leri Sendikası kuruldu.

12 Eylül darbesinden sonra hapse düştü,
yoldaşlarıyla beraber. Hiçbirini yalnız bırakmadı, herkese 4 duvar arasında da liderlik
etti. Bir de zalime boyun eğmedi, zalimin
zulmüne hep beraber karşı durdular. Abdullah Baştürk’ü hiçbir arkadaşını satmadığı
için, yoldaşımız olduğu için, içerde-dışarda yoldaş gibi davrandığı için anıyoruz.

İşçi Sınıfına Ufuk Açtı
Abdullah Baştürk. İşçilerin tatil nedir diye
sordukları bir dönemde Burhaniye/Ören’de
hem işçiler eğitim görsünler hem de dinlensin tatil yapabilsinler diye tesis kurdu. İşçilerin dayanışmasını güçlendirmek, başlarına
bir şey geldiğinde ele güne muhtaç olmasınlar diye Genel-İş Emekli Sandığı'nı kurdu.
Genel-İş Emek Gazetesi'nin 1 Mayıs 1965
gününden başlayarak
yayımlanmasını sağladı,
işçi gazeteciliğine öncülük etti, güç verdi. DİSK
ve Genel-İş 1991’de yeniden sendikal faaliyete
başladıktan sonra ömrü
vefa etseydi kafasında
nice sınıf çalışması vardı.

Eylem adamı
olduğu kadar bir
düşünce adamı da
oldu Baştürk

Abdullah
Baştürk’ü
aklını sadece işçi sınıfı
yararına çalıştırdığı, bu nedenle üretken
bir sendikacı olduğu için anıyoruz.
İşçileri mücadele içerisinde örgütleyerek DİSK’e yöneltilen bir sürü saçma sapan ve faonların birliğini sağladığı için, beledi- şizan suçlamalara rağmen Genel-İş’i DİSK’e Yoldaşımız Abdullah Baştürk’ü mert ve
ye işçilerine bir sınıf kimliği kazandıran taşıdı. DİSK’e güç verdi, sınıf sendikacılığı- cesur bir sendikacı olduğu için anıyosendikalaşmayı başlattığı için Abdullah na can verdi. Doğru bildiğinden şaşmadı, ruz. Onun hayat verdiği bir sendikadayız,
yoldaşlarını yeni bir yol için ikna etti. Bu onur duyuyoruz.
Baştürk’ü anıyoruz.
nedenle anıyoruz Abdullah Baştürk’ü.
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İNSANCA ÇALIŞMAK VE YAŞAMAK İÇİN

DİSK/GENEL-İŞ
DİSK/
GENEL-İŞ
Kasım - Aralık 2019
Tarihleri Arasında Örgütlediğimiz İşyerleri
İLİ

İŞYERİ ÜNVANI

1

ADANA

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2

ADANA

ADANA ULAŞIM ORG.

3

ADANA

ÇUKUROVA İMAR İNŞAAT A.Ş.

4

ANKARA

ELMADAĞ BELEDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

5

AYDIN

KUŞADASI B ELEDİYESİ PERS. A.Ş.

6

BURSA

NİLBEL SOSYAL TESİS A.Ş. (Nilüfer Belediyesi)

7

ÇANAKKALE

ÇAN BELEDİYESİ TAŞIMACILIK

8

DİYARBAKIR

BAĞLAR BEL EDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

9

DİYARBAKIR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

BİR SORU
BİR CEVAP
İşyeri Devirlerinde
Kıdem Tazminatından
Kim Sorumlu Olur?
4857 sayılı Kanun’un 6. maddesi bu sorunun
cevabını vermektedir.

BİR SORU
BİR CEVAP

10 EDİRNE

EDİRNE BELEDİYESİ PERS. A.Ş.

11 ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI TURİZM SAĞLIK A.Ş.

12 İSTANBUL

ATAŞEHİR BELEDİYESİ PERS. LTD. ŞTİ.

13 İSTANBUL

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ PERS. A.Ş.

14 İSTANBUL

İSTANBUL KÜLTÜR TİC.A.Ş.

15 İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

16 İSTANBUL

MATAŞ MALTEPE SAĞLIK A.Ş.

17 İZMİR

İZELMAN A.Ş.

18 İZMİR

İZENERJİ A.Ş.

19 İZMİR

KARŞIYAKA BELEDİYESİ PERS. A.Ş.

20 İZMİR

KEMALPAŞA BELEDİYESİ

21 KIRŞEHİR

KIRŞEHİR GIDA TEM. LTD. ŞTİ.

22 KOCAELİ

BEKAŞ BİLİŞİM BAYINDIRLIK (İzmit Belediyesi)

23 MARDİN

ARTUKLU BELEDİYESİ PERS. A.Ş.

24 MERSİN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR A.Ş.

25 MUĞLA

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU KANALİZASYON

Kasım ve Aralık ayında sendikamıza başta yukarıdaki işyerlerinden
olmak üzere 3.300'ü aşkın işçi üye olmuştur.

“İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir
işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün
hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.
Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin
esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.
Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde,
devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden
ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.
Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren
iki yıl ile sınırlıdır.
Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da
türünün değişmesiyle sona erme halinde
birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.
Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve
devir işçi yönünden fesih için haklı sebep
oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli
kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin
haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.
Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir
bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.”
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KASIM-ARALIK’TA
ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU VE İŞYERİ EĞİTİMLERİ
Sendikamız Kasım ve Aralık aylarında işyeri
üye eğitimlerini devam ettirirken bir taraftan
da kadro eğitimlerine ağırlık vererek yoğun
bir şekilde Şube Temsilciler Kurulu Eğitimleri
gerçekleştirmiştir. İşyeri üye eğitimlerinde genel olarak KHK’lı işçilik, DİSK ve Genel-İş’in tarihi, temel işçi hakları ve emeğe yönelik saldırı
adımları konuları işlenmiştir. Şubelerimiz düzeyinde gerçekleştirdiğimiz Temsilciler Kurulu

Eğitimleri iki tam gün sürecek şekilde ve şube örgütlenme ve toplu sözleşme süreci, işçi
yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile sağlığı ve iş güvenliği, emeğe yönelik saldırı
işyeri sendika temsilcilerimize yönelik gerçek- adımları, ekonomik kriz ve sendikal mücadeleştirilmiştir. Temsilciler Kurulu Eğitimlerinde; lenin geleceği konuları işlenmiştir. Eğitimlere,
sendikal hareketin tarihi, sendikal anlayışımız Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul,
ve ilkelerimiz, Sendikamız örgüt şeması ve Eğitim Daire Müdürü Faruk Özdemir Eğitim
kurulları, yasal mevzuattan kaynaklanan hak- Daire uzmanları Gökhan Alpuğan ve Pınar
larımız, 696 sayılı KHK ve sonrasında beledi- Abdal katılmıştır.
ye şirketlerindeki durum, 30 Haziran sonrası

Adana Şubemizde

İzmir 4 No'lu Şubemizde

Temsilciler Kurulu ve İşyeri Üye Eğitimleri

İşyeri Üye Eğitimleri

Adana’da 4-5 Kasım tarihlerinde Şube Temsilciler Kurulu Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 6 Kasım’da Seyhan Belediyesi İmar A.Ş. çalışanı üyelerimize,
7 Kasım’da Adana Büyükşehir Belediyesi kadrolu üyelerimize, 8 Kasım’da
Çukurova Belediyesi İmar A.Ş. ve Adana Büyükşehir Belediyesi kadrolu
üyelerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir.

İzmir 4 No'lu Şubemizin örgütlü olduğu işyerlerinde 19-21 Kasım tarihleri arasında işyeri üye eğitimleri gerçekleştirilmiştir. KHK ile taşerondan belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilere yönelik gerçekleştirilen
bu eğitimler, 19 Kasım’da Karaburun Belediyesi’nde, 20 Kasım’da Beydağ Belediyesi’nde ve 21 Kasım’da Foça Belediyesi’nde çalışan üyelerimize yönelik verilmiştir.

İstanbul 1 No'lu Şubemizde

İstanbul 2 ve 3 No'lu Şubemizde

Temsilciler Kurulu Eğitimi

Temsilciler Kurulu Eğitimi

25 ve 26 Kasım tarihlerinde iki gün süren Temsilciler Kurulu Eğitimi,
Beşiktaş Belediyesi Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Anadolu Yakası
2 No'lu Şubemizde

28 ve 29 Kasım 2019 tarihlerinde iki gün süren İstanbul 2 ve 3 No'lu
Şubelerimizin Şube Temsilciler Kurulu üyelerine yönelik eğitim semineri,
Şişli Belediyesi salonunda gerçekleştirilmiştir.

Ankara 2 No'lu Şubemizde İşyeri Üye Eğitimleri

Temsilciler Kurulu ve İşyeri Üye Eğitimleri

4 ve 5 Aralık tarihleri iki gün süren Şube Temsilciler Kurulu
Eğitimi, Şube salonunda gerçekleştirilmiştir. 6 Aralık’ta sabah
Beykoz Belediyesi’nde, öğleden sonra ise Maltepe Belediyesi
şirketi MATAŞ’ta çalışan üyelerimize yönelik eğitim semineri
gerçekleştirilmiştir.

Ankara 2 No'lu Şubemizin örgütlü olduğu Yenimahalle Belediyesi ve Yepa şirketinde
çalışan üyelerimize yönelik işyeri eğitimleri 24-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 24 Aralık’ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan eğitime fen işleri, kültür ve sosyal işler ve makine ikmal müdürlüklerinde çalışan üyelerimiz katılmıştır. 25
Aralık’ta Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimize yönelik eğitim semineri
Yakacık’taki müdürlük binasında gerçekleştirilmiştir. 26 Aralık’ta Nazım Hikmet Kültür
Merkezi’nde yapılan eğitime Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan ve çoğunlukla KHK
ile belediye şirketine geçişi yapılan üyelerimiz katılmıştır. 27 Aralık’ta Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime büro çalışanı üyelerimiz katılmıştır.
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Avrupa Konutları Tem Sitesi
Toplu İş Sözleşmesi
Sendikamız ile Avrupa Konutları Tem
Site Yönetimi arasında 26 Kasım 2019
tarihinde iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi
imza töreni yapıldı.
Toplu iş sözleşmesi imza törenine Genel
Başkanımız Remzi Çalışkan, Avrupa Konutları Tem Site Müdürü Ahmet Avcı, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Araştırma Daire Başkanı Nevzat Karataş, İstanbul
Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak
Çetin, İstanbul şubelerimizin başkan ve yöneticileri, Tem Site yöneticileri ile işyerinde
çalışan üyelerimiz katıldı.

Toplu iş sözleşmesinde işçilerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında
kazanımlar sağlandı. Sözleşmeyle işçilere;
günlük yemek yardımı, günlük yol ücreti,
öğrenim gören çocukları için tahsil durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı, Ramazan
ve Kurban Bayramı öncesinde nakdi bayram
yardımı, şef görevinde olan işçilere her ay
görev tazminatı ödemesi, yıllık giyim ve ko-

Avrupa Konutları
Atakent 2 Sitesi
Toplu İş Sözleşmesi

ruyucu eşya yardımı, Dünya Emekçi kadınlar Günü ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde
kadın işçilerin ücretli izinli sayılmalarına ve
yılda 45 günlük ücretleri tutarında ikramiye
ödenmesine karar verildi.
Toplu iş sözleşmesi imza töreni, yapılan
konuşmaların ardından karşılıklı imzaların
atılması ile sona erdi.

Ovacık Belediyesi'nde

İşçilere Yıllık İzin Yardımı
Sendikamız ile Ovacık
Belediyesi arasında 8
Kasım 2019 tarihinde bir
yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinde işçilerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal
haklarında kazanımlar sağlandı. Sözleşmeyle işçilere; öğle yemeği-yemek
yardımı, yol yardımı, şoför, operatör
ve yardımcılarına günlük direksiyon
primi ve sorumluluk zammı, her ay
yakacak yardımı, yılda iki kez olmak
üzere nakdi giyim yardımı, öğrenim

Sendikamız ile Avrupa Konutları Atakent 2 Site
Yönetimi arasında 29 Kasım 2019 tarihinde iki yıl
süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinde
işçilerin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal
haklarında
kazanımlar
sağlandı.

nim yardımı, Ramazan ve
Kurban Bayramı öncesinde bayram yardımı ve yılda iki ikramiye verilmesi
kararlaştırıldı.

Sözleşmeyle işçilere; günlük yemek yardımı, aylık ulaşım yardımı, yıllık
giyim ve koruyucu eşya
yardımı, öğrenim gören
çocukları için tahsil durumlarına göre yıllık öğre-

Toplu iş sözleşmesi İstanbul Konut İşçileri Şube
Başkanı Nebile Irmak Çetin ile Avrupa Konutları
Atakent 2 Site Yönetim
Kurulu Başkanı Sevinç Şener Özdemir tarafından
imzalandı.

gören işçi çocuklarının tahsil durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı,
yıllık izin yardımı, 1 Mayıs ödemesi
ve yılda dört ikramiye ödenmesine
karar verildi.
Toplu iş sözleşmesi Tunceli Şube Başkanı Şükran Yılmaz ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından imzalandı.

Dicle Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi
Sendikamız ile Dicle Belediyesi arasında 26 Kasım 2019 tarihinde üç
yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinde işçilerin
günlük ücretlerine zam yapılarak
sosyal
haklarında
kazanımlar
sağlandı.

dımları karşılığı olarak birleştirilmiş
sosyal yardım, yıllık izin yardımı, öğrenim gören işçi çocuklarının tahsil
durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı, 1 Mayıs ödemesi ve yılda dört
Sözleşmeyle işçilere; öğle yeme- ikramiye ödenmesine karar verildi.
ği-yemek yardımı, ulaşım yardımı,
kadrolarına bakılmaksızın çalışan Toplu iş sözleşmesi Diyarbakır Şube
tüm işçilere her ay sorumluluk zam- Sekreteri Zeynep Demir Akçer ile
mı, her ay kira, bayram, koruyucu Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören
gıda, sabun ve havlu, temel gıda yar- tarafından imzalandı.
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Kiğı Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi
Toplu iş sözleşmesinde işçilerin günlük
ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.

Sendikamız ile Bingöl Kiğı Belediyesi
arasında 5 Aralık 2019 tarihinde bir yıl
süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyle işçilere; öğle yemeği-yemek yardımı, her gün gıda yardımı, yol
yardımı, kadrolarına bakılmaksızın, fiilen
operatörlük, şoförlük ve ustalık görevlerini yürüten işçilere her ay ustalık primi,
diğer bütün işçilere her gün için sorumluluk zammı, her ay yakacak yardımı,
Kurban Bayramı öncesinde bayram yardımı, her yıl mayıs ve kasım aylarında

nakdi giyim yardımı, mevzuat gereği
verilmesi gereken demirbaş ve koruyucu eşya dışında; bütün işçilere 3 yıl miatlı
bir parkanın karşılığı olarak nakdi yardım ile koruyucu eşya yardımı, öğrenim
gören işçi çocuklarının tahsil durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı ile yılda
dört ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı.
Toplu iş sözleşmesi Tunceli Şube Başkanı Şükran Yılmaz ile Bingöl Kiğı Belediye
Başkanı Hikmet Özüağ tarafından imzalandı.

Erfelek Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi
Toplu iş sözleşmesinde işçilerin günlük
ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.

Sendikamız ile Erfelek Belediyesi arasında
13 Kasım 2019 tarihinde bir yıl süreli toplu
iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyle işçilere; öğle yemeği-yemek yardımı, ulaşım yardımı, her ay
sorumluluk zammı, aylık yakacak yardımı, aylık giyim ve koruyucu eşya yardımı, her ay kira, bayram, koruyucu gıda,
sabun ve havlu, temel gıda yardımları

karşılığı olarak birleştirilmiş sosyal yardım, öğrenim gören çocukları için tahsil
durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı,
1 Mayıs ödemesi ve yılda dört ikramiye
verilmesi kararlaştırıldı.
Toplu iş sözleşmesi Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak ile Erfelek Belediye
Başkanı Mehmet Uzun tarafından imzalandı.

Silopi Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi Turgutlu Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi
Sendikamız ile Silopi
Belediyesi arasında 9
Aralık 2019 tarihinde
üç yıl süreli toplu iş
sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinde işçilerin
günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.
Sözleşmeyle işçilere; öğle yemeği-yemek yardımı, her ay kira,
bayram, koruyucu gıda, sabun
ve havlu, temel gıda yardımları karşılığı olarak birleştirilmiş
sosyal yardım, yıllık izin yardımı, yazlık ve kışlık giyim yardımı,
öğrenim gören işçi çocuklarının
tahsil durumlarına göre yıllık
öğrenim yardımı, 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü ile Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi yardım, engelli çocuğu için
ayda bir gün yevmiye tutarında

engelli yardımı ve yılda dört
ikramiye ödenmesine karar
verildi. Sözleşmeye eklenen
ek madde ile de eşine ve çocuğuna şiddet uygulayan işçi
disiplin kuruluna verilmesi ve
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile 25 Kasım Kadına
Şiddetle Mücadele Günü ve
Newruz Bayramında belediyenin işçilere yönelik etkinlik
düzenlemesi yer aldı.
Toplu iş sözleşmesi Şırnak
Şube Sekreteri Zeynep İdin
Şimşek ile Silopi Belediye
Başkanı Adalet Fidan Fındık
tarafından imzalandı.

Sendikamız ile Turgutlu Belediyesi arasında 24 Aralık 2019
tarihinde iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu iş sözleşmesinde işçilerin
günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında kazanımlar sağlandı.
Sözleşmeyle işçilere; öğle yemeği yardımı, her ay koruyucu
gıda yardımı, yapılan işin pozisyonuna göre vasıflı ve vasıfsız
işçilere kademeli olarak her ay
sorumluluk zammı, yıllık izin
yardımı, yıllık yakacak yardımı,
yaz ve kış mevsimi için yılda iki
defa giyim bedeli olarak nakdi
yardım, öğrenim gören çocukları için kreş ve anaokulu da dahil olmak üzere tahsil durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı,

Ramazan ve Kurban Bayramları
öncesi nakdi gıda ve bayram
yardımı, çalışma süreleri esas
alınmak kaydıyla kıdemliliği
özendirme primi, kültürel çalışmalar kapsamında belediyenin
açtığı kurslardan ücretsiz yararlanma, öğrenim gören çocukları için belediyede staj olanağı,
işçi lokali sağlanması ve yılda
dört ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.
Toplu iş sözleşmesi İzmir Şube
Başkanı Şube Başkanı Özgür
Genç ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından imzalandı.
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2019 YILINDA

HUKUKSAL MÜCADELEMİZ
Sendikamızın 2019 yılındaki hukuki mücadelesinin çerçevesini belirleyen bazı gelişmeler
şunlar olmuştur.
15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbe girişimi
sonrasında dönemin Hükümetince 21 Temmuz
2016 tarihinden itibaren olağanüstü hal ilan
edilmiştir. Bunlardan ilki yayımlanan KHK’lar
ile mahalli idarelerde toplam 4059 personel
ihraç edilmesidir. Kararnamelerle ihraç edilen personel sayısı bellidir. Ayrıca kararnameler gerekçe yapılarak iş akdi feshedilen, askıya
alınan işçiler de söz konusu olmuştur. Ancak
ülke çapında bunların sayısı bilinememektedir. Sendikamız kayıtlarına göre ihraç edilen
personel dışında, görevden alınmış belediye
başkanlarının yerine atanan belediye yönetimlerince 2.024 Genel-İş üyesi işten çıkarılmış, 21
işçinin iş akdi askıya alınmıştır.
Bunlar karşısında sendikamız ihraç edilen bütün üyelere hukuki destek vermiş ve işçiler için
işe iade davaları açıp takip etmiştir. Davalar devam ederken 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 685 sayılı KHK ile Olağanüstü
Hal İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Görevi,
olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun
hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar
vermek olarak belirlenmiştir. KHK’lar ile yapılan ihraç işlemlerine karşı açılan sözünü ettiğimiz işe iade davaları da 685 sayılı KHK’nın Geçici 1/3 maddesiyle Komisyona devredilmiştir.

2019 Yılında
İşten Çıkarılan İşçiler İçin
Mücadelemiz Devam Etmiştir
Yıl içerisinde Olağanüstü Hal Komisyonu’na
itiraz sonucu işe dönüş istemleri reddedilen
işçiler için bu kez de Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılmıştır.

mahkeme kararını bozmuştur (Gaziantep
Bölge Adliye Mahkemesinin 31.01.2018 T.
2018/57E., 2018/244 K. Sayılı kararı). Ama
bunun yanı sıra birçok davada işe iade ta“Komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin lepleri reddedilmiş, Anayasa Mahkemesine
200’dür. Komisyon tarafından verilen karar bireysel başvuru yapma zorunluluğu doğsayısı (92 bin) dikkate alındığında, inceleme- muştur.
si devam eden başvuru sayısı 34 bin 200’dür.
Bu davalardan alt işverende çalıştırılan işçiler
22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar ver- için hem asıl işveren belediye hem taşeron
me sürecine başlamış olan Komisyon tara- şirkete karşı açılan davalarda mahkemeler
fından, 25 Ekim 2019 tarihi itibariyle verilen belediyeler bakımından iş akdini geçerli fekarar sayısı (8 bin 100 kabul, 83 bin 900 ret sih sayıp taşeron şirketi işe iadeden sorumlu
tutacak şekilde kararlar vermeye başlamıştır.
olmak üzere) toplam 92 bin'dir.”
OHAL Komisyon Başkanlığı en son 25 Ekim
2019 tarihi itibariyle yaptığı açıklamaya
göre:

Üyelerimizin Hakları
İçin Sonuna Kadar Gideceğiz
696 sayılı KHK’da düzenlenen şartlar gereğince güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan, eski hükümlü veya sınavda başarısız olan üyelerimizin belediye şirketlerine
geçişi yapılmamıştır. Bu işlemler aleyhine
üyelerimizin idari ve adli yargıdaki davaları Hukuk İşleri Müdürlüğü ve sözleşmeli
avukatlarımız tarafından süresinde açılmış
Komisyon Başvuruların Sadece
ve takibi sürmektedir. Açılan davaların bir
Yüzde 6'sına İşe Dönüş Kararı
kısmı reddedilmiş bir kısmı da bireysel başvuru
yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne götüVerdi
Komisyonun ret kararlarına karşı açılan idari rülmüştür. 696 sayılı KHK ile çalışma hakları
davalarda da durum farklı değildir. Bu dava- engellenen üyelerimizin haklarının temini
lardan sonuçlanan henüz bulunmamaktadır. yolunda iç hukuk yolları sonuna kadar tükeValilik Olağanüstü Hal Bürolarının tavsiye tilecektir.
yazıları üzerine KHK hükümleri gerekçe gös- Öte yandan ücreti daha önce asgari ücreterilip iş akdi belediye yönetimlerince fes- tin yüzde fazlası olarak belirlenen 696 sayılı
hedilen işçiler için açılan davalar da ise bazı Yasa kapsamında geçişi yapılan üyelerimize
umut verici kararlar alınmıştır. Örneğin yerel 2019 yılı asgari ücretin yüzde fazlası ücret
mahkemenin işe iadenin reddine karar ver- verilmemiştir. Sadece YHK kararıyla bağıtmesi üzerine bir istinaf mahkemesi, "işçinin lanan TİS gereği yüzde 4 zam uygulaması
terör örgütü ile ilişkili olduğu sadece sosyal yapılmıştır. Bu konuda da yurdun çeşitli yerçevre araştırması ile tespit edilemez, daha lerinde açılan örnek davaların yargılamaları
detaylı inceleme yapılması gerekir" diyerek sürmektedir.

"ÖLECEĞİM, KAÇIŞ YOK..."
Yaşamını yitirenlerin çoğunluğu, Hindistan’ın yoksul
kentlerinden gelen genç göçmen işçiler oldu.
Delhi’deki fabrika yangınında 43 işçi yaşamını yitirdi. Hindistan’ın Delhi kentinde yaşanan bu facia ülkemizde olduğu gibi; kayıt
dışı ve güvencesiz çalışmanın ve hükümetin
işçi güvenliğine yönelik pasif tutumunun
bir sonucu olarak gerçekleşti. Yangında 43
işçinin 39’u boğularak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin çoğunluğu, Hindistan’ın
yoksul kentlerinden gelen genç göçmen
işçiler oldu.

Yangın sonrası, yüzün üzerinde işçinin çalıştığı ve yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikanın; yasadışı faaliyet gösterdiği, yangın
departmanından izninin olmadığı, binada
yeterli havalandırma ve yangın güvenliğine ilişkin planın bulunmadığı anlaşıldı.

dı. Fabrika binasının bulunduğu sokağın
itfaiye araçlarının doğrudan giremeyeceği
kadar dar olması ve fabrika çıkış kapılarının kilitli olması nedeniyle itfaiyenin müdahalesi gecikti.

Yangında yaşamını kaybeden bir işçi haYangın, oyuncaklar, okul çantaları ve okul yatını kaybettiği 8 Aralık günü şu umutsuz
malzemelerinin yapımında kullanılan çok mesajı yazmıştı; "Öleceğim, kaçış yok..."
sayıda yanıcı madde nedeniyle hızla yayıl-
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Dünya Tuvalet Günü:
SU VE KANALİZASYON
İŞÇİLERİ İÇİN SAĞLIK VE GÜVENLİK
Su ve kanal hizmetlerinde çalışan işçiler, dünya genelinde ama özellikle gelişmekte olan
ve az gelişmiş ülkelerde sağlıksız, güvenliksiz ve güvencesiz çalışma koşullarına sahiptir.
önemli işlerdir. Atıklar
uygun yöntemlerle ele
alınmadığında su kaynaklı hastalıklar ölümcül hale gelebilmektedir.
Ancak halk sağlığı
açısından bu kadar
önemli bir hizmeti yerine getiren işçilerin
bu yaptığı iş işçi sağlığı
ve iş güvenliği açısından çok tehlikeli sınıfta
yer almasına rağmen yetersiz önlemler, işverenlerin kar hırsı, bu alandaki hizmet politikasının eksikliği ve gerekli önemin verilmemesinden kaynaklı önemli bir hak sorunu
yaşanmaktadır.

Birleşmiş Milletler, sanitasyonun
(sağlıklama) küresel kalkınma hamlesinin bir parçası olduğunu vurgulamak amacıyla, 19 Kasım’ı Dünya
Tuvalet Günü olarak ilan etti. Bu
günü ilan etmesindeki amaç; su yöGüvencesiz - Güvenliksiz
netiminin geliştirilmesinden açık
alanların tuvalet olarak kullanılmaÇalışan İşçiler
sının önlenmesine ve hijyen koşulla- Su ve kanal hizmetlerinde çalışan işçiler,
rının iyileştirilmesine kadar bir dizi dünya genelinde ama özellikle gelişmekte
olan ve az gelişmiş ülkelerde sağlıksız, güönlemin hayata geçirilmesiydi.

Raporda şunlara yer veriliyor:
Tuvaletleri temizlemek, çukurları ve septik
depoları boşaltmak, kanalizasyon ve kuyuları temizlemek, pompa istasyonlarını
ve arıtma tesislerini temizlemekle görevli olan su ve kanalizasyon işçileri günlük
çalışmalarında dışkı patojenleri nedeniyle yüksek risk altında. Kimyasal ve fiziksel
risklere maruz kalıyor. Kolera, tifo ve hepatit gibi sağlığı ciddi şekilde tehdit eden
hastalıklara da yakalanabiliyorlar. Ayrıca
amonyak ve karbon monoksit gibi toksit
gazlara maruz kalıyorlar. Özellikle bu alanda el ile yapılan temizliklerde sağlığı tehdit
eden hastalıkların oranı daha yükseliyor.
Hala bir çok ülke de bu işler işçilerin doğrudan el temasıyla gerçekleşmektedir. Bu
alanlarda çalışan işçilere yönelik işçi sağlığı
ve iş güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınmaması ve bu alana yönelik eğitimlerin gerçekleşmemesi, yani işverenlerin
buraya kaynak aktarmaması sonucu işçiler
açısından riskler daha da artmaktadır.

venliksiz ve güvencesiz çalışma koşullarına
Açık alanların tuvalet olarak kullanıldığı ül- sahiptir.
keler, çocuk ölümlerinin de en fazla görüldüğü ülkeler arasında bulunuyor. Tuvalet Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünimkanı temel insan saygınlığı açısından ol- ya Sağlık Örgütü’nün (WHO) içinde olduğu
dukça önemlidir. Dünya genelinde her gün kurumlar tarafından hazırlanan ,su ve kanal
binlerce çocuk ishale neden olan hastalıklar hizmetlerinde çalışan işçilerin ele alındığı ranedeniyle hayatını kaybediyor ve tuvalet por; bu alanda çalışan işçilerin güvensiz ve
imkanı olmayan kadınlar tecavüz ve istismar sağlıksız çalışma koşullarını ortaya koyuyor.
Dünya genelinde su ve kanal hizmetleriskiyle karşı karşıya kalıyor.
rinde çalışan işçiler her gün hem kötü
BM rakamlarına göre, 2,5 milyar kişi ye- sağlık koşulları hem de tehlikeli çalışma
terli kanalizasyon imkanlarından mah- koşullarından kaynaklı yaşamını yitiriyor.

Raporda su ve kanal işçilerinin çalışma koşullarıyla ilgili şu önerilerde bulunuluyor:

Raporda; Bangladeş, Bolivya, Haiti, Hindistan,
Kenya, Senegal, Güney Afrika ve Uganda'da
da su ve kanal hizmetlerinde çalışan işçilerin
Herkese tuvalet imkanının sağlanması kadar
büyük çoğunluğunun kayıtdışı çalıştırıldığı,
su ve kanal hizmetlerinde çalışan işçilerin
ekonomik haklardan ve sosyal korunmadan
verdiği hizmet ve hizmetin niteliği de halk
yoksun bırakıldıkları belirtiliyor. Su ve kanasağlığı açısından oldukça önemlidir. Kanalizasyon hizmetleri işçilerini çevreleyen polilizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtıltikalar, yasalar ve düzenlemelerde eksiklikler
ması, kanalizasyon sistemlerinin ve atıksu
olduğu, bu eksiklikleri gidermekte gerekli
arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurçabanın sarf edilmediği ortaya konuyor.
ların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi halk sağlığı açısından son derece

► Su kanal işçilerinin karşılaştığı zorlukları belgelemek ve kanıtlamak,

rum. 1,1 milyar kişi ise tuvalet ihtiyacını
açık alanda gideriyor.

► Su kanal işgücüne meslek niteliği
vermek için politika, mevzuat ve düzenlemelerin iyileştirilmesi,
► Tüm su kanal işçilerinin mesleki
risklerini değerlendirmek ve azaltmak için uygulama rehberlerini geliştirmek ve kabul etmek,

► Ayrıca rapor hükümetlerden, ILO
sağlık ve temizlik işçileri ile ilgili İş ve
Güvenlik Sözleşmelerini onaylayıp
uygulamaya koyma çağrısında bulunuyor.
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İŞE BAĞLI HASTALIKLAR DOSYASI 2

TÜRKİYE’DE MESLEK HASTALIKLARININ
SINIFLANDIRILMASI VE SORUNLAR

İşle ilgili bir maruziyetten doğan hastalıkların meslek hastalığı sayılması Türkiye’de
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği
çerçeve içinde gerçekleşmektedir. Tıbbi ve
yasal olarak bir hastalığın mesleki maruziyete bağlı olduğu kesin olarak kanıtlandığında
adı meslek hastalığı olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü mesleki

hastalıkların gruplandırılmasında, hastalıkları ve neden olan işlerin
belirlenmesindeki düzenlemeler yer almaktadır.
Bu tüzükte meslek hastalıkları, "Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri
olarak tanımlanmıştır. Meslek hastalığını meslek hastalıkları listesinde sıralanan sınırlı sayıdaki hastalığın dışında kabul etmemektedir.

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü Mesleki Hastalıkları Beş Grupta Belirlemiştir:
A Grubu:

Kimyasal Maddelerle Olan Meslek
Hastalıklar
Meslek hastalıkları listesinde sayılan 25
alt grupta 67 hastalıktan oluşur. Bu hastalıklara neden olan etmenler:
► Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları
► Radyasyona maruz kalma (X ışınları,
doğal ve yapay radyoaktif maddeler,
► Kızılötesi ve mor ötesi ışınlar
► Asitler, bazlar nedeniyle yanma
► İnert tozlar, fibrojenik tozlar, toksik
tozlar, kansorejonik tozlar, alerjik tozlar

B Grubu:

C Grubu:

Mesleki Cilt Hastalıkları

Pnömokonyozlar (toz
hastalıkları) ve diğer mesleki
solunum sistemi hastalıkları,

Meslek hastalıkları listesinde sayılan 2
alt grupta deri kanseri ve kanser dışı
deri hastalıklarından oluşur. Bu hastalık grubuna yol açan etmenler şöyle
sıralanmaktadır:

Meslek hastalıkları listesinde sayılan 6 alt
grupta 9 hastalıktan oluşur. Toz hastalıklarına şunlar sebep olmaktadır:

► Mekanik etkenler

► Solunabilir, kristal yapıda silika tozu

► Fiziksel etkenler

► Asbest lifleri içeren tozlar

► Kimyasal elementler ve bileşikler

► İnsan yapımı mineral lifler (alüminyum

► Biyolojik faktörler

silikat lifler)

► Diğer etkenler

► Pamuk tozu

D Grubu:

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
Meslek hastalıkları listesinde sayılan 4 alt grupta 30 hastalıktan
oluşur. Pek çok etkenle ortaya çıkan mesleki bulaşıcı hastalıklar listesinde bruselloz, tetanoz, şarbon
salmonella infeksiyonu, weill hastalığı, kuduz, ornithozlar, psittakoz, renkküren ateş, şap hastalığı,
çiçek, q humması, leke humması, ekinokok humması, ruam gibi
hastalıklar bulunmaktadır.

► Sert odun tozu

E Grubu:

Fiziksel Etkenlerle Olan Meslek
Hastalıkları
Meslek hastalıkları listesinde sayılan
7 alt grupta 12 hastalıktan oluşur. Bu
fiziksel etkenler şunlardır;
► Titreşim
► Gürültü
► Yetersiz havalandırma
► Aşırı Isı, nem ve hava hareketleri
► Yetersiz veya aşırı aydınlatma

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ
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Meslek Hastalıkları Sınıflandırması Yetersizdir
Hem bu hastalık gruplandırması hem de meslek hastalıkları
listesine baktığımızda Türkiye’de meslek hastalıklarına bakış ve
değerlendirmedeki eksiklikler görülmektedir.
Gruplandırmadaki en önemli eksikliklerden birisi meslek hastalığı
tanımında yer verilmesine rağmen işle ilgili psikolojik etkenlerin
bu gruplandırmada yer almamasıdır.
Düzenlemeye göre hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı
ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar

zaman sonra meydana çıkması halinde sigortalının mesleğiden
ileri geldiğinin kabul edileceği meslek hastalıkları listelerine göre
tespit edilmektedir. Sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için
sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı
tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek
azami süreler belirlenmiş ve sağlanan yardımların kapsamı
sınırlandırılmıştır. 2017 yılında 691 meslek hastalığından 173’ünde,
hastalık ancak işçinin emekliliğinden sonra tespit edildiği için hiçbir
klinik teşhis konulamamıştır.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırmasında Tanı, Teşhis ve Haklardan Yararlanma
Süreçleriyle İlgili Sorunlar
A Grubu:

Kimyasal maddelerle olan
meslek hastalıkları
Boya, akü, ilaçla uğraşılan bir işyerinde
arsenik ve bileşenlerine maruz olan bir
işçi bu işten ayrıldıktan bir yıl sonra deri,
karaciğer ya da solunum yolu kanserine
tutulursa yasaların sağladığı sağlık yardımlarından yararlanamamaktadır.

B Grubu:

Mesleki cilt hastalıklarına örnek:
İşyerinde bazı sentetik boya işleriyle
uğraşan bir işçi bu işinden ayrılırsa 2 ay
sonra vücudunda ortaya çıkacak dermatozlar nedeniyle yine yasaların sağladığı
yardımlardan yararlanamamaktadır.

D Grubu:

E Grubu:

Mesleki bulaşıcı
hastalıkları eksiklerine
örnek:

Fiziksel etkenlerle olan
meslek hastalıkları
eksikliğine örnek:

Yaptığı iş itibariyle enfeksiyon
hastalıklarına maruz kalan bir
sağlık çalışanı bu işten ayrıldıktan 1 yıl sonra tüberküloz
hastalığına yakalanırsa yasaların sağladığı yardımlardan
yararlanamamaktadır.

Oturarak iş yapmakta olan bir taş
parke ustası veya bahçıvan işten
ayrıldıktan 6 aydan sonra ortaya
çıkan karpal tünel sendromu ve
bazı felç türlerine yakalanırsa
yasaların sağladığı yardımlardan
yararlanamamaktadır.

C Grubu:

Pnömokonyozlar (toz hastalıkları)
ve diğer mesleki solunum sistemi
hastalıkları eksiklerin örnek:
Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz
bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde
toplam olarak en az üç yıl çalışmış olması
şarttır. Bundan başka örneğin kum tozu kullanılan bir dökümhanede çalışan bir işçi bu
işinden ayrıldıktan 10 yıl sonra ortaya çıkacak tüberküloz ve akciğer hastalıkları nedeniyle yasaların sağladığı yardımlardan yararlanamamaktadır.
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2020’DE EMEK VE DEMOKRAS

2019’da Neler Yaş
2019 yılının bir değerlendirmesini yapmak, bir yılda yaşadıklarımızın sonuçlarını ve etkilerini ortaya koymak,
2020 yılında bizleri neyin beklediğini ortaya koymak açısından önemlidir.
Bizleri neyin beklediğini bilirsek nasıl bir mücadele sorusunu nasıl bir mücadele sürecinde olacağımızı da gösterecektir.

► Demokrasi Rafta
Toplumsal kutuplaştırma, ayrımcılık, dış politikadaki
sorunlar, yeni yönetim sistemiyle kurulan otoriterleşme ve demokratik değerlerden uzaklaşma eğilimi işçi
sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırıyı arttırdı.
Evrensel sendikal haklar yok sayıldı; sendikal ve ekonomik hak ve kazanımlarımız hedef tahtasına alındı.
Türkiye ağır bir demokrasi krizi içine girdi. Kuvvetler
ayrılığı ortadan kalktı, tüm kuvvet tek kişide toplandı; denge ve denetleme mekanizmaları işlemez oldu,
yargı; bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirdi, uluslararası anlaşmalar bir kenara atıldı.
Tüm hak ve özgürlüklerin sadece iktidardan yana
olanlar için kullanıldığı bir ülkede elbette demokrasi
rafa kalkmış oldu.

► Türkiye Kapitalizmi
Krizde!
Türkiye kapitalizmi son kırk yılının en derin krizlerinden birini yaşıyor. Krizin faturası ise, bu süreçte hiçbir
sorumluluğu olmayan biz işçilere ödettirilmek isteniyor.

► 2019’da İşsizlik ve
Bütçe Krizi Büyüdü
2019 yılında ekonominin bozulduğunu ortaya koyan
en önemli iki gösterge işsizlik ve bütçe açığı olmuştur.
İşçi sınıfı açısından krizin en büyük göstergesi olan
ve tarihi seviyeye ulaşan işsizlik sadece 1 yılda 817
bin kişi arttı. TÜİK’in Eylül dönemi verilerine göre
hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 199
bin. Yani memlekette iş gücüne dahil her 100 kişiden 20'si işsiz.

► Yedek Akçeyi de
Bozdurduk
Daha 2019’un başlarında beliren bütçe açığını kapatmak için ülke tarihinde ilk kez Merkez Bankası’ndan
46 milyar TL’lik yedek akçe kullanıldı. Buna rağmen

bütçe açığı kapatılamadı. 2020 yılında da Türkiye
ekonomisinin başlıca sorunu bu bütçe açığı olacak.
Eğer bu yedek akçe kullanılmamış olsaydı bütçe açığının GSYH içindeki payı yüzde 4 dolayında olacaktı.
2019 2. çeyrekte toplam dış borç stoku 446,9 milyar
dolar oldu ve bunun da 294,3 doları özel sektöre ait
oldu.* Cari açık yıllıkta 57 milyar doları aştı. Son yılların en yüksek enflasyon değerleri oluştu. Reel ücretler ise sürekli eriyor.
2019’da da TL dolar karşısında eridi. 2019’da bu kaybın yüzde 11 dolayında kalacağı görülüyor. Dövizin
lira karşısında sürekli olarak yüksek değerde olduğu böyle bir dönemde özel sektörün bu borçlarını
ödeyebilmesi imkânsız hale geldi. Bu nedenle de
ülkenin holdingleri milyarlarca dolarlık borç yapılandırması için bankalara sıra oldular. Bu borçlanma
ile birlikte gerçekleşmesi muhtemel iflaslar ise istihdamı da tehdit etmeye devam ediyor.

► Bir Zamanların Büyüme
Balonu Artık Söndü
Türkiye, 2019 yılının ilk iki çeyreğinde küçüldü, üçüncü çeyrekte zayıf bir büyüme performansı sergiledi.
Yılın son çeyreğinde büyüme yüzde 5 bile olsa yıllık
büyüme ortalaması yüzde 0,5 dolayında kalacak görünüyor.

► İktidarın Ekonomi
Programı Krizi Besledi
İktidar kendisine yandaş olan olmayan ayrımıyla
sürdürdüğü ahbap çavuş kapitalizmi denilecek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir modelle ülkeyi bu
hale getirdi.
Ülkede iktidarın uyguladığı ekonomi program; riskli,
rantiyer tipi, dışa bağımlı büyüme stratejisidir. Türkiye’yi sıcak para akımlarına bağımlı kılan bu ithalata
dayalı büyüme tercihi sonucunda Türkiye, dışarıdan
sermaye girişleri olduğunda büyüyebilen, aksi durumda krize sürüklenen bir ekonomiye dönüştürülmüştür.

► Fonlar İktidara ve

Sermayeye Kaynak Oldu
2019 yılında işçilerin ücretlerinden oluşan “Zorunlu
Bireysel Emeklilik Sistemi” ve “İşsizlik Sigortası Fonu”
veya "Kıdem Tazminatını fona çevirme
hevesleri" sıklıkla gündeme geldi.
Bunları gündem etmesindeki
asıl neden ise kendi yarattıkları ekonomik krizi bu
üç enstrümanı kullanarak
fonlama isteğiydi.

Ekonomik
Krizin Aşılmas
İçin Çare İktisa
Adalette

Ülkemizde oluşturulan
fonlar diğer ülkelerden
farklı olarak işçi sınıfının
yararına değil sermayenin
sularına aktarılmıştır. Hatırlanacağı gibi yakın zamanda
Tasarrufu Teşvik Fonu, Konut Fonu,
MEYAK uygulaması ve daha eskilerde Tasarruf Bonosu gibi uygulamalar hep çalışanlardan yapılan kesintilerin heba olması ile sonuçlanmıştır. Örneğin işsizlik
fonu ülkemizde işsizlere değil varsıllara kullanılmaktadır. Bu fondan prim ödeyen işçiye daha fazla kaynak
ayrılması gerekirken işsizlik fonu işverenlere, iktidara,
kamu bankalarına kaynak olmuştur.

► Adalet ve Hukuk Zemini
Kaydı
Devlet kurumları bütün kararlarını alırken
ve uygularken hukuk ilkelerine bağlı
olmak ve herhangi bir konuda soruşturma yürütürken tarafsız ve hukuka
uygun davranmak zorundadır. Ancak Türkiye’de özellikle 15 Temmuz
sonrasında yaşananlar, idarenin
keyfi kararları ile hukukun nasıl rafa
kaldırıldığı, doğrudan cezalandırma
yöntemlerinin hayata geçirildiğini
göstermiştir.

Demo
İçin Çar
Bir Topl
Sözle

OHAL bile bir hukuk rejimiyken yaşanan
süreçte OHAL hukukunun bile dışına çıkılmış, haksız hukuksuz ihraçlar gerçekleşmişti;
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Sİ MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM

şadık?

sı
adi

2019 yılında da bu hukuksuzluk devam ederken
hukukun yerini ihraç iade borsaları aldı, temel insan
hakları dahi ihlal edildi. Bu nedenle adil yargılanma
ve savunma hakkının sağlanması son derece acil bir
ihtiyaçtır.

► Belediye Şirket
İşçilerinin Kadro Hakkı
Gasp Ediliyor

► Demokrasi ve Barış
Kültürünü Yeşertelim

► Kadına Yönelik
Ayrımcılık ve Şiddet Arttı

2019’da haksız, hukuksuz, eşitsiz bir KHK ile belediye
şirketlerine ve kamu idarelerine geçişleri sağTürkiye, AB ve OECD ülkeleri içerisinlanan işçilerin kadro hakları verilmedi.
de kadın işgücüne katılma oranı,
Yüzbinlerce belediye şirket işçisinin
kadın istihdam oranı en düşük
talepleri iktidar tarafından görülülkelerin başında gelmektemedi. Belediye şirket işçileri sadir. Türkiye’de kadın emedece kadro haksızlığına uğrağinin koşulları özetle;
"Eğer bir ülkede
madı aynı zamanda kadroya
tarımsal alanda, kayıt
geçişleri yapılan tüm işçilerle
dışılığı ve hatta ücretadalet yozlaşırsa, o
birlikte 4+4 zulmüne yani
sizlik oranı yüksek bir
memleketin dibi oyulmuş
sendikal hak ve özgürlükistihdamdır.
lerinin engellenmesine
demektir. Adaleti
de maruz kaldılar. Bu da
Her yıl 145 bin kadın
çökmüş bir milleti hiç
yetmedi belediye şirket işşiddete maruz kaldığına
çilerinin ilave tediye hakları
dair başvuru yapıyor.
kimse
da gasp edildi. Ekonomik kriz
kurtaramaz"
ve yüksek enflasyon altında reel
Yılda 80 bine yakın cinsel şidücretleri eridi. İşçilerin en temel hakkı
det suç duyurusu yapılıyor. Türolan grev hakları yasaklandı, toplantı ve
kiye’de 2019’un ilk 11 ayında en az
gösteri hakları kısıtlandı. Kamu yararının bir ke430 kadın öldürüldü.
nara bırakan anlayış; belediye işçilerinin de haklarını
gasp etti.

Yaşar Kemal:

► Halk İradesi Yok Sayıldı
Belediye yönetimlerine el koyan yani aslında halkın
iradesini yok sayan bir anlayış 2019 yerel seçimleri
sonrası da sürdü. Merkezi hükümetin temsilcisi olan
valinin seçilmiş yerel yöneticilerin yerine geçtiği bu
sistem yeni yönetim biçiminin de bir karakteri haline gelmeye başladı. Bu gidilen yol seçilmiş tüm yönetimleri tehdit eden, seçme ve seçilme hakkını
gasp eden bir anlayış halini aldı.

okrasi
re; Yeni
lumsal
eşme

► Sendikal Hak ve
Özgürlükler Yok
Sayıldı

Uluslararası sözleşmelere ve Anayasal
güvenceye rağmen, 2019 yılında da
sendikal hak ve özgürlükler engellendi,
grevler yasaklandı, sendikaya üye olanlar
işten çıkarıldı, sendikalı olmak suç sayıldı,
işçilerin özgür iradeleriyle sendika seçmeleri
engellendi, kamuya geçişleri yapılan yüz binlerce
işçinin toplu sözleşme hakları ellerinden alındı.

► İşçiler Çalışırken
Ölüyor

Güvencesizlik işçileri öldürüyor. Kasım ayında en
az 126, 2019 yılının ilk on bir ayında ise en az 1606
işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

► Ekonomik Krizin
Aşılması İçin Çare
İktisadi Adalette
Emekçilerin en önemli sorunu hayat pahalılığı
ve işsizliktir. Bu ekonomik krizden çıkış, iktidarın
yaptığı gibi vergileri emekçiye yüklemekle, işçilerin ücretleriyle oluşturulan fonlara ve kıdem tazminatına göz dikmekle, reel ücretleri eritmekle
olmaz. Yapılması gereken üretimi arttırmak, istihdam yaratmak, gelir dağılımı eşitsizliğini ortadan
kaldırmak, hakça bölüşmek refaha yönelmektir.
Toplumsal ve ekonomik krizden kurtulmanın yolu
sömürüyü sıfırlamaktır.

Türkiye’nin bu demokrasi krizinden çıkması ve emeğin hakları için işçi sınıfının demokrasi mücadelesinde öncü olması şarttır. Demokratik bir yola ancak
hukukun üstünlüğüne dayalı, katılımcı ve çoğulcu
parlamenter demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını, denge ve denetleme mekanizmalarını, güvenceye almakla girilebilir.

► Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Sağlanmalıdır
Toplumsal cinsiyete yönelik ayrımcılık ortadan kaldırılmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği her alanda sağlanmalıdır. Yani kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olmalı. Kadına yönelik şiddetin son bulması için
Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi
ile ilgili yükümlülükler yerine getirilmeliydi.

► 2020’de Kriz Devam
Edecek Mi?
Geçen bir yıla baktığımızda iktidarın, bütçe açığı,
büyüme oranı, işsizlik sayıları ve enflasyon gibi öngörülerinin hiçbirinde hedeflenenin gerçekleşmediği açık bir şekilde ortaya çıktı. Hazırlanan 2020 yılı
bütçesinde de iktidarın öngörülerinin gerçekleşmesinin bir hayli zor olacağı görülüyor.
Krizi emekçiler üzerinden karşılama eğiliminde olan
iktidarın vergiler ve ücretler üzerinden sürdürdüğü
politikalarla hazırlanan 2020 Bütçesi de yoksulluğun, işsizliğin, hayat pahalılığının, zamların artarak
devam edeceğinin tablosunu ortaya koydu.

2020'de Mücadeleye

✔ Ulusal gelirden ve ulusal gelir
artışından hakça pay almak için,
✔ Ücretimizin zamanında ödenmesi
için,
✔ İşyerinde demokrasi için,
✔ Sağlık ve güvenliğimiz için,
✔ İşverenlerin insafına göre
çalışmamak için,
✔ İnsanca çalışmak ve demokratik

bir ülkede yaşamak için mücadeleye
çağırıyoruz.

* https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/12/aylikekonomikgosterge25122019-1.pdf
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TÜRKİYE’DE
GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK
Türkiye’de 16 Milyon Kişi Yoksul, 18 Milyon Kişi Yoksulluk Riski ile Karşı Karşıya
Ülkemizde yaşam koşullarını derinden etkileyen
gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu gözler önüne
sermek amacıyla hazırladığımız “Türkiye’de
Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk” raporlarının ikincisi;
Türkiye’de artan gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun
yanında 2018-2019 döneminde etkisi derinleşen
ekonomik krize de değinmektedir.
Türkiye Gelir Eşitsizliğinde İlk
Sıralarda!

Türkiye’de 16 Milyon Kişi
Yoksul, 18 Milyon Kişi
Yoksulluk Riski ile Karşı Karşıya

kişi iken bu sayı bir yılda 396 bin kişi daha artmış ve 2018 yılında 4 milyon kişiye yaklaşmıştır (3 milyon 889 bin kişi).

Türkiye, gelir dağılımı eşitliğinde en adaletsiz
Krizin Genel Etkisi; Ekonomi
ülkelerden biridir. Türkiye gelir dağılımı eşitKüçüldü, İstihdam Düştü,
2017 yılından 2018 yılına Türkiye’de yoksulliğinde, OECD ülkeleri içinde son sıralardadır.
luk sınırı altında yaşayan kişi sayısı, bir yılda 1
İşsizlik Arttı
Ülkelerin gini katsayılarını karşılaştırdığımızmilyon 24 bin kişi artarak 15 milyon 864 bin
da, gelir dağılımı eşitliğinin en iyi olduğu ülkişiden 16 milyon 888 bin kişiye çıktı.
2019 yılı ikinci çeyreğinde sanayi sektörü bir
kelerin Almanya ve Fransa olduğu görülmekönceki yılın aynı dönemine göre (2018 yılı
tedir.
ikinci
çeyreğine göre) yüzde 2,7; inşaat sekTürkiye’de Yoksulluk Riski,
AB Ortalamasından Yüzde törü yüzde 12,7 ve hizmetler sektörü yüzde
0,3 küçülmüş; tarım, ormancılık ve balıkçılık
5 Fazla
sektöründe ise yüzde 3,4’lük sınırlı bir büyüme görülmüştür.
Son yıllarda ekonomik kriz süreçlerinden geçen Avrupa ülkelerinde ise Krizin istihdam ve işsizliğe yansıması mevyoksulluk riski AB ortalamasının üs- sim etkilerinden arındırılmış verilerde daha
tündedir. Türkiye nüfusunun yüzde da belirgindir. Ekonomik büyüme dalgalı bir
22’si yani 18 milyonu yoksulluk riski seyir halinde iken mevsim etkilerinden arınaltında iken bu oranının 2018’de be- dırılmış istihdam verileri sürekli olarak düşüş
lirginleşen ekonomik krizin etkileri ile göstermiştir. 2018 yılı 1. çeyreğinden 2019 yılı
2019 yılı verileri açıklandığında daha 2. çeyreğine istihdam oranı yüzde 2,4 azalmış,
işsizlik ise yüzde 4,1 artmıştır.
da artacağı öngörülebilmektedir.

Türkiye’de En Zengin Yüzde
20’lik Kesim En Yoksul Yüzde
20’lik Kesimden 8,7 Kat Daha
Fazla Kazanıyor.

Türkiye’de Çalışan
Yoksulluğu Bir Yılda
Yüzde 11 Arttı

Türkiye’de kriz döneminin ortaya çıkardığı
sonuçlar çalışanları daha da yoksullaştırmıştır. Türkiye’de çalışan yoksulların oranı bir
Gelir dağılımı eşitsizliği en zengin ve en yok- yılda yüzde 11
sullar arasındaki uçurumu genişletmektedir. artmıştır. Toplam
Eğer bir ülkede ilk yüzde 20 ile son yüzde istihdam
içeri20’nin gelirden aldıkları pay arasında çok bü- sinde yoksulluk
yük fark var ise gelir eşitsizliğinden söz edilir. sınırının altında
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en yüksek gelir çalışanların sayıgrubu toplam gelirden yüzde 47,6 pay alırken sı 2017 yılında 3
en düşük gelir grubuna sahip kesim yüzde 6,1 milyon 493 bin
pay alabilmektedir.

ARAŞTIRMA/SOSYAL GÜVENLİK
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EMEK ARAŞTIRMA KİTAPÇIKLARI 5:
?

?

“GENEL SAĞLIK
SİGORTASI VE SAĞLIK
HİZMETLERİNDEN
FAYDALANMA HAKLARI”

?

Araştırmada öne çıkan
başlıklar şöyledir:
► Türkiye’de en zengin ile
en yoksul arasındaki gelir
eşitsizliği 8,7 katı buldu.
► Türkiye’de 16 milyon
kişi yoksul, 18 milyon kişi
yoksulluk riski ile karşı
karşıya.
► Türkiye’de çalışan
yoksulluğu bir yılda yüzde
11 arttı.
► Kriz, 1 milyondan fazla
yeni işsiz yarattı!
► İş arama süreleri uzadı,
bir yıldan fazla süredir iş
arayanların sayısı yüzde 31
arttı.
► İşsizlik sigortası
başvuruları yüzde 48,8 arttı.

Kişiler toplum içinde çeşitli risklerle karşılaşabilir. Kişileri toplumdaki
sosyal risklere karşı korumak ve karşılaştığı risklerdeki olumsuz etkilerini en aza indirilmesi sosyal güvenliğin en genel amacını oluşturur. Bu
amaca ulaşmak için oluşturulmuş kurallar, bu kuralları yaşama geçirecek kurumlar ve sosyal risklere karşı alınmış önlemler bütünü sosyal
güvenlik olarak tanımlanmıştır. Sosyal güvenlik kavramının öznesi ayrımsız herkestir.
Bu kapsamda düzenlenen sağlık hizmetlerinin amacı, 5510
sayılı kanunda genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını yeniden kazanmalarını, iş kazası ile meslek
hastalığı, hastalık ve
analık hallerinde gerekli
yardımların
verilmesini, iş göremezlik hallerini
ortadan kaldırarak veya
azaltarak yeniden çalışmaya başlamalarını sağlamaktır.
5510 sayılı kanun kapsamında tanımlanan Genel Sağlık Sigortası bu kitapçıkta incelenecektir. Bu nedenle Genel Sağlık
Sigortası ve Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakları kitapçığı
ile Emek Araştırma Kitapçıkları’nın
beşincisini yayımlamış oluyoruz.

Bu kitapçıkta incelenen konular:

✔ Genel Sağlık Sigortası
✔ Diş Tedavisi ve Ödemeleri
✔ Yardımcı Üreme Yöntemi (Tüp Bebek Tedavisi)
✔ Yurt Dışında Tedavi
✔ Sağlıkla İlgili Diğer Yardımlar ve Kapsam Dışı Sağlık
Hizmetleri

✔ Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Alınmayacak
Durumlar

✔ Katılım Payının Tahsili ve İade Edilmesi
✔ Türkiye’de Sevk Zinciri ve Sağlık Hizmetlerinin
Basamaklandırılması
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ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN!
Kadınlar her gün öldürülürken erkek adalet sistemi de öldüren erkeklere çeşitli sebeplerle ceza indiriminde bulunuyor. O
saatte orada ne işi varmış, onu mu giymiş, bunu mu içmiş yoksa sadece yemeğin altını mı yakmış, güzel mi değilmiş… Mahkemelerde takım elbiselere takılan kravatlarla alınan tahrik
indirimleri kadınlara gerçek adalet arayışı için mücadele et-

mekten başka çare bırakmıyor. Kadın cinayetlerine karşı
ve öldürülen kadınların haklarının adil bir biçimde aranması için kadın mücadelesi sürüyor. Kadın mücadelesi ile
güçlenen ve bu dönemde sonuçlanan bir dava olan Şule
Çet davası ise asla yalnız yürümememiz gerektiğinin en
önemli örneği haline geldi.

KADIN MÜCADELESİ İLE SONUÇLANAN BİR DAVA- ŞULE ÇET DAVASI
Şule Çet’in Ankara’da bir plazanın yirminci katından düşerek
yaşamını yitirdiği iddia edilmiş
ve dosya kapatılmaya çalışılmıştı. Ancak kadınların oluşturduğu kamuoyu sayesinde dava
daha geniş kesimler tarafından
da takip edilmeye başlandı.
Sanıkların tutuklanması ise kadınların davayı gündemde tutma çabası sonucu gerçekleşti.
Sanıklardan Çağatay Aksu son

duruşmada “45 gün sonra halk
baskısı ve sosyal medya baskısı
nedeniyle tutuklandık” sözleriyle Şule Çet davasında oluşan
dayanışmayı suçladı. Karar duruşmasında ise mahkeme, sanık
Çağatay Aksu'ya verdiği ağırlaştırılmış müebbet cezasını "iyi hal
indirimi" yaparak müebbete indirdi. Aksu ayrıca 12 yıl 6 ay hapis cezası da aldı. Berk Akand’a
ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

KASIM AYINDA 39 KADIN,
2019 YILININ 11 AYINDA EN AZ 430 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ
Her biri birer yaşam olan kadın kardeşlerimizin isimlerini sizinle paylaşmak isteriz:

KADIN
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Kadın cinayetlerine karşı ve öldürülen
kadınların haklarının adil bir biçimde
aranması için kadın mücadelesi sürüyor.

O BAKIŞI HEPİMİZ BİLİYORUZ!
Ceren Özdemir, evinin önünde
kalbinden bıçaklandı…
Ceren Özdemir’in evine doğru yürürken
onu takip eden kişiye bakışı ise güvenlik
kamerasına takıldı. Akşam ya da gündüz,
karanlıkta ya da ıssız bir sokakta yürürken
hepimiz yaşadık o tedirginliği ve hepimiz
biliyoruz o bakışı… Kadınlar için güvenli

sokaklar (taciz, tecavüz ve takip eden
birisi tarafından bıçaklanma riskine
karşı) güvenli şehirler istiyoruz.
Ceren Özdemir için açılan davada, katil
zanlısı Özgür Arduç, "canavarca hisle
kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle
yargılanıyor.

LAS TESİS EYLEMLERİ… "sorun ne giydiğim, nereye gittiğim değil tecavüzcü sensin"
Las Tesis, Şili’den başlayan ve Türkiye dahil birçok ülkede gerçekleşen kadınların tacize ve tecavüze karşı gerçekleştirdiği danslı protestodur. Ne giydiğimizi, hangi
saatte nerede olduğumuza bakmaksızın erkek şiddetine karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan ve
dünya çapında geniş ses uyandıran bu eylemi ilk ve tek
yasaklayan ülke ise Türkiye oldu.
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ROMANYA METRO İŞÇİLERİ SENDİKASI’NIN

GENEL KURULU’NA KATILDIK
"Avrupa genelinde hakim olmaya başlayan
muhafazakar politikalara karşı sendikaların
sorunları benzerlik gösteriyor."
Genel Sekreterimiz Şükret Sevgener, 20-21
Kasım 2019 tarihinde Romanya-Bükreş’te
gerçekleşen Romanya Metro İşçileri Sendikası 8. Genel Kurulu’na katıldı. Genel Sekreterimizin kongre açılışında gerçekleştirdiği konuşmada; Avrupa genelinde hakim
olmaya başlayan muhafazakar politikalara
karşı sendikaların karşılaştıkları sorunların
benzerlik gösterdiğini vurguladı. Bu sorun-

ların çözümü ve var olan haklarımıza sahip
çıkmanın yolunun örgütlü gücümüze sahip
çıkmak, örgütlü gücümüzle yeni haklar kazanmak olduğunu belirtti. Bunun başarmanın yolu olarak ise örgütlenmek ve örgütlü
gücümüzü barış ve adalet için harekete geçirmek olduğunu belirterek sendikamız adına teşekkürlerini ve dayanışma mesajlarını
iletti.

Güney Afrika’da
BELEDİYE İŞÇİLERİ
GREVE ÇIKTI!

Bununla birlikte; ABD, Kanada, Almanya,
Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Belçika,
İspanya, İtalya, İsveç, Türkiye'den sendikacıların katıldığı genel kurulda eşit iş, adil işler,
Avrupa düzeyinde bir mevzuatın daha iyi
toplu taşıma için tüm üye ülkelere vurgusu
katılımcı tüm ülkeler tarafından yapıldı.

İşçilerin Mücadelesinden
Tarihe Bakarken

FRANSA

“Biri İçin Ücret Artarsa
Herkes İçin Artmalı!”

Güney Afrika Belediye İşçileri Sendikası
(SAMWU)*’da örgütlü belediye işçileri 22 Kasım’da Güney Afrika’da bulunan Mogale şehri belediye binasında toplandı. Belediye içindeki haksız ücret artışlarına karşı iş bırakan
işçiler belediye başkanı ile görüşmek istedi.
Belediye, yakın zamanda müdür yardımcısı ve
yönetici pozisyonunda olan herkes için ücret
artışı gerçekleştirdi. Sendika yöneticileri, işçilerin yöneticileri gibi ücret artışı alamaması
üzerine belediye yöneticileri ile görüşme talep
ettiler.
Yapılan açıklama ile sendikanın talepleri ve
işçilerin ücret artışlarının pazarlık konseyinde
görüşülmesine karar verildi.
Grev, bu nedenle 16 Ocak 2020’ye ertelendi.
*Güney Afrika Belediye İşçileri Sendikası, Güney Afrika’daki su ve atık, elektrik, sağlık ve konut sektörlerinde çalışanları temsil etmektedir.

Fransa işçi sınıfının mücadele tarihinde
önemli tarihsel olayların mekanı olan bir
ülke. Mesela 19. yüzyılın ortalarında vahşi
kapitalizmin ağır sonuçları kapitalist üretimin sorgulanmasına; iktisadi, sosyal-siyasi
ve felsefi açıdan irdelenmesine yol açtı. Kapitalizmdeki vahşet ve ağır sömürü koşulları sonucunda Fransa’da 1848 Devrimleri
patladı, bu dalga Avrupa’ya yayıldı.

Bunlar işçi sınıfı mücadelesinin 19. yüzyıldaki ana durakları olarak tarihimize kazındı
ama Fransız işçi sınıfının 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işgaline karşı verdiği Direniş Mücadelesini ve daha öncesinde İspanya İç Savaşında Cumhuriyetçilere verdiği desteği
de unutmamak gerekir.

1968 Paris’inde, tüm dünyada daha sonraki on yılları felsefi ve siyasi olarak etkileyecek
düzeni değiştirme eyleminin içinde de
Devrimler hedefine ulaşamasa bile öncelikle işçi sınıfı örgütlenmesinin ilerlemesine Fransız işçi sınıfı vardı.
neden oldu ve 1864’te toplanan 1. Enternasyonal doğrudan bir sonuç olarak karşı- Fransız işçileri örgütsel olarak ve siyasi olamıza çıktı. Fransız ve İngiliz işçi sınıfının bir- rak güçlü geleneklere sahiptir. Yaklaşık bir
likteliğinin adı Londra’da toplanan ve resmi aydır Fransa’yı sarsan grevler gücünü öradı Uluslararası İşçi Birliği olan 1. Enternas- gütlü işçi sınıfından alıyor. Diğer yandan
sarı yeleklileri işçi sınıfından koparabilir
yonal oldu.
miyiz?
Denir ki kapitalizmi irdeleyen düşüncenin
temelinde Alman felsefesi, İngiliz sanayisi Fransa’da Başkan Macron ya emeklilik yave Fransız siyaseti vardır. Alman felsefesinin şını uzatacağız ya da emekli maaşını düeleştirisinden ayakları havada gezinen fel- şüreceğiz restini çektiğinde, bunun kolay
sefeyi ayakları üzerine oturtan bilimsel bir olamayacağını biliyordu ama bu kadarını
düşünce sistemi, İngiliz sanayisinin eleşti- herhalde beklemiyordu.
risinden artı değer sömürüsünün kaynağı, Macron yenilmeye mahkûmdur. Çünkü
Fransız siyasetinden ise 1848 Devrimi, Ulus- karşısında hafızası örgütleri ve mücadelesi
lararası İşçi Birliği ve 1871’de 2 ay 10 gün sü- olan, tarihinden güç alan bir işçi sınıfı var.
ren bir sosyalist hükümet deneyimi olarak
Paris Komünü kaldı.
Fransız işçi sınıfının eylemleri dünya işçilerine çok şey katacaktır.
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KAPİTALİZMİN DİKİŞLERİ PATLIYOR MU?
İnsanlık karanlık bir çağa doğru mu
sürükleniyor? Gezegenin doğası
kapitalizmin kâr hırsının çarklarına mı
teslim edildi? Ne olacak? Çıkış bulabilecek
miyiz?
Kimler bu direnen, isyan edenler? Kimler bu
göç edenler, yerlerinden yurtlarından edilenler? Hepsi, sayıları on milyonları bulan bu
insanların hepsi emeğiyle geçinenler, ücretBu tepkilerin neo-liberalizmin, amiyane ta- ten başka geliri olamayan insanlar. İşte gübirle azgın kapitalizmin yarattığı dünyadan nümüzün büyük insanlığı, bunlar. Onlar;
kaynaklandığını biliyoruz.
● Karınlarını doyurmak için madenlere indiSadece ekonomik eşitsizlik değildir söz ko- ler, madende can verdiler; Hindistan’daki
nusu olan aynı zamanda dünyanın devasa gibi işyerlerinde, fabrikalarda yandılar, son
kaynaklarına el koyma mücadelesinin yarat- sözleri “öleceğim, kaçış yok” oldu.
tığı çatışmaların sonuçlarını yaşıyor insanlık.
Neden göçler artıyor ve mültecilerin sayısı ● Ekim’in ortasında Şili’de gelirlerinin üçte
milyonları buluyor? Ülkelerin kendi içle- birini yutar hale gelen ulaşım zamlarını prorindeki sömürü ve eşitsizlik iç göç trafiğini testo ettiler ve eylemlerini gecekondu mahızlandırıyor; ülkeler arasındaki eşitsizlik hallelerine kadar dalga dalga yaydılar.
milyonlarca insanı geleceklerini, çoluk-çocuklarıyla refah ülkelerinde aramaya itiyor; ● Eylül'ün sonlarında Endonezya’da baskıcı
ülkesi kurda kuşa, emperyalizme yem edil- iktidara karşı direnen gençler, 1960’larda 1
miş halklar canlarını kurtarmak için yanı ba- milyon komünistin katledilmesi ile sonuçlanan eylemlerden sonraki en kitlesel eylemşındaki güvenli limanlara sığınıyor.
lerin fitilini ateşlediler.

Yazıya bu başlığı attık çünkü dünyayı kasıp
kavuran eşitsizlik, adaletsizlik ve sömürüye
karşı çok ciddi tepkiler oluşuyor.

● Lübnan’da vergilere karşı başkaldırdılar,
6 milyonluk ülkenin üçte biri eylemci oldu;
başkaldıranlar güvencesiz çalışanlardı ve
doğru düzgün bir geliri olmayan işçilerdi.
● Haiti’de yolsuzluklara karşı 2018’de isyan
başlattılar ve halen etkileri sürüyor.

HAİTİ

● Mısır’da Tahrir Meydanında işsizler ve kent
yoksulları olarak isyana başladılar ve yolsuzluklara karşı tepkilerini ortaya koydular.
● Ekvator’da IMF’nin azgın kapitalizmini uygulamak için akaryakıt fiyatlarını artıran hükümete isyan edenler işçiler ve emekçilerdi.
● Yunanistan’da başkaldırdılar, genel grevler yaptılar.

FRANSA

LUBNAN

● Fransa’da hükümetin emeklilik yaşı
ve emekli maaşları konusundaki planlarına karşı günlerce grev yaptılar, direndiler.
Ülkemize can havliyle sığınan milyonlarca Suriyeli,
Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya
umuda yolculuk yapanlar,
her türlü işte güvencesiz
çalışan milyonlar; tüm bu
insanlar kapitalist vahşetin
yarattığı sonuçları yaşıyor.

HİNDİSTAN

Daha çok kâr, daha fazla
sömürü, hepsi kapitalizmin
bekası için…
İnsanlık karanlık bir çağa doğru mu sürükleniyor? Gezegenin doğası kapitalizmin kâr
hırsının çarklarına mı teslim edildi? Ne olacak? Çıkış bulabilecek miyiz?
Çıkış elbette var, çıkışı örgütlenerek, işçi sınıfını güçlendirerek; iktidarı kapitalistlerin
sultasından, dünyayı emperyalist siyasetin
baskı ve şiddetinden kurtararak tüm dünyanın emekçileri olarak bulacağız.
İşe kendi evimizi temizleyerek başlayalım,
ülkemizde kapitalist yağmayı, talanı, sömürüyü durduralım. İşçiyi sömürerek, alın terimizi karlarına akıtarak bizleri insan yerine
koymayanlara önce insan olduğumuzu ve
sonra işçi sınıfının gücünü göstererek yanıt
verelim.
Dünyanın her yerinde işçiler kendi evlerini temizlemeye başladığında yepyeni
bir dünya kurulacaktır elbet.
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İŞSİZLİK VARSA
KRİZ VARDIR
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 16
Aralık 2019 günü açıkladığı Eylül 2019 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı değerlendirdi.
İşsizlikteki artış eğilimi ve istihdamdaki azalma
eğilimi devam ediyor. İşgücüne katılım oranı yüzde 54’ten yüzde 53,5’e gerilemesine rağmen işsizlikteki artış dikkat çekici bir şekilde yüzde 11,4’ten
yüzde 13,8’e yükseldi.

► İşgücüne katılım azalıyor, işsiz sayısı 817 bin kişi arttı
► İstihdam 1 yılda 623 bin kişi azaldı
► Her 4 gençten biri işsiz

Eylül 2018’de 3 milyon 736 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Eylül
2019’da 817 bin artarak 4 milyon 553 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir
önceki yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 11,5’ten yüzde 13,9’a yükseldi.

► Her 4 işsizden biri üniversite mezunu

Tarım dışı işsizlikte de dikkat çekici bir artış söz konusu. Eylül 2018’de yüzde 13,5 olan mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik Eylül 2019’da
yüzde 16,3’e yükseldi.

► Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 36’ya yükseldi

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz
sayısı krizin başladığı ay olan Eylül 2018’de 6 milyon 362 bin iken Eylül 2019’da 7 milyon 199 bine
yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 837 bin kişi arttı.
Eylül 2019’da geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20
olarak hesaplandı.
Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği 2018
Eylül ayında yüzde 21,6 iken Eylül 2019’da 4,5
puan artarak 26,1’e yükseldi.
Eylül 2018’de yüzde 15 olan mevsim etkisinden
arındırılmamış kadın işsizliği 2,3 puan artarak Eylül 2019’da yüzde 17,3 seviyesine yükseldi.
Tarım dışı genç kadın işsizliği ve genç işsizliği bu
dönemde kadın işsizliği kategorisinde en çok artış gösteren işsizlik türü oldu. Tarım dışı genç kadın işsizliği Eylül 2018’te 33,6 iken 6,4 puan artarak yüzde 40 oldu.
İstihdamda da daralma devam ediyor. Eylül
2018’de 28 milyon 718 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 607 bin kişi azalarak Eylül 2019’da 28 milyon 111 bine geriledi.
Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 36’ya yükseldi.

► Geniş tanımlı işsizlik yüzde 20
► Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 199 bin
► Tarım dışı işsizlik yüzde 13,5’ten yüzde 16,4’e yükseldi
► Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 22,3
► Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 28,6

TÜİK NEREDEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR?
Asgari ücretteki ayda 304 liralık, günde 10
liralık “artış”, işçilerin çarşıda, pazarda, faturalarda karşı karşıya kaldığı zamları telafi etmekten uzaktır. Bu ülkede yaşayan
herkes TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının baskılanmış ve yaşamın gerçeklerinden uzak olduğunun farkındadır. “TÜİK
nereden alışveriş ediyor?” sorusuna hala
yanıt alınamamıştır.

iki hafta önce açıkladığı bir yıllık gıda
enflasyonunu yüzde 8.89, ortalama gıda
enflasyonu yüzde 20.76’dır. Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından
açıklanan Yeni Ekonomik Program’daki
2019 enflasyon beklentisi yüzde 12’dir.
Ancak TÜİK işçilerin yaşam maliyetini sadece yüzde 5,3 arttığını açıklamıştır.Baskılanmış ve iyimser resmi enflasyon oranı
bile yüzde 10’un üstündeyken açıklanan
bu rakam akıl dışıdır.

2020 asgari ücretinin tespit sürecinde ise
TÜİK bir skandala imza atmıştır. TÜİK, bir
işçinin asgari geçim maliyetini ağır statü- “İnsanca yaşanacak ücret ve vergide adadeki işlerde 2331 TL, orta statüde 2086 TL, let” talebiyle aylardır işyerlerinde, sohafif statüde 1940 TL olarak hesaplamıştır. kaklarda, meydanlarda sesini yükselten
Öte yandan TÜİK’in iki hafta önce açık- DİSK, bu mücadeleyi daha da büyütmeladığı yıllık enflasyon oranı yüzde 10.53, ye kararlıdır.
ortalama enflasyon 15.87’dir. TÜİK’in yine

CHP EKONOMİ MASASI DİSK’İ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Muğla
Milletvekili Süleyman Girgin DİSK’i
ziyaret etti. DİSK Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu, Genel Başkanımız
Remzi Çalışkan DİSK ve Sendikamız
Yöneticileri CHP heyetini karşıladı.
Sendikamız Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette milyonlarca işçiyi

ilgilendiren asgari ücret konusu
ele alındı.
Yapılan açıklamalarda insan onuruna yaraşır bir asgari ücret talep
edildi. Ekonomik krizin etkileri,
işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği vurgulanarak nasıl mücadele
edilmesi gerektiği üzerine değerlendirmeler yapıldı.
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE:

"İNSAN ONURUNA YARAŞIR
ASGARİ ÜCRET HAKTIR"
“Milyonların
meselesi olan
asgari ücretin
bir masa başı
pazarlığıyla ile
belirlenemez”
2020 yılı asgari ücretinin insan onuruna yaraşır bir asgari ücret olması talebiyle Aralık ayı
boyunca kent kent, meydan meydan, sokak
sokak, iş yeri işyeri mücadeleyi büyüten DİSK,
Sendikamız ve DİSK’e bağlı diğer sendikalar
2020 asgari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen “İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret:
3200TL Net!” mücadelesi çerçevesinde Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önündeydi.

lu, Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, DİSK
eski Genel Başkanı ve CHP Milletvekili Kani
Beko, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK'e
bağlı sendikaların Başkan ve Yöneticileri,
KESK Eş Genel Başkanları ve üyeleri Milletvekilleri, siyasi partiler ile şubelerimiz
katıldı.

Basın açıklamasında asgari
ücrete dair talepler şu şekilde
sıralandı:
► Asgari ücret hesabında uluslararası
standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de
dikkate alınmalıdır.

“Milyonların meselesi olan asgari ücret
bir masa başı pazarlığıyla ile belirlenemez”
denilen açıklamada, asgari ücret bütün
2020 Asgari Ücret tespit süreciyle ilgili olarak işçi konfederasyonlarının olduğu gerçek
DİSK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba- bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir dendi.
kanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açık- Uyuşmazlık olduğunda grev hakkının da
lamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğ- olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla olmalıdır dendi.

► Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı
ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa
Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan
çekince kaldırılmalıdır.

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN-HÜKÜMET ORTAKLIĞI

► Asgari ücret tespit komisyonunda
kadın temsili sağlanmalıdır.

İNSAN ONURUNU
HİÇE SAYDI

► Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla
saptanmalıdır.

► TÜİK hesabı asgari ücret
saptanmasında alt sınır olmalıdır.
► Asgari ücret net ve AGİ hariç
hesaplanmalıdır.
► Bütün işçi ve memurlar için tek asgari
ücret saptanmalıdır.
► Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.
► Yeniden değerleme artış oranından
daha az asgari ücret artışı olamaz.

2020 Asgari Ücreti ile ilgili DİSK Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak
asgari ücretin demokratik biçimde belirlenmesini talep etti.
2020 yılı asgari ücreti brüt 2943 TL, AGİ da- Milyonların yaşamına dair çok kritik bir karahil net 2 bin 324,70 TL olarak belirlendi.
rın işveren ve hükümet ortaklığı ile alınması
antidemokratiktir. Demokrasinin olmadığı
Asgari ücret Tespit Komisyonundaki hükü- yerde ekmeğimiz de tehdit altındadır. Asmet ve işveren çoğunluğu ile belirlenen gari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla
asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmeli, asgari ücretin tespitinde büolmaktan çok uzaktır, kabul edilemez.
tün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı
sağlanmalı ve uyuşmazlık durumunda grev
Asgari ücret hesabında uluslararası stan- hakkını da içermelidir.
dartlara bir kez daha uyulmadı. İşçinin ailesinin hesaba katılması bir yana, işçinin Bu düzende adalet yoktur. Kanal İstanbul’a
sadece kendisinin asgari yaşam maliyetini 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye
bile karşılamayan bir asgari ücret oy çoklu- günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari
ğu ile milyonlarca çalışana dayatıldı.
ücretten vergi almaya “devam” demiştir.

► Asgari ücret artışında hedeflenen
enflasyon oranları esas alınamaz.
► Asgari ücret tespitinde geçim koşulları
ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
► Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı,
tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
► Asgari ücretin tespitinde bütün
işçi konfederasyonlarına katılım hakkı
sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli
bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve
uyuşmazlık durumunda grev hakkını da
içermelidir.
► Yoksulluk sınırı ve kişi başı milli gelir
artışı hesaba katılarak asgari ücreti “en az”
net 3 bin 200 TL olmalıdır.
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İŞÇİLER YENİ YILA MÜCADELEYLE GİRDİ
Kasım - Aralık Aylarında İşçi Mücadelesi
Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte, krizin faturasını işçilere ödetmek isteyen patronların saldırısı her geçen gün daha da
artıyor. Patronlar, ücretleri ya eksik ödüyor ya da aylarca ödemiyor; toplu iş sözleşmelerinde işçilere ya çok düşük ya da sıfır
zam dayatıyor; işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini birer maliyet unsuru olarak görüp bu maliyeti giderek azaltarak işçilerin
hayatını tehlikeye atıyor; sendikalaşan işçiyi işten atıyor. Fakat işçiler de bu saldırılara karşı farklı biçimlerde direnişle cevap
veriyor. Aşağıda medyaya yansıdığı kadarıyla Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen işçi eylemlerini paylaşıyoruz.

1 Kasım: İstanbul Havalimanı’nda taşe- 6 Kasım:
ron olarak çalışan 18 yaşında bir işçi asansörün şaft boşluğuna düşerek hayatını
kaybedince 300 işçi güvenlik önlemleri alınmadığı için iş bıraktı. Şantiye içinde yürüyüş
yollarında aydınlatma ve ışık olmadığını ve
cep telefonu ışığı ile yürümek zorunda kaldıklarını söyleyen işçiler talepleri karşılanana kadar işbaşı yapmayacaklarını belirttiler.
İşçilerin bu eylemi 4 Kasım günü kazanımla
sonuçlandı.

4 Kasım: Tek Yol Plus firmasında çalışan

ve ücretleri gasp edilen inşaat işçileri şirketin önünde eylemlere başladı.

Metal işçileri greve
hazırlanıyor
Mess grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük müzakere süreci ve arabulucu
süreci tamamlandı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası yüzde 34 zam isterken, Türk
Metal yüzde 26 önerdi. İşçilerin teklifi karşısında Mess ise yüzde 6.05 artış ile sefalet
ücretini dayatıyor.
Mess, sözleşmenin 3 yıllık olmasını, ikramiyelerde çalışma süresine göre ödeme yapılmasını, deneme ve telafi çalışma sürelerinin
uzatılmasını ve bir önceki sözleşmede işçilerin kazandığı tamamlayıcı sağlık sigortasının
iptal edilmesini içeren, kazanılmış haklara
saldırı anlamına gelen tekliflerle işçilere kölelik düzeni istiyor.

İstanbul Üniversitesi’nde kan- 5 Aralık: İstanbul Acıbadem’de bulunan
tinlerin özelleştirilmesiyle birlikte işten atı- PTT dağıtım merkezinde çalışan işçiler, talan 60 işçi kampüs içinde eylem gerçekleş- şıma kapasitelerinin üstünde yük taşımaya
tirdi.
zorlanmaları ile birlikte küfür ve hakarete
maruz kalmaları üzerine iş bıraktı.
11 Kasım: Adem Çelik Şirketler Grubu
bünyesinde çalışan ve ücretleri gasp edilen 10 Aralık: Gebze organize Sanayi Bölgeinşaat işçileri şirketin önünde direnişe geçti. si’nde kurulu bulunan Trelleborg fabrikasında toplu iş sözleşmesinde patronun düşük
13 Kasım: Bayburt’ta Kop Dağı Tüneli zam ve kazanılmış hakları kaldırmaya yöneinşaatında çalışan 35 işçi aylardır ücretlerini lik saldırısı karşısında işçiler greve çıktı.
alamadıkları için fiili greve çıktılar. İşçilerin
mücadelesi ücretlerin bir kısmı ödenerek, 12 Aralık: Bursa/Orhaneli’de bulunan
kalan kısmının da 10 gün içinde ödeneceği Şetat Madencilik’te 4 aydır ücretlerini alamasözü verilerek kazanımla sonuçlandı,
yan ve işten çıkarılan 48 maden işçisi 9 Eylül
meydanında bir araya gelerek basın açıkla17 Kasım: Bilecik/Bozüyük’te kurulu ması yaptılar.
bulunan Formplast fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan işçiler fabrika önünde 16 Aralık: Doğa Koleji’nde çalışan eğitim
basın açıklaması yaptılar.
emekçileri aylardır ödenmeyen ücretlerinin
ödenmesi talebiyle iş bıraktı ve derslere gir19 Kasım: Kocaeli Darıca’da bulunan medi. 3 gün süren ve hem öğrencilerin hem
VIP Tekstil fabrikasında çalışan ve sendika- de velilerin yoğun bir destek verdiği iş bılı oldukları için işten atılan 15 işçi anayasal rakma ve boykot eylemi kolejin İTÜ Vakfı’na
haklarının gasp edilmesine karşı fabrikanın devredilmesiyle birlikte sonlandırıldı. Ancak
önünde direnişe başladılar.
eğitim emekçileri sorunlar devam ettiği tak21 Kasım: İzmir/Çiğli’de bulunan ve dirde yeniden eyleme geçeceklerini açıklaZara, Bershka gibi markalara üretim yapan dılar.
Simo Tekstil patronu fabrikayı kapattı. 200 18 Aralık: Ordu’da Ünye Madencilik’e ait
işçi, ödenmeyen ücretleri, fazla mesai ücret- maden ocağında çalışan 130 işçi, iş güvenleri ve tazminatları için fabrika önünde dire- liği önlemlerinin alınması ve 16 saate varan
nişe geçti.
çalışma süresine son verilmesi talebiyle iş bı21 Kasım: Tekirdağ Şehir Hastanesi inşa- rakma eylemi yaptı.
atında çalışan işçiler kötü çalışma koşullarına karşı iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Vardiya girişlerinde servislerden inerek sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan, fazla mesaiye kalmama eylemi başlatan işçiler fabSendikalaştıkları için işten atılan işçiler yeni yıla
rikalarda hemen hemen her gün Mess’in
mücadeleyle girdiler:
dayatmalarını protesto ediyor. 130 bin metal işçisini ilgilendiren Mess grup toplu iş
sözleşmesinde işçiler adım adım greve ha- 31 Aralık tarihi itibariyle Cargill işçileri: 623 gündür, Aydın Büyükşehir Belediyesi işçileri:
zırlanıyorlar.
541 gündür, Muğla/Tüvtürk işçileri: 506 gündür, Şanlıurfa/Tüvtürk işçileri: 407 gündür,
Eskişehir/Tüvtürk işçileri: 406 gündür, Sibaş işçileri: 369 gündür, Saica Pack işçileri: 217
gündür, Aliağa Belediyesi işçileri: 227 gündür, Düzce Cam işçileri: 159 gündür, Çetaş
Cam işçileri: 77 gündür, Vip Tekstil işçileri 43 gündür direniyor.
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T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/34373 K. 2015/3778 T. 24.2.2015
• ÜCRETİN EN ÇOK DÖRTTE BİRİNE HACİZ KONULABİLECEĞİ
• İKRAMİYE ALACAĞININ ÜCRET NİTELİĞİNDE OLDUĞU VE DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASINA HACİZ
KONMASININ YASAL OLMAYACAĞI
• 6772 SAYILI KANUN'UN 4. MADDESİNE GÖRE "FAZLA MESAİ, EVLİLİK, ÇOCUK ZAMLARI VEYA
PRİMLERİ, AYNİ YARDIMLAR, HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ GİBİ ESAS ÜCRETE EKLENMİŞ
ÖDEMELERİN HACZİ MÜMKÜN OLMAYACAĞI
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası
yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 27/10/2014 tarih, 2014/19312 Esas - 2014/24997
Karar sayılı daire ilamının müddeti
içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik
Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp
düşünüldü :
KARAR: Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan genel haciz yolu ile
ilamsız icra takibinde örnek ... numaralı
ödeme emrinin borçluya 23.03.2012 tarihinde tebliğ edildiği, takibin kesinleşmesinden sonra 03.04.2012 tarihinde
adresinde yapılan menkul haczi sırasında borçlunun .... temizlik kadrosunda
çalıştığını beyan ederek, maaşında haciz
olsa dahi maaşından aylık 300,00 TL kesilmesine muvafakat ettiği, alacaklının
06.04.2012 tarihli talebi üzerine borçlunun muvafakati doğrultusunda çalışmakta olduğu ...'ne yazılan haciz müzekkeresinde “borçlunun borcundan dolayı
almakta olduğu maaşının vermiş olduğu
muvafakat gereğince 300 TL'sine kıdem
tazminatı, vergi iadeleri, nema alacakları ile her türlü yan ödemelerine borç
bitinceye kadar haciz konulduğu”nun
bildirildiği, borçlunun icra mahkemesine
başvurusunda haczin kaldırılmasını, haciz işleminin ¼ oranı ile sınırlandırılmasını talep ettiği, mahkemece; 'borçlunun
emekli değil çalışan olduğu, maaşından
300,00 TL kesinti yapılmasına muvafakat
verdiği gibi çalışanın maaşına haciz konulması için muvafakatinin gerekmediği,
maaş dışında nema ve maaş kavramına

girmeyen yan ödemelerin tamamının kesilmesinde yanlışlık olmadığı' gerekçeleri
ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 35. maddesine
göre işçinin almakta olduğu aylık ücretinin ancak 1/4'ü haczedilebilir. İİK'nun 83/2.
maddesi uyarınca aylığın üzerinde haciz
bulunması halinde, sonraki haciz sıraya
konulur ve önceki haczin kesintisi bittikten
sonra kesintiye başlanır. Yine 4857 Sayılı
Kanun'un 32. maddesi uyarınca ikramiye,
toplu sözleşme farkı ve nemada ücretten
sayılacağından onlarında aynı koşullarda
haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 Sayılı Kanun'un 4. maddesinde
ise "fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya
primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin" haczedilemeyeceği belirlenmiştir.
Bu durumda ikramiyenin en fazla ¼ ünün
haczi mümkün ise de; yukarda belirtilen
4. maddedeki fazla mesai, evlilik yardımı,
çocuk zamları, ayni yardımlar, hafta tatili
ücreti, genel tatil ücreti gibi ödemelerin
haczi mümkün değildir. Kıdem tazminatı
gibi ödentinin ve vergi iadesi alacağının
ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından tamamı haczedilebilir.
İİK'nun 83/a maddesi gereğince; borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi
mümkün olmayan bir mal veya hakkın
haczedilebileceğine dair alacaklıyla yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de "borçlunun, hacizden önce
sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle,
bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa
hükmünün uygulanmasından feragat
etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira bir
malın ne derece haczedilemez olduğunun borçlunun ve ailesinin haciz anındaki

durumlarına göre saptanabileceği ifade
olunmuştur. Bu durumda haciz sırasında
ya da haciz işleminin gerçekleşmesinden
sonraki dönemde borçlu haczedilmesi
mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili
olarak bu hakkından vazgeçebilir. (HGK.
31.03.2004 tarih ve 2004/12-202 E., 196 K.,
31.03.2004 tarih ve 2004/12-167 E. 185 K.)
Somut olayda, takibin kesinleşmesinden
sonra, 03.04.2012 tarihinde borçlunun
'maaşında haciz olsa dahi aylık 300,00 TL
kesilmesine' muvafakat ettiği, ...'ne yazılan 09.04.2012 tarihli haciz müzekkeresi
ile “borçlunun almakta olduğu maaşının
muvafakati gereğince 300 TL sine, kıdem
tazminatı,vergi iadeleri, nema alacakları
ile her türlü yan ödemelerine” haciz konduğu görülmektedir. Bu durumda borçlunun maaşından hiç kesinti yapılmadan
önce aylık 300,00 TL'nin haczine dair olarak verdiği muvafakat, İİK'nun 83/a maddesi uyarınca geçerli değildir.
Bu durumda borçlunun maaşı üzerine konulan haczin kaldırılması istemi yönünde
şikayetin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 35.
maddesinde ve İİK'nun 83/2. maddesinde
yer alan ve yukarda belirtilen yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirmesi ve
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken
yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup,
Dairemizce mahkeme kararının belirtilen
sebeple bozulması gerekirken onandığı
anlaşılmakla şikayetçi borçlunun karar
düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 27.10.2014
tarih ve 2014/19312 E., 2014/ 24997 K.
sayılı onama ilamının kaldırılmasına,
mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428.
maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),
24/02/2015 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.
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Aramızdan Ayrılanlar
Ataşehir Belediyesi işçisi Cömert Genç 8 Kasım'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ A.Ş. İşçisi Polat Sarikaya 9 Kasım'da,
Ataşehir Belediyesi İşçisi Barış Köse 10 Kasım'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi Arcan Fidancılık LTD. ŞTİ. işçisi Osman Karataş 14
Kasım'da, Şişli Belediyesi Yakışır Hizmet Bilg. Gıda İşçisi Hasan Köroğlu 15 Kasım'da, Küçükçekmece Belediyesi Küçükçekmece İNŞ.
A.Ş. işçisi Tekin Karabatak 26 Kasım'da, Antalya Belediyesi MELAS İNŞ. A.Ş. İşçisi Erdal Karaca 6 Aralık'ta, Samandağ Belediyesi işçisi
Yahya Fırıncıoğulları 10 Aralık'ta, Çeşme Belediyesi işçisi Yaşar Çolak 13 Aralık'ta, Kozlu Belediyesi işçisi Saban Bılgın 15 Aralık'ta,
Çankaya Belediyesi Çankaya Belde A.Ş. İşçisi Fadime Yıldırım 16 Aralık'ta, Kozlu Belediyesi Kozlu Beld Pers LTD. ŞTİ. işçisi Sedat
Ayten 17 Aralık'ta, Divriği Belediyesi DİVBELSAN Personel Ltd. Şti. İşçisi Munzur Baloğlu 20 Aralık'ta, Muğla Büyükşehir Belediyesi
Emek Personel LTD. ŞTİ. İşçisi Savaş Çulha 20 Aralık'ta, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. İşçisi Egemen Doğramacıoğlu
22 Aralık'ta, Çiğli Belediyesi Çibel Temizlik Hiz. LTD. ŞTİ. İşçisi Recep Gündeç 23 Aralık'ta, Çiğli Belediyesi Çibel Temizlik Hiz. LTD. ŞİT.
İşçisi Musa Günay 24 Aralık'ta, Yenişehir Belediyesi Med Kentsel A.Ş. İşçisi Ensari Vurmaz 28 Aralık'ta hayatlarını kaybetti.
Hayatlarını kaybeden üyelerimizin ailelerine, yakınlarına ve işçi sınıfımıza başsağlığı diliyoruz.
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