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Çocuğum bana bu yapılan fabrikaların işlemeyeceğini memlekete dert olacağını 
lüks ve fanteziden ileri gidemeyeceğini, açık - kapalı çok söyleyenler oldu.

Bunların içinde hala hükümette bakanlık sandalyesinde oturanlar var. En çok ve 
ısrarlı tenkitleri KAĞIT SANAYİİNDE topladılar. Ama ben biliyorum ki ; ötekiler-
den vazgeçilse bile bundan vazgeçilemez.

Çünkü ; “ BİR MEMLEKET KAĞIDINI KENDİ YAPAMADIĞI ZA-
MAN ULUSAL KÜLTÜRÜNÜ YABANCI LÜTFUNA BAĞLAR.”

Kapitülasyonların en tehlikelisi budur. Ötekilerden önce bütün dikkat ve ilginizi 
KAĞIT Sanayiinde toplayın.
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SUNUŞ 

Sendikamız 19. Olağan Genel Kurulu’ndan bugüne geçen dört yıl ne yazık ki 
hem ülkemizde hem dünyada emekçiler açısından olumlu gelişmemiştir. Bu kısa 
süre içerisinde küresel iklim krizi bir tehlike olmaktan çıkmış, tüm dünyayı etkile-
yen felakete dönüşmüştür. Dünyanın bir bölgesi, hatta ülkelerin bir bölgesi sellerle 
boğuşurken, bir başka bölge aşırı sıcakların yol açtığı yangınlarla mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. İklim krizi herkes için var olup olmama sorunu haline gelmiştir.

Yine küresel düzeyde yaşadığımız pandemi ve pandeminin yarattığı sorunlar 
baş etmek zorunda kaldığımız önemli bir konu olmuştur. Özellikle herkesin evde 
kaldığı, evde kalma kampanyalarının yürütüldüğü bir ortamda  işyerlerinde ken-
dilerini ve alilerini riske atarak işçi sınıfı üretime devam etmiştir. Bu süreçte işçi 
sınıfı , en başta sağlık emekçileri, pandemide riskin çok büyük bir bölümünü ön 
cepheden göğüsleyen grup olmuştur. Ne var ki işçiler katlandıkları zorlukların kar-
şılığını alamadıkları gibi küresel salgının yarattığı krizin bedelini de ödemeye zor-
lanmışlardır.

Zorluklarla geçirdiğimiz dört yıla karşın önümüzdeki dönem sorunların çözüm-
leneceğini düşünmememizi gerektirecek eğilimler de ufukta gözükmemektedir. 
Bizleri belki arkada bıraktığımız dört yıldan daha kötü geçecek yıllar beklemek-
tedir.

Artan işsizlik, üst üste yaşanan ekonomik krizler, yoksullaşma, gelir dağılımın-
daki bozulmsnın derinleşip, zenginle yoksul arasındaki makasın hızla uçuruma dö-
nüşecek şekilde açılması, iş hukukunun liberalleşmesi, sendikalaşmanın önündeki 
yasal ve fiili engellerin kaldırılmaması, halen 12 Eylül hukukunun ısrarla uygulan-
ması, vergi politikalarından işsizlik sigortasının kullanılmasına kadar her alanda 
sermayenin kollanması, erteleme yoluyla grev haklarımızın fiilen kullanılmaz hale 
getirilmiş olması, siyasi iktidarın etkili olacak her grevi yasaklamayı refleks haline 
getirmesi, sendikasızlaştırmanın önünü açan toplu iş sözleşmesi yetki sistemi gibi 
devasa sorunlar önümüzde durmaktadır.

Sendikamız, bundan önce gerçekleştirdiği her genel kurula zorluklarla mücadele 
ederek gelmiştir. Kuruluş aşamasında  tüzel kişiliği kazanma mücadelesi vermiştir.  
Çetin sendikal rekabet içerisinde var olmayı başarmış , 12 Eylül döneminin darbe 
koşullarında ayakta kalmayı başarmıştır. 1980 sonrası tüm siyasi iktidarlarca uy-
gulanan  özelleştirme ve özelleştirmenin getirdiği üye güç kaybı ile baş etmiştir. 
Gerektiğinde küçülüp etkisini ve varlığını devam ettirme kararlılığı ile bu süreçte 
görev alan tüm yöneticilerimiz üyelerinden aldıkları güçle sendikamızı bugüne ta-
şımışlardır. Sendikamızı bugünlere getiren  tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, 
temsilci ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşamlarını yitirenleri rahmetle 
anıyoruz.
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Selüloz İş sendikası, kuşaktan kuşağa aktarılan sendika içi demokrasi anlayı-
şıyla, yüzünü işçi sınıfına dönüp işçi sınıfının çıkarlarından asla ödün vermeden 
üyesiyle birlikte mücadele etme ilkesiyle gelenek yaratmış bir sendikadır. En güçlü 
olduğumuz dönemlerde de yok olma sınırlarına yaklaştığımız dönemlerde de biz-
den önceki kuşağın canıyla, alın teriyle, emeği ile yaratmış olduğu ilkelere asla 
arkamızı dönmedik, bundan sonra da dönmeyeceğiz.

Sendikamız, 20. Olağan Genel Kurulu’nda sorunlarını, olanaklarını, gerçekçi, 
bilimsel yaklaşımlarla tartışacak, hedeflerini yenileyecek, üyelerinden aldığı güçle 
geleceği inşa etme, adil bir dünyada alın teriyle yaşayanları hak ettikleri yaşam 
koşullarına kavuşturma mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Koşullar ne denli 
ağır olursa olsun var olmada, mücadelede hırslı, azimli ve kararlıyız. Büyüyoruz 
daha da büyüyecek, üyelerimizin haklarını korumada gücümüzü sonuna kadar kul-
lanacağız.

Yaşadığımız dünyayı, zamanı, ülkemizi, ülkemizin gerçeklerini, sendikamızı, 
anlamadan, bilmeden yol gitmemiz olanaklı değildir. Kuşkusuz tüm bu konuları bir 
faaliyet raporunun sınırları içerisinde tüm detaylarıyla ortaya koymak da olanaklı 
değildir. Ne var ki öz olarak dünyayı nasıl gördüğümüzü, ülkemizin sorunlarına 
nasıl yaklaştığımızı, sendikamızın görevlerini, sendikamızın gücünü nasıl kullandı-
ğımızı, eksiklerimizi görmek, değerli genel kurul delegelerinin eleştirileriyle zen-
ginleşmek için olabildiğince net yansıtmaya çalıştık.

Dileriz ki Sendikamız 20. Olağan Genel Kurulu ülkemize, Türkiye işçi sınıfına, 
üyelerimize güzel günlere ulaşmada vesile olur.

SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 

GENEL YÖNETİM KURULU 
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Baştemsilci
Şahin PARLAKKILIÇ

Temsilci 
Kenan KUZLU

Temsilci 
Nurettin ÇETİNTAŞ

YAKASAN YAPIŞKAN KAĞIT SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci
Şerif YILMAZ
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CAMİŞ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş TUZLA

Baştemsilci
Yasin CEYLAN

Temsilci 
 Serhat GÜVEN

Temsilci 
Turgay AĞBAŞ

ESKİŞEHİR OLUKLU MUKAVVA SAN A.Ş

Baştemsilci
Harun İLKSELVİ

Temsilci 
Bilal KOCABIYIK

Temsilci 
Erkan AĞDACI 

HALKALI KAĞIT KARTON SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci
Ferhat OĞUZ

Temsilci 
Gökmen ÇETİN

Temsilci 
Hamza TÜRKER



18

SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 
KOCAELİ ŞUBESİ

Şahabettin Bilgisu Cad. Ömerağa Mah. İpek Apt No 87 İZMİT

Tel : 0262-3211899-3211726-3211806 FAKS : 0262-3213451

email : m.yuruk@selulozis.org.tr

YÖNETİM KURULU 

Murat YÜRÜK 
Şube Başkanı 

Mustafa GÜREL 
Şube Başkan Vekili
Tis ve Mali İşl Sor.

Hasan ÇETİNKAYA 
Şube Başkan Vekili  
Eğitim ve Teşk Sor.

DENETLEME KURULU 

Aykut SOYBELLİ
Tuncay KABALOĞLU

Halit GÜÇLÜ

DİSİPLİN KURULU 
Ali Osman KOÇ

Cüneyt KARACAN
Ercan BULGUT
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KOCAELİ ŞUBESİNE
BAĞLI İŞYERLERİ

KARTONSAN KARTON SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci
Mustafa GÜREL

Temsilci 
Ahmet UYSAL 

Temsilci 
Tuncay KABALOĞLU 

ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ
SAN VE TİC A.Ş (YALOVA)

Baştemsilci
Aykut SOYBELLİ

Temsilci
Ender ÇORBACI

Temsilci
Cüneyt KARACAN

ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ
SAN VE TİC A.Ş ( MANİSA) 

Baştemsilci
Alper KARATAŞ

Temsilci 
İsmail EYİGÜL
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MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE
AMBALAJ SAN A.Ş GEBZE 

Baştemsilci
Hasan ÇETİNKAYA 

Temsilci 
Hasan ÖZDEMİR

Temsilci 
Mustafa AŞIK

MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ 
SAN A.Ş İNEGÖL 

Baştemsilci
Halit GÜÇLÜ

Temsilci 
Samet YURDUSEV

Temsilci 
Metin YOKUŞ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ
İMALATI SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci
Ali Osman KOÇ 

Temsilci 
Ali SADIK

Temsilci 
Necati CİNKILIÇ
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VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş

Baştemsilci
Ahmet ERKOL

Temsilci 
Ercan BULGUT

Temsilci 
Osman KOŞUN
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SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 
ÇAYCUMA ŞUBESİ

Atatürk Cad. Kendirlik Sok No :6 Çaycuma ZONGULDAK

Tel 0372-6151506 FAKS : 0372-6151505

email :bayram.kabuk@selulozis.org.tr

YÖNETİM KURULU 

Bayram KABUK
Şube Başkanı 

Fatih ÖZYURT
Şube Başkan Vekili
Tis ve Mali İşl Sor. 

Özcan DEMİR 
Şube Başkan Vekili
Eğitim ve Teşk Sor. 

DENETLEME KURULU 

Onur KILIÇ
Hüseyin Olcay ÖZDEMİR

Akın AKYÜZ

DİSİPLİN KURULU 

Hakan İNAM
Veli KOÇOĞLU
Bülent GÜNDAŞ
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ÇAYCUMA ŞUBESİNE
BAĞLI İŞYERLERİ

OYKA KAĞIT AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci
Şener ULUPINAR

Temsilci 
Mehmet ÇİFTÇİ

Temsilci 
Özkan ÖNCÜ

MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ 
SAN A.Ş  ADANA 

Baştemsilci
Ahmet Seçkin ERDOĞAN

Temsilci 
Onur KILINÇ 

Temsilci 
Özcan DEMİR

 
MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ 

SAN A.Ş İZMİR 

Baştemsilci
Ercan CEYHAN

Temsilci 
Vedat KAVAS

Temsilci 
Recep BALOĞLU
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SELÜLOZ İŞ SENDİKASI
GENEL MERKEZİNE
BAĞLI İŞYERLERİ

MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ 
SAN A.Ş ÇORUM 

Baştemsilci
İbrahim KARAMAN

Temsilci 
Selahattin BÜYÜKEĞRİBEY

Temsilci 
Abdullah KELLER 

KAPLAMİN AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci
Hüseyin ŞAHİN

Temsilci 
Sinan KARADUMAN

Temsilci 
Ferdi YILMAZ

SEGEZHA AMBALAJ İZMİR

Baştemsilci
Mehmet PALABIYIK

Temsilci 
İsmet ARI 
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IŞIKLAR AMBALAJ PAZARLAMA ÇUMRA

Baştemsilci
Şahin AKBABA

Temsilci 
Coşkun ÖZEL 

Temsilci 
Mutlu KOCA

FORM KORUYUCU AMBALAJ SAN VE TİC LTD ŞTİ

Baştemsilci
Mehmet Ali ATAK

Temsilci
Olcay KAVCI

SAİCA PACK TURKEY AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci
Niyazi YILMAZLAR

Temsilci
Mevlüt ALAN

Temsilci
Mehmet Emin BULDUR
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ESSİTY TURKEY HİJYEN ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ 

Baştemsilci
Hasan GÜNER

Temsilci
Aytekin ZENGİN 

SAİCA PACK SAKARYA AMBALAJ SAN VE TİC AŞ 

Baştemsilci
Şefik ŞEN

Temsilci
Ufuk KAVUK
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Türkiye Selüloz, Kağıt,
Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası
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“Dünya küçüldü, dünyamız küresel bir köye döndü” sözü, son yirmi yılda sık 
tekrarlanan ancak içeriği üzerinde tekrarlandığı oranda tartışılmayan bir saptama-
dır.  Evet, dünya küçüldü. İletişim teknolojisinde, ulaşım olanaklarında yaşanan baş 
döndürücü gelişme dünyayı küçülttü. Küçülen dünyada insanlar arası etkileşim de 
çok yönlü arttı. Dünyanın bir ucunda bulunan bir insanla iletişime geçmek artık bir 
tuşa basmak kadar hızlı ve yakın hale geldi. Ne var ki küçülen dünyada eşitsizlikler, 
yoksunluklar, adaletsizlikler dünyanın küçülmesinin tam tersine büyüdü. Büyüyen 
adaletsizlikler dünyanın her yerinde herkesi etkileyen ortak bir paydaya dönüştü.

Dünyanın kaynaklarını elinde tutanlar dinmeyen kar hırslarıyla tüm gezegeni 
sözcüğün tam anlamıyla yağmalarken, bu yağmanın yol açtığı felaketleri dünyanın 
tüm emekçi halkları göğüslemek zorunda kaldı. Felaketi yaratanlar aradan sıyrılıp, 
felaketin faturasını küresel köyde yaşayan herkese ödetecek bir dünya yarattılar.

Sözgelimi Çin’de günde 16 saat çalışıp ancak karnını doyurabilen bir işçinin 
sorunu dünyadaki tüm emekçileri doğrudan ilgilendiren bir sorun haline geldi.

Özellikle gezegenin yağması sonucu yaşanan felaketler, tüm dünyada emekçi-
lerin haklarını savunan sendikaların ve toplamda işçi sınıfının görev alanlarını da 
genişletti. Sadece bir ülkede, bir işkolunda bir işyerinde örgütlenip, toplu iş sözleş-
mesi yapmak sendikalar ve işçi sınıfı açısından çözüm olmaktan çıktı. Emeğin hak-
ları için mücadele top yekûn gezegenimizi kurtarma mücadelesiyle örtüştü. Emek-
çilerin alın terlerinin karşılığını alıp, dünyanın kaynaklarının arsızca yağmasına 
dur demek  adil bir dünyada yaşamanın ön koşulu haline geldi. Bu mücadelede yer 
almak işçi sınıfına ve işçi sınıfının örgütleri olan sendikalar için  ertelenemez bir 
göreve dönüştü.  

I. Dünyada Zengin Yoksul Ayrımı Keskinleşti

Tüm dünyada yeni liberal politikaların yaşamı belirlemeye başlaması, berabe-
rinde artan servetlerin daha çok, küçük bir azınlığın elinde toplanmasını getirmiştir. 
Sorun sadece gelir dağılımın bozulmasıyla sınırlı da kalmamış, dünya artan zengin-
likler içerisinde yoksulluğu derinlemesine yaşamaya başlamıştır. Sekiz kişi sadece 
sekiz kişinin, 3,6 milyar insanın toplam gelirine eş değer gelir elde ettiği bir dünya 
ortaya çıkmıştır. Bill Gates, Amancio Ortega Gaona, Warren E. Buffett, Carlos Slim 
Helú, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Lawrence J. Ellison ve Michael R. Bloom-
berg’dan oluşan bu sekiz kişi “yoksullukla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarından 
Oxfam1’ın 2017’de yayınladığı rapora göre, dünyanın en zengin sekiz insanı

1  Oxfam, 1995 yılında bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından küresel yoksulluğu ve 
eşitsizliği azaltmak için kurulmuş bir konfederasyondur. “Oxfam” adını, 1942’de İngiltere’de 
kurulan Oxford Kıtlık Yardımı Komitesi’nden almıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki 
yoksul insanlara yardım eden Oxfam, Avrupa’daki durum düzeldikçe gelişmekte olan ülkelerdeki 
insanlara yardım etmeye başlamıştır. Bugün ise 90’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.
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yeryüzünde yaşayan en fakir 3.6 milyar insan ile eşit miktarda servete sahiptir .”2

Dünya ölçeğinde gelir ve servet eşitsizliğinin ulaştığı boyutları değerlendiren 
uzmanlar, yaşanan adaletsizliğin ortaya çıkardığı yıkıcı sonuçlara işaret ederek, 
“dünyanın geleceğini iklim krizi ve gelir adaletsizliğinin belirleyeceği”3 vurgusunu 
yapmışlardır. 

Gelir dağılımının ne ölçüde adil olup olmadığı konusunda bilimsel alanda yay-
gın olarak Gini katsayısı kullanılmaktadır. Gini katsayısı 0-1 arasında değişir ve 
0’a yaklaştıkça gelir eşitsizliği azalırken, 1’e yaklaştıkça artar.4 Küreselleşmeyle 
birlikte dünya ölçeğinde bozulan gelir dağılımının, zenginlerin daha da zenginleşip 
yoksulların daha da yoksullaştığının en tipik örneğini en gelişmiş kapitalist ülke 
olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oluşturmaktadır. ABD’nin 
Gini katsayısı 1986’da 0.37 iken katsayı 30 yıl sonra 2016’da 0.41 seviyesine gel-
miştir. ABD’de “1946-80 arasındaki 34 yıllık dönemde reel gelir artışı toplumun 
alt yüzde 50’lik grubu için yüzde 102, en üst yüzde 1’lik grubu için yüzde 47 iken, 
1980-2014 arasındaki 34 yıllık ikinci dönemde alt yüzde 50 grubu için yüzde 1 
(evet sadece yüzde bir!), en üst yüzde 1 için yüzde 300 (tam tamına yüzde üç yüz!) 
olarak gerçekleşti. Servete bakıldığında, 1989 yılında en üst yüzde 10, takip eden 
yüzde 40 ve en alt yüzde 50 gruplarının toplam servet içindeki payları sırasıyla 
yüzde 67, yüzde 30 ve yüzde 3 iken, 2016 yılında bu paylar sırasıyla yüzde 77, yüz-
de 22 ve yüzde 1 olarak gerçekleşti. Kısaca hem gelir hem de servet dağılımında 
acımasız bir adaletsizlik artarak sürüyor”5

Dünya ölçeğinde servetin toplumsal kesimler arasındaki dağılımında da büyük 
adaletsizlikler oluşmuştur. Toplam dünya nüfusunun yüzde 90’ı dünya servetinin 
sadece yüzde 18,3’üne sahipken, dünya nüfusunun yüzde 10’u toplam servetin 
yüzde 82’sine sahiptir. Piramidin tepesine doğru çıktıkça eşitsizlik daha da çarpık 
hale gelmektedir. Dünya nüfusunun yüzde 5’i toplam servetin yüzde 70,2’sine sa-
hipken geri kalan yüzde 95, toplam servetin sadece yüzde 30’una sahiptir. Aşağı-
daki Grafik (1)’den de görülebileceği gibi Toplam dünya nüfusun yüzde 1’lik en 
zengin kesimi ise neredeyse dünya zenginliğinin yarısına (yüzde 45) sahiptir.

2  Ziya Öniş/ Ezgi Özçelik, “Küreselleşme, Servet Eşitsizliği ve Demokrasi Üçgeni Üzerine”, 
Çalışma ve Toplum Dergisi, 2019/1, Sayı.60, s. 260

3  Abdullah Akyüz , “Gelir dağılımında korkutan uçurum”, Yeşil Gazete, https://yesilgazete.
org/gelir-dagiliminda-korkutan-ucurum/ İ.T. 12.08.2021

4  “ Gini endeksi veya Gini katsayısı, 1912’de İtalyan istatistikçi Corrado Gini tarafından 
geliştirilen istatistiksel bir dağılım ölçüsüdür. Genellikle ekonomik eşitsizliğin göstergesi, gelir 
dağılımını veya daha az yaygın olarak bir nüfus arasındaki servet dağılımını ölçer. Katsayı 0 
(veya% 0) ile 1 (veya% 100) arasında değişir; 0 mükemmel eşitliği ve 1 mükemmel eşitsizliği 
temsil eder.” https://www.iktisatblog.com/?Syf=26&Syz=701579  İ.T. 11.08.2021

5  Abdullah Akyüz, a. g. e.
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Grafik. 1. Dünyada Servet Dağılımı (2019) (yüzde)

Kaynak: Global Wealth Databook 2019, Credit Suisse.

Gelir dağılımın bozulmasının en doğal sonucu ise dünya ölçeğinde yoksulluğun 
artmasıdır. Yoksul,  bir toplumdaki genel yaşam standardına ve yaşamını sürdürmek 
için gerekli temel  gereksinimlere ulaşamayan kişidir. OECD, kişinin Ekonomik, 
İnsani, Politik Sosyo-Kültürel ve Koruyucu kabiliyetlerden birisi veya birkaçından 
yoksun kalması halinde yoksul sayılacağını kabul etmiştir. OECD’ye göre:

• Ekonomik kabiliyetler; gelir elde etme, tüketme ve özel mülkiyet kazanma 
yeteneği anlamına gelir.

• İnsani kabiliyetler; sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve temiz suyu temel alır.

• Politik kabiliyetler; insan hakları, kamu politikaları ve politika öncelikleri 
üzerinde söz hakkını içerir.

• Sosyo-kültürel kabiliyetler; kişinin toplumda değerli bir birey olarak yer alma 
yeteneğine ilişkindir.

• Koruyucu kabiliyetler; insanların ekonomik, sosyal ve benzeri dışsal şoklara 
karşı koyabilme gücünü kapsar.6

6  Oxfam 2020 Eşitsizlik Raporu, https://apos.to/i/1-oxfam-2020-esitsizlik-raporu, İ.T. 13.08.2021
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OECD kişinin yoksul sayılmaması için sayılan bu alanlarda yeterli kabiliyete 
sahip olmasının zorunlu olduğunu kabul etmektedir.

Oxfam tarafından 2020 yılında yayınlanan Eşitsizlik Raporu’na göre ise:7

• Sayıları sadece 2.153 kişi olan dünya milyarderleri, 4,6 milyar insanın toplam 
servetinden daha fazla servete sahip.

• Dünyanın en zengin %1’inin serveti, geri kalan 6,9 milyar insanın serveti-
nin iki katından daha fazla.

• Eğer herkes servetini 100 dolarlık kâğıt para haline getirip üzerine otursa, in-
sanlığın çoğunluğu ancak yerde oturabilir. Zengin bir ülkedeki orta sınıf bir kişi 
sandalye seviyesinde, dünyadaki en zengin 2 kişi ise uzaya kadar çıkabilir.

• En zengin %1 insanın mal varlığı önümüzdeki 10 yıl boyunca sadece %0,5 
oranında daha fazla vergilendirilirse elde edilen parayla eğitim, sağlık, yaşlı bakımı 
ve diğer sektörlerde 117 milyon kişi bakım işleri için istihdam edilebilir ve bakım 
ihtiyacının tamamı karşılanabilir.

• En zengin beş milyarderin ortalama serveti 90 milyar dolar. Mısır’da piramitle-
rin inşasından (MÖ 2.500 civarı) bu yana bir kişi her gün 10 bin dolar biriktirseydi 
bugün en zengin beş kişinin ortalama servetinin yalnızca beşte birine sahip olabi-
lecekti.

• Milyarderlerin serveti, 2008’den 2019’a yıllık ortalama %7,4 büyüyerek (2019 
fiyatlarıyla) 5,2 trilyon dolardan 8,7 trilyon dolara çıktı.

• Parasını hayranlık uyandırıcı bir şekilde dağıtmaya kendini adamış olan Bill 
Gates’in bile serveti hâlen 100 milyar dolar. Bu rakam Microsoft’un başına geçti-
ğinde sahip olduğunun iki katı.

• Dünya çapında toplanan verginin sadece %4’ü servetin vergilendirilmesin-
den geliyor. Aşırı zenginler vergi yükümlülüklerinin %30’undan kaçabiliyor. Aşırı 
düşük olan şirket vergileri sayesinde şirketlerin kârı servetlerine ekleniyor. 2011- 
2017 yılları arasında G7 ülkelerinde ortalama ücretler %3 oranında artmışken, zen-
gin hissedarların kâr payı 31% oranında arttı.

• Milyarderler servetinin üçte birini miras yoluyla elde ediyor. Bu miras aktarımı 
demokrasiyi zayıflatan yeni bir aristokrasiyi oluşturuyor.

7  Oxfam 2020 Eşitsizlik Raporu, https://apos.to/i/1-oxfam-2020-esitsizlik-raporu, İ.T. 
13.08.2021
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• Dünya nüfusunun neredeyse yarısı günde 5,5 dolar ya da daha azıyla geçin-
meye çalışıyor. Pek çok insan bir hastane faturası ya da kötü bir hasat sebebiyle 
yoksulluğa düşme riski altında.

• 1980-2016 arasında en zengin %1 küresel gelir artışının her bir dolarından 27 
sent aldı. Bu rakam, her dolardan 12 sent alan en alttaki %50’nin payının iki katın-
dan daha fazla.

• Küresel eşitsizlik, servet eşitsizliği üzerinden şekilleniyor çünkü servet eşitsiz-
liği hem politika üreten mevkilerin ele geçirilmesine hem de eşitsizliğin kuşaklar 
arasında devam etmesine neden oluyor.

• Ekonomik eşitsizlik aynı zamanda cinsiyet eşitsizliğinin üzerinde yükseldi-
ği için ekonomi piramidinin en altındakilerin çoğunluğu kadın. Kadınlar ve kız 
çocuklar sıklıkla düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmakta. Aynı zamanda 
ücretlendirilmeyen ya da eksik ücretlendirilen bakım emeğinin büyük bir kısmını 
onlar üstleniyor.

• Yerel topluluklarda ve düşük gelirli ülkelerde günde 14 saate kadar bakım işini 
kadınlar üstleniyor. Bu rakam aynı topluluklardaki erkeklerin üstlendiği bakım işi-
nin beş katından daha fazla.

• 15 yaş ve üstü kadınların karşılıksız emeğinin parasal değeri yılda asgari 10,8 
trilyon dolar. Bu rakam küresel teknoloji endüstrisinin değerinden 3 kat daha fazla.

• Dünya çapında çalışma yaşında olan kadınların %42’si ücretlendirilmeyen ba-
kım sorumlulukları yüzünden iş gücüne dahil değil. Bu rakam erkekler için yalnız-
ca %6.

• Ücretlendirilmeyen bakım emeğini üstlenen kız çocuklarının eğitime katılım 
oranları diğer kız çocuklarınınkinden çok daha düşük.

• Dünyadaki yaklaşık 67 milyon ev içi emekçinin %80’i kadın.

• Diğer emekçilerle kıyaslandığında, her 10 ev içi emekçisinin sadece 1 tanesi iş 
kanunları tarafından eşit şekilde korunuyor.

• Ev içi emekçilerinin %50’si asgari ücret yasasının sunduğu korumadan fay-
dalanmıyor ve %50’sinden fazlasının çalışma saatlerini sınırlandıran herhangi bir 
yasal bir koruma yok.

• Ev içi emekçilerinin %90’ının sosyal güvenceye erişimi bulunmuyor (örneğin 
doğum hakları ve yan haklar).
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• Uluslararası Çalışma Örgütü 2030 yılına gelindiğinde dünya çapında bakıma 
ihtiyaç duyacak ek 100 milyon yaşlı ve 100 milyon 6-14 yaş arası çocuk olacağını 
tahmin etmekte. Bu durum yakın gelecekte bakım emeğine ihtiyacın daha da arta-
cağı anlamına geliyor.

• 2025 yılına gelindiğinde, dünya çapında yaklaşık 2,4 milyar insan iklim deği-
şikliği nedeniyle yeterli suyun bulunmadığı alanlarda yaşayacak ve pek çok kadın 
ve kız çocuğu suya erişebilmek için daha fazla yolu yürüyerek kat etmek zorunda 
kalacak.

• Kadınlar dünya servetinin %40’ına sahip ancak bu rakam önemli bölgesel fark-
lılıkları içeriyor. Örneğin Afrikalı kadınlar bölgenin servetinin yalnızca %30’una 
sahip.

Gelir eşitsizliğinin yayılmasında ABD başı çekerken, Avrupa ülkelerinde eşit-
sizlik hızının daha yavaş olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu görüşe göre:

“Büyük Buhran ve dünya savaşları sonrasında güçlenen sen-
dikalaşma hareketleri, artan oranlı vergilendirme pratikleri, kamu-
laştırma dalgası ve benzeri politikalar orta sınıfın giderek güçlenme-
sine sebep olmuştur. 1980 sonrasında ABD’de Reagan ve İngiltere’de 
Thatcher hükümetlerinin başa gelişiyle beraber her iki kıtada servet 
eşitsizliği neoliberalizm ile birlikte tekrar artsa da, Avrupa’da bu artış 
ABD’den çok daha sınırlı seviyede gerçekleşmiştir…

Avrupa’da servet dağılımında daha eşitlikçi bir eğilim olması-
nın bir diğer sebebi olarak ise refah politikaları gösterilebilir. Her ne 
kadar günümüzde refah devletinin çöküşü tartışılıyor olsa da, özel-
likle İskandinav ülkeleriyle özdeşleşen kamusal sağlık ve eğitim hiz-
metleri, var olan servet dağılımının etkilerine karşı bir tampon görevi 
görerek eşitsizliğin derinleşmesinin önüne geçmiştir. Refah devleti 
politikalarının servet dağılımına yansımalarını günümüzde zengin 
kesimlerin ellerinde bulundurdukları servet oranlarına bakarak gör-
mek mümkündür. Örneğin, 2012 verilerine göre Norveç’te servetin 
%50.1’i en zengin %10’luk kesime aitken ABD’de aynı kesimin sahip 
olduğu oran %77.2’dir. Aradaki oransal fark en zengin %1’lik kesim 
ele alındığında daha da büyümekte ve oran Norveç’te %17.9 iken 
ABD’de %41.8 olarak hesaplanmaktadır.”8

Gelir eşitsizliği kendisini ülkeler ve kıtalar arasında da somut olarak göster-
mektedir. 2019 itibariyle 7,5 milyarı aşkın toplam dünya nüfusunun 1,2 milyarını 
oluşturan Afrika kıtası 317 milyar ABD doları civarındaki toplam servetin sadece 

8  Ziya Öniş/ Ezgi Özçelik, a. g. e. s. 264,265
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2,5 milyarına sahipken, 363 milyon nüfusa sahip Kuzey Amerika ise dünya zengin-
liğinin107 milyar dolarına sahiptir. 

Toplam dünya nüfusunun yüzde 5’ini oluşturan Kuzey Amerika, küresel serve-
tin yüzde 32’sine sahipken, dünya nüfusunun yüzde 17’sine sahip Afrika, dünya 
servetinin yüzde 1’ine sahiptir. Latin Amerika dünya nüfusunun yüzde 9’una sahip-
ken dünya gelirinin yüzde üçüne, Avrupa dünya nüfusunun yüzde 10’una sahipken 
dünya servetinin yüzde 25’i Avrupa kıtasına aittir. Öte yandan bunun tam tersine 
şekilde, Hindistan dünya nüfusunun yüzde 18’ini barındırırken, dünya zenginliği-
nin sadece yüzde 3’üne sahiptir.

Grafik. 2.  Küresel Servet Eşitsizliği (2019)

Kaynak: Global Wealth Databook 2019, Credit Suisse.

Tüm dünyada yoksulluğun ve eşitsizliğin hızındaki artışın miladı 1980’li yıların 
başından itibaren yeni liberal politikaların yaşama geçirildiği dönemdir. Yeni libe-
ralizm sendikalaşmaya, sosyal refah devletine, kamu girişimciliğine savaş açarak 
yol almıştır. Dünya Bankası ve İMF üzerinden dayatılan özelleştirme politikaları, 
yaratılan piyasa tapınması, gelir adaletsizliğini, sosyal güvenlik sistemlerinin za-
yıflamasını, temel hak ve özgürlükleri kağıt üzerinde kalan bireylerin ortaya çıkart-
mıştır. Bir avuç zengin ise vergi politikaları üzerinde korunmaya alınmış, gücünü 
kaybeden sendikal hareketin verdiği olanaklardan yararlanarak gezgende insan 
emeğinden, gezegenin havasını suyunu yağmalayan bir sürecin doğmasına neden 
olmuştur. Avrupa ülkelerinde eşitsizliğin ABD’ye göre daha yavaş artması tesadüf 
değildir. Bu durum Avrupa’da sosyal refah devletinin erozyona uğradığı koşullarda 
dahi eşitsizlikleri gidermede önemli bir işlev gördüğünü göstermektedir.
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II. Pandemi Dünyada Ekonomik Krizi Derinleştirdi

Yaşanan pandemi süreci dünyanın gündemine bir kez daha ekonomik krizi al-
masına neden oldu. İMF ve Dünya Bankası büyüme tahminlerini aşağıya çekti. 
“Uluslararası ölçekte tedarik zincirlerinin, mal ve hizmet sevkiyatının bozulmasına 
finans piyasalarındaki kriz de eşlik etti. Kırılganlığa açık ulusal ve uluslararası eko-
nomilerin içinde bulunduğu durumu ifade etmek için “resesyon” ve “depresyon” 
kavramları kullanıldı.”9

Dünyanın ekonomik krize girdiği koşullarda, aslında krizin yoksulları daha da 
yoksullaştıran zenginleri daha zenginleştiren bir dinamik olarak ortaya çıktığı gö-
rüldü. Her krizde olduğu gibi işverenler arkalarına aldıkları siyasi desteği de kulla-
narak, krizin bedelini çalışanlara ödetmeyi önemli ölçüde başardılar. Pandemi bir 
yandan işsizliği, işyeri kapanmalarını, artan işsizliğe bağlı yoksulluğu beraberinde 
getirirken, bir yandan da işçiler üretim baskısı altına alındılar. Karantina dönemin-
de herkes evde kalırken işçilerin üretime zorlanması, kargo, ambalaj gibi pande-
mi önlemleri nedeniyle pazarları genişleyen alanlarda işçilerin uzun sürelerde ça-
lıştırılmaları sonucunu doğurdu. “İşçi sınıfı açlık ile hastalık arasında bir tercihe 
zorlanırken salgının sekiz ayını kapsayan 18 Mart-24 Kasım tarihleri arasında 
patronların serveti yüzde 34 arttı. Kargo, ulaşım, teknoloji alanlarında faaliyet 
gösteren tekellerin sahibi ABD’li milyarderlerin toplam servetleri 1 trilyon dolar 
artarak 4 trilyon dolara ulaştı.”10

III. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
İşsizliğin ve Yoksulluğun Artacağı Uyarısı Yaptı

“Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), her yıl hazırladığı “Dünyada İstihdam ve 
Sosyal Görünüm” adını taşıyan raporunda koronavirüs salgını yüzünden dünya ça-
pında 100 milyondan fazla çalışanın yoksulluğa sürüklendiğini bildirdi. ILO’nun 
dünyada istihdamı mercek altına aldığı raporuna göre bunun başlıca nedeni pande-
mi yüzünden çalışma saatlerinin azalması ve nitelikli işlerin kaybolmasıdır. İşgücü 
piyasasında salgın nedeniyle yaşanan krizinin henüz sona ermekten uzak olduğunu 
bildiren ILO, istihdam oranının salgın öncesi döneme en erken 2023’te ulaşabile-
ceğinin altını çizdi.

ILO’nun her yıl hazırladığı “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm” adını ta-
şıyan rapor, istihdam açığının bu yılının sonunda 75 milyona yükseleceğini, 2022 
yılında ise 23 milyona gerileyeceğini öngörüyor.

ILO Başkanı Guy Ryder, gazetecilere yaptığı açıklamada “Covid-19 sadece bir 
halk sağlığı krizi olmadı, aynı zamanda istihdam ve insani kriz oldu” dedi.

9  http://www.isigmeclisi.org/20626-dunyada-isci-sinifindan-ve-mucadelelerden-kesitler
10  http://www.isigmeclisi.org/20626-dunyada-isci-sinifindan-ve-mucadelelerden-kesitler
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Ryder, düzgün işler yaratmak, toplumun en kırılgan kesimlerini korumak ve 
pandeminin sert şekilde vurduğu sektörleri desteklemek için kararlı bir şekilde 
çaba gösterilmezse krizin etkilerinin yıllarca süreceği uyarısında bulundu.

2019’da 187 milyon kişi olan küresel işsizliğin 2022 yılında 205 milyon kişiye 
ulaşacağını tahminine yer veren rapor, bunun yüzde 5,7 seviyesinde işsizlik oranına 
karşılık geldiğini belirtiyor. Bu düzeyde bir oran son olarak 2013 yılında kaydedil-
di.

ILO’nun raporu istihdam krizinden en çok etkilenen bölgelerin Latin Amerika 
ve Karayipler ile Avrupa ve Orta Asya olduğuna işaret ediyor. Bu bölgelerde çalış-
ma süresi kayıplarının ilk çeyrekte yüzde 8’i, ikinci çeyrekte ise yüzde 6’yı aştığı 
kaydediliyor.

İstihdam ve çalışma sürelerindeki azalmanın gelir kaybı ve yoksulluğa dönüş-
tüğü tespitinde bulunan ILO, 2019 yılıyla kıyaslandığından dünya genelinde 108 
milyon çalışan yoksul veya aşırı yoksul kategorisine geriledi. Bu, çalışanlar ve ai-
lelerinin kişi başına günde 3,2 doların altında geçinmek zorunda olduğu anlamına 
geliyor.

Salgının durumunda kötüleşme olmadığı takdirde bu yılın ikinci yarısında is-
tihdamda toparlanmanın hızlanacağı bekleniyor. Ancak aşıya erişimdeki eşitsizlik 
ve gelişmekte olan ülkelerin mali desteklerinin yetersiz olması istihdamdaki to-
parlanmanın da dengesiz olacağı öngörüsüne yol açıyor. Şimdiye kadar Covid-19 
aşılarının yüzde 75’i, 10 ülke arasında paylaşıldı.”11

IV. İklim Krizine Karşı Çözüm Arayışlarına İşçi Sınıfının
Sahip Çıkma Zorunluluğu Doğmuştur

Dünya bir felaketin eşiğine mi geldi? Son dört yıl içerisinde yaşanan olaylar, 
her zaman sorulan bu soruyu daha güncel, daha yakın bir tehlike tanımı içerisinde 
haklı bir soru haline getirmiştir. Dünya aynı zaman dilimi içerisinde günlerce süren 
yangınlarla sellerle boğuşuyor. Aynı gün içerisinde dünyanın bir bölgesinde aşırı 
sıcakların yol açtığı yangınlar insanları tehdit ederken, dünyanın bir başka köşesin-
de insanlar aşırı yağmurlar sonrası yaşanan seller karşısında yaşamlarını korumaya 
çalışıyorlar. İklim değişiyor. Üstelik bu değişiklik aynı kuşak içerisinde deneyimle-
necek kadar kısa dönemler içerisinde gerçekleşiyor. Babalarımız veya dedelerimiz 
derdi ki diye anlattığımız olayları, ben anımsıyorum iki metre kar yağardı bugün bir 
damla kar yağmıyor diye tanımlayacak kadar kısa dönemler içerisinde yaşıyoruz. 
Çok değil beş on sene önce kar yağışı nedeniyle ulaşılmayan kimi bölgelerde şubat 

11 https://www.dw.com/tr/ilo-salg%C4%B1n-108-milyon-
%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1-yoksulla%C5%9Ft%C4%B1rd%C4%B1
/a-57761335
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ayı içerisinde insanlar tarla sürüyor, tohum ekiyor. Kış kışa yaz yaza benzemez hale 
gelmiş durumda. Kışın güneşten, baharda aşırı yağmur ya da soğuklardan yakını-
yoruz. Mevsimlerin kaydığı sık dile getirilen ortak bir görüşe dönüşmüş durumda.

Kuşkusuz dünya ilk kez küresel iklim değişiklikleriyle karşılaşmıyor. Ne var 
ki dünyanın kendi devinimi içerisinde yaşadığı iklim değişiklikleri ile günümüzde 
insan müdahalesinden kaynaklanan değişiklikler arasındaki ayrımı görmek gereki-
yor.

Adını tam olarak söylemek gerekirse, dünya aşırı üretim, kar hırsı ile, insanlığın 
övündüğü gelişmiş teknolojisi ile doğayı, insan dışında kalan canlıları yok sayıp 
tahrip ettikçe karşılığını, felaketler zinciri ile aldığı bir süreci yaşıyor.

Teknoloji, kâr hırsı ile kullanıldığında insanlığı felakete sürükleyecek iki ucu 
keskin bir bıçağa dönüşmüş durumda. Üstelik teknolojinin nimetlerinden yararla-
nanlarla, teknolojinin getirdiği yıkımı yaşayanlar da ayrılıyor. Teknolojiyi kulla-
narak, doğayı kâr hırsına kurban edenler, yaşanan felaketlerden en az etkilenenler 
olarak kendilerini korumaya alırken, teknolojinin nimetlerine uzaktan bakan mil-
yarlarca insan, çok küçük bir azınlığın kâr hırsının bedelini, yanan ormanı, yok 
edilen çevresi, sele kapılan evi, can veren insanıyla ödüyor.

euronews’de 03.08.2021 tarihinde yayımlanan habere göre; 

“İklim bilimcileri, küresel ısınmanın, bu yaz dünyanın birçok 
bölgesinde baş gösteren sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınla-
rı gibi doğal afetlere neden olduğunu vurguladı.

Haziran ayının sonunda, batı Kanada, sıcak havayı hapseden 
yüksek basınçların neden olduğu bir “ısı kubbesi” etkisinin altında 
kaldı. 30 Haziran’da Lytton kasabasında 49.6 dereceye ulaşan sıcak-
lık rekoru kırıldı. ABD’nin Washington ve Oregon eyaletleri de aynı 
sıcak hava dalgasından etkilendi. Aşırı sıcak havalar ve çıkan yan-
gınlar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Kanada’da da 2021 içerisinde 4 bin 891 yangın çıktı. Ülkenin 
önceki 10 yıllık ortalaması 3 bin 753’tü. Yangınlarda 2 bin 758 hek-
tar arazi yandı. Önceki 10 yılda ortalama 1736 hektar arazi yangın-
larda hasar gördü.

Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli araştırma enstitülerinden 
uzmanları bir araya getiren World Weather Attribution’daki uzman-
lara göre, bu olağanüstü sıcak hava dalgasının oluşması, insanların 
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neden olduğu küresel ısınma sorunu olmadan “neredeyse imkansız-
dı”. Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği bu olayın meydana gel-
me olasılığını en az 150 kat artırdı.

Avrupa ve Türkiye’de orman yangınları

29 Temmuz’dan bu yana Yunanistan yoğun bir sıcak hava dal-
gası yaşıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, “ülkenin 1987’den bu 
yana en kötü sıcak hava dalgası ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Yunan itfaiye yetkilileri ülkede son 24 saatte 58 noktada yan-
gınlar meydana geldiğini bildirdi.

Yangınlar merkezi Patras kenti olan Ahaia bölgesinde, Rodos 
Adası’nda ve Türk Yunan sınırındaki Sofulu bölgesinde yoğunlaştı.

Türkiye’de ise yine su eksikliği ve yüksek sıcaklıkların körük-
lediği çok sayıda yangın ağustos ayının başında şiddetlendi.

Türkiye genelinde altı günde 130 yangın çıktı. En az sekiz kişi 
hayatını kaybetti ve özellikle turizm beldeleri Antalya, Bodrum ve 
Marmaris’ten yüzlerce turist ve sakinin tahliyesine yol açtı.

İtalya’nın özellikle güney bölgeleri irili ufaklı çok sayıda or-
man yangınına teslim oldu.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 
saatte 800’den fazla noktada yangın meydana gelirken, itfaiye ekip-
leri Sicilya’da 250, Puglia ve Calabria’da 130, Lazio’da 90 ve Cam-
pania’da 70 yangına müdahale etti.”12

Birleşmiş Milletler ‘in (BM) “Varoluş krizi” olarak tanımladığı iklim krizinin 
nedenleri ve çözümlerine ilişkin arayışlar ise sürüyor. Nitekim BM bünyesindeki 
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 3 bin sayfalık raporu açık-
landı. İklim krizini, gezegenin doğal gelişimi içerisinde açıklayarak, aşırı kâr hır-
sının, doğal çevrenin yüksek kâr uğruna yağmalanmasının üstünü örtmeye çalı-
şanlara karşı IPCC’nin Klimatolog ve Eş Başkanı Valerie Masson-Delmotte, basın 
açıklaması sırasında, “Şüphesiz, bu kanıtlanmış bir gerçektir, iklim değişikliğinin 
kaynağında insan faaliyetleri var” derken,  Rapor için “insanlık için kırmızı kod” 
tanımlamasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Dünyayı yok eden 
fosil yakıtların sonlandırmanın zamanı geldi” diye konuştu. Hava kirliğine sebep 

12  https://tr.euronews.com/2021/08/03/iklim-degisikligi-bu-yaza-damga-vuran-orman-yang-
lar-s-cak-hava-dalgalar-ve-sel-felaketler İ.T. 12.08.2021
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olan şirketleri hedef tahtasına koyan Guterres, “Ülkeler ayrıca fosil yakıtların yeni 
keşif ve üretimine son vermeli, sübvansiyonları da fosil yakıtlardan yenilenebilir 
kaynaklara kaydırmalı” diye ekledi.”13

“Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Pane-
li’nin (IPCC) açıkladığı 3 bin sayfalık yeni raporda, “İklim krizinin her yerde daha 
önce hiç görülmemiş düzeyde kötüleştiği” ifade edildi.

İklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sı-
cak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.

Gelecek COP26 zirvesi öncesinde bu raporun önemine vurgu yapan Guterres, 
“Şimdi güçlerimizi birleştirirsek, iklim felaketini önleyebiliriz. Ancak raporunun 
açıkça ortaya koyduğu gibi, bekleyecek zamanımız kalmadı, hiçbir özrün faydası 
olmaz” dedi.

İklim Değişikliği 2021: Fizik Biliminin Temeli” başlıklı rapor, 6 Ağustos Cuma 
IPCC üyesi 195 üye ülke tarafından sanal ortamda düzenlenen oturumda onaylandı.

İkinci kısmı 2022’de yayımlanacak raporda, “iklimde gözlemlenen değişiklik-
lerin çoğu, yüz binlerce yıl değilse de binlerce yıldır görülmedi ve örneğin devam 
eden deniz seviyesinin yükselmesi gibi, halihazırda etkin olan (harekete geçen) 
bazı değişiklikler, yüzlerce ila binlerce yıl boyunca geri döndürülemez (geri dönüşü 
yok).” ifadesi yer aldı.

IPCC’nin bilim insanları, şu gözlemi hatırlatarak işe başlıyorlar: “Dünya yüze-
yindeki küresel sıcaklık, 2011 ile 2020 arasında, belirgin bir artışla 1850 ile 1900 
arasında olduğundan 1,09 derece daha sıcaktı. Okyanuslarda da 0,88 derecelik bir 
artış oldu.

Buna karşılık, 1901 ile 2018 arasında, deniz seviyesi 20 santimetre yükseldi. 
Dünyanın geolojik tarihinin son 300 bin yılında, hiçbir asırda bu kadar yüksek bir 
artış olmadı.

Kuzeyde, 2011 ile 2020 arasında, “Arktik deniz buzunun ortalama genişliği 
1850’den beri en düşük seviyesine ulaştı”. Bu arada buzulların erimesi, yüzeyleri-
nin “2 bin yıldır görülmemiş” bir şekilde geri çekilmesine neden oldu.

Karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının emisyonlarındaki güçlü ve sürekli 
azalmaların iklim değişikliğini sınırlayacağının altı çizilen raporda, “Hava kalitesi 

13  BM’den ‘kırmızı kodlu’ rapor: İklim krizi her yerde daha önce hiç görülmemiş düzeyde 
kötüleşti  09/08/2021 https://tr.euronews.com/2021/08/09/bm-den-k-rm-z-kodlu-rapor-iklim-
krizi-her-yerde-daha-once-hic-gorulmemis-duzeyde-kotulesti İ.T. 13.08.2021
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için faydalar hızla gelse de IPCC’ye göre küresel sıcaklıkların istikrara kavuşması 
20-30 yıl sürebilir.” öngörüsünde bulunuldu.

Gelecek on yıllarda 1,5 santigrat derecelik küresel ısınma seviyesini geçme ih-
timaline ilişkin yeni tahminler sunan raporda, “İklim değişikliğinde ani, hızlı ve 
büyük ölçekli azalmalar olmadıkça, sera gazı emisyonları, ısınmayı 1,5 santigrat 
derece, hatta 2 santigrat dereceye kadar sınırlaması ulaşılmaz olacaktır” ifadesi kul-
lanıldı.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 1850-1900’dan bu 
yana yaklaşık 1,1 santigrat derece ısınmadan sorumlu olduğuna dikkati çekilen ra-
porda, gelecek 20 yılda ortalama küresel sıcaklığın 1,5 santigrat dereceye ulaşması 
veya hatta bu ısınmayı aşmasının beklendiği kaydedildi

Raporda, bu değerlendirmenin, iklim sisteminin insan kaynaklı sera gazı emis-
yonlarına tepkisine ilişkin bilimsel anlayıştaki ilerlemenin yanı sıra tarihi ısınmayı 
değerlendirmek için geliştirilmiş gözlemsel veri kümelerine dayandığı belirtildi.”14

İklim krizinin gezegenin ölçüsüzce yağmalanmasından kaynaklandığı, krizin 
insan eliyle yaratıldığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Sanayi devriminin başlan-
gıcından 1990 yılına kadar yapılan toplam emisyon, 1990 yılından bugüne kadar 
geçen kırk yılda yapılana eş değer olmuş, kirlilik son kırk yılda ölçüsüzce artmıştır.

14  https://tr.euronews.com/2021/08/09/bm-den-k-rm-z-kodlu-rapor-iklim-krizi-her-yerde-
daha-once-hic-gorulmemis-duzeyde-kotulesti
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Grafik. 3.15 Sanayi devriminden bu yana küresel CO2 emisyonlarında artış. 
1990’dan bu yana yapılan emisyonların toplamı sanayi devriminden 1990’a 

kadar yapılandan fazladır.

Diğer yandan iklim değişikliği aynı zamanda işçiler için ağır çalışma koşulları 
anlamına da gelmektedir. Özellikle yaptıkları iş nedeniyle dışarıda çalışmak zorun-
da olan tarım işçileri, posta dağıtım işçileri, inşaat işçileri, temizlik işçileri iklim de-
ğişikliğinin yarattığı ağır çalışma koşullarıyla yüz yüze kalmaktadır. ABD’de 1992 
ve 2017 yılları arasında en az 815 işçinin, ısı stresi yaralanmalarından öldüğü, 70 
binden fazla kişinin yaralandığı belirtilmiştir.

V. Dünyada İşçi Sınıfının Hak Mücadeleleri

İklim krizinin meydana getirdiği felaketlere, küresel salgın koşullarının ağır 
çalışma koşullarına, krizin bedelini işçilere ödetme politikalarına, artan işsizliğe, 
haksız işten çıkartmalara karşı dünyanın çeşitli ülkelerinde işçi sınıfı hak müca-
delesini vermeye devam etti. İSİG Meclisinin öne çıkan işçi eylemlerini sıralayan 
çalışmasına göre16:

• Hindistan’da insanlık tarihinin en büyük grevi gerçekleşti. İktidardaki Modi 
hükümetinin gerekli önlemleri almaması ve koronavirüs salgınının işçi ve 

15  Ümit Şahin/ Sinan Erensü, “Covıd-19 Pandemisini ve İklim Krizini Birlikte Okumak”, 
file:///Users/murat/Downloads/COVID-19%20PANDEMISINI%20VE%20IKLIM%20
KRIZINI%20B%C4%B0RL%C4%B0KTE%20OKUMAK.pdf

16  https://www.isigmeclisi.org/20626-dunyada-isci-sinifindan-ve-mucadelelerden-kesitler 
İ.T. 16.08.2021
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emekçi kesimler arasında büyük yıkım ve ölüme neden olduğu 1,3 milyar 
nüfuslu Hindistan’da yaklaşık 250 milyon işçi ve emekçi greve çıktı. Hiz-
met sektörü ve sanayi çalışanlarının talepleri arasında, asgari ücretlere zam, 
sözleşmeli çalışmada yapılandırma, temel ürünlerin satış fiyatında indirim 
ve özelleştirmelerin sonlandırılması bulunuyor. Grevde çiftçiler de yer alı-
yor. Daha önce Madya Pradeş eyaletinde Covid-19 ile mücadele kapsamın-
da üç ay önce istihdam edilen 6213 sağlık çalışanının yarısının işine 30 
Kasım’da son verilmesi nedeniyle eylem yapan sağlık çalışanlarına polis 
saldırdı. Delhi’nin önde gelen sağlık kurumlarından biri olan Tüm Hindis-
tan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nde çalışan yaklaşık 5 bin hemşire, sendika ile 
hastane yönetimi arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine 
grev başlattı.

• ABD, ülke genelinde karantina prosedürlerini uygularken Kuzey Meksi-
ka’da federal emirlere aykırı şekilde Amerikalılara ait fabrikalarının çoğu 
üretime devam etti. Fabrikalarda çok sayıda Covid-19 kaynaklı ölüm haberi 
geldi. Ülke genelinde ise enfeksiyon riski devam ediyor. Bazı araştırmalara 
göre sağlık, lojistik, kargo, ulaştırma, market, hizmet sektöründeki işçilerde 
vaka hızı geometrik arttı. Bu duruma karşı ülke genelinde pek çok işyerin-
de fiili grevler gerçekleştirildi. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanarak, 
düşük ücretler, sağlıksız çalışma koşulları, sendikal haklara saldırı gibi ne-
denlerle 1.100 fiili grev gerçekleştirildi. Koronavirüs aşılamasının başladığı 
ülkede, Stanford Üniversitesi Hastanesi›nde aşılamada önceliğin kıdemli 
hekimlere ve üst düzey yöneticilere verilmesi, Covid-19 servislerinde 
çalışan ve aşılanmayan asistan hekimler tarafından protesto edildi.

• Sri Lanka’da Victoria’s Secret, Calvin Klein, GAP gibi şirketlere tedarikçi-
lik yapan bir fabrikada işçiler pandemi döneminde kendilerine insanlık dışı 
davranıldığı anlattı. Tek bir fabrikada testlerde pozitif vaka sayısı binleri 
bulduğu bilgisi basına yansıdı. ABD’li ve Avrupalı tekstil moda şirketleri-
nin pandemi döneminde tedarikçilere ödemelerini yapmaması, siparişlerin 
iptali üzerine Bangladeş›te 1 milyondan fazla hazır giyim işçisi işten 
çıkarıldı ve kalanların çoğu maaşlarını da alamadı. El Salvador’da da Pierre 
Cardin için üretim yapan ve pandemi kaynaklı ekonomik koşullar nedeniyle 
8 Temmuz’da kapatılan bir fabrikaya maaş, tazminat gibi hakları ödenme-
yen 113 kadın işçi tarafından el koyuldu.

• Avrupa’da koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ve nüfusa oranla en 
fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında gelen Belçika Brüksel’de 4 bini 
aşkın sağlık çalışanı hükümeti protesto etti. Atina’da pandemi sürecinde 
daha fazla ekipman ve iş güvenliği talep eden hemşireler eylem düzenledi.
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• Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından olan Arjantin’de limanlarda çalı-
şan tahıl denetçileri ve yağlı tohum işçileri ücret artışı için greve çıktı. Grev 
süresince 140’tan fazla geminin yüklemesi gerçekleştirilmedi.

• İran’da fabrikaların özelleştirilmesinin iptali talebiyle Haziran ayından beri 
grevde olan Haft Tappeh şekerkamışı fabrikasındaki 5 bin işçiye destek ol-
mak amacıyla sendikalar tarafından Tahran’da Adalet Bakanlığı önünde bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

• Hindistan’ın Kolar kentinde Apple, Microsoft ve Lenovo için üretim yapan 
Tayvanlı Wistron şirketi işçileri, ücretlerinin aylardır ödenmemesine tepki 
göstererek şirket ofisini bastı. Çin’in Şangay kentinde dünyanın ikinci bü-
yük iPhone üreticisi olan Pegatron şirketinde ödenmeyen maaşları nedeniy-
le protesto gerçekleştirildi.

• İtalya’da pandemi önlemlerini yetersiz bulan Fiat işçileri grev başlattı. Yak-
laşık 5 bin kişinin çalıştığı fabrikada işçiler üretimi durdurdu. Grev kısa 
sürede bütün fabrikaya yayıldı. Roma’da hükümetin oluşturduğu ve “ada-
letsiz” olarak tanımlanan 2021 yılı bütçesine karşı muhalefet ve sendikalar 
tarafından sokak protestoları gerçekleştirildi.

• Polonya’da Amazon’un Wrocław’da bulunan lojistik merkezinde diğer Av-
rupa ülkelerindeki merkezlerin yarı oranında Noel ikramiyesi alacak olan 
işçiler tarafından bu duruma karşı eylem yapılarak kamyonların çıkışı en-
gellendi. Almanya’da da Amazon’un yedi deposunda işçiler greve gitti. 
Bangladeş’in başkenti Dakka’da da Amazon tedarikçilerinde çalışan tekstil 
işçileri tedarikçi bir firmanın önünde daha adil ücret talebi ve sendikal ör-
gütlenme hakkı için protesto gerçekleştirdiler.

• Endonezya’da Sulawesi bölgesindeki madende Virtue Dragon Nikel Sanayi 
isimli Çin madencilik şirketi için çalışan işçiler, daha iyi çalışma koşulları 
ve daha iyi ücret talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Çok sayıda işçinin 
katıldığı protestolarda şirkete ait iş makineleri ve otobüsleri yakıldı.

• Süleymaniye’de 120 günden bu yana yüzde 18 kesintili tek bir maaş ala-
bilen memurlar bu durumu protesto ettiler. Göstericilerin Sara Meydanı’na 
ulaşmasını engellemeye çalışan Kürdistan Bölgesel Yönetimi polisleri me-
murlara gaz bombasıyla saldırdı.

• Güney Afrika’nın eThekwini metropolitan alanındaki en büyük şehir olan 
Durban’da katı atık işçileri greve çıktı. Greve çıkan işçiler birçok yolu be-
lediyeye ait çöp kamyonlarını kullanarak trafiğe kapattı.

• Paris yakınlarındaki Flins tesisinde montaj bölümünün 2024’te tamamen 
kapatılması ve işten çıkarmalara karşı işçiler greve çıktılar. Fransa’da işten 
çıkarmalara ve krizin faturasının işçilere ödetilmek istenmesine karşı Air-
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bus ve Hutchinson gibi şirketlerde de eylemler gerçekleştirildi.
• Tunus’ta sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanacağı, sağlık sektöründe 

özel bir kanun çıkarılması için genel greve çıktı. Sağlık Bakanlığı binası 
önünde toplanan sağlık emekçileri, sağlık personeli ile hasta ilişkilerini dü-
zenleyen, yıllık iyileştirmelerin uygulamaya konulmasını öngören ve diğer 
bazı hakların verilmesini sağlayacak sağlık sektörüne özel bir yasanın çıka-
rılmasını istedi.

• Kanada’nın en büyük ikinci limanı olan Montreal limanında Kanada Kamu 
Çalışanları Birliği ile Denizcilik İşveren Birliği arasında süren toplu sözleş-
me görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Süresiz grev kararının alınması 
ile birlikte 1.100 işçinin katıldığı grev gerçekleşti.

• Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki PT Jakarta Central Asia Steel metal 
fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, tek taraflı olarak uygulanan ücret kesinti-
sine karşı greve çıktı. Pandemi nedeniyle siparişlerdeki düşüş gerekçesiyle 
ücretler düşürülürken üretimin artırıldığı belirtildi.

• İspanya’nın başkenti Madrid’de yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlerin 
bağlı bulunduğu 4 büyük sendika greve çıktı. Öğretmenler okullarda yeterli 
önlem alınmadığına ve yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin 
“ciddi bir eylem planı” olmadığına dikkat çekti.

• Kolombiya’da çok sayıda sendikanın çağrısı üzerine sağcı Devlet Başkanı 
Iván Duque yönetimine karşı ülke çapında genel grev ve protesto eylemleri 
gerçekleştirildi.

• Güney Fransa’daki Covid-19 testlerinin yapıldığı yaklaşık 20 laboratuvar-
da çalışanlar, kötü çalışma koşulları nedeniyle dün greve çıktı. Bir sendika 
temsilcisi, aşırı yoğun çalışıldığını, üstelik işçilerin risk altında olduklarını 
belirtti. İşçiler, çalışanlardan bazılarına 250 euroluk ikramiye verildiğini, 
ancak bu miktarın, artan iş yüküyle birlikte ağırlaşan çalışma koşulları kar-
şısında çok yetersiz kaldığını, tüm çalışanlara bin euroluk primin yanı sıra 
daha iyi ücretler verilmesini istediklerini söylüyorlar.

V. 1. ILO, “İşyerinde Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi
Sözleşmesi”ni Kabul Etti!

Uluslararası çalışma normlarının belirlenmesinde ve ülkelerdeki farklı uygu-
lamaların standartlaştırılmasında 100 yılı aşkın bir süredir mücadele eden ve be-
lirleyici olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kuruluşunun 100. Yılında çok 
önemli bir sözleşmeyi onayladı. ILO, en üst anayasal organı olan Uluslararası Ça-
lışma Konferansı’nda uzun süredir gündemde olan ve tartışılan “İşyerinde Şiddet 
ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi”ni delegelerden 439’unun “evet” oyu kullanması 
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sonucu kabul etti.17 Ayrıca delegelerden 7’si hayır, 30’u ise çekimser oy kullandı. 
Türkiye ise sözleşmeye evet oyu kullanan ülkelerden biri oldu.

Sözleşme işyerinde şiddete ve tacize karşı ilk uluslararası sözleşme niteliği taşı-
maktadır. Sözleşmede, hem özel hem de kamu sektörü çalışanları şiddet ve tacize 
karşı koruma altın alınırken, çalışanlar iş ve ev arasındaki yolculukları esnasında da 
sözleşme uyarınca koruma altında olacaklardır.

Sözleşme, çalışma hayatında kadına karşı şiddet ve tacizin, “bir insan hakkı ih-
lali veya istismarı teşkil edebileceğini, eşit fırsatlara karşı bir tehdit oluşturduğunu, 
kabul edilemez ve iyi işle uyumsuz olduğunu” kabul ediyor. Sözleşmede, şiddet 
ve taciz ise “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararla sonuçlanacak ya 
da sonuçlanması muhtemel tehditler ve davranışlar” şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca 
hükümetlere de şiddet ve tacizin önlenmesi için “sıfır tolerans” uygulaması hatır-
latılıyor.

Sözleşmeyle getirilen yeni uluslararası çalışma standardı, çalışanların işyerlerindeki 
sözleşme biçimlerinden bağımsız olarak korumayı amaçlamaktadır ve stajyerleri ve 
çırakları, işine son verilen çalışanları, gönüllüleri, iş arayanları ve iş başvurusunda 
bulunan kişileri içerir. Ayrıca Sözleşme “Bir işverenin otoritesini, görevini veya so-
rumluluklarını kullanan bireylerin” de şiddete ve tacize maruz kalabileceğini kabul 
etmiştir.

Sözleşmenin onaylanmasını memnuniyetle karşılayan ILO Genel Müdürü Guy 
Ryder ise şunları söyledi:

“Sözleşme ile getirilen yeni standartlar, herkesin şiddet ve 
tacizden arınmış bir çalışma dünyasına olan haklarını tanıyor. Bir 
sonraki adım kadınlar ve erkekler için, bu korumaları uygulama-
ya koymak, böylece daha iyi, daha güvenli, düzgün, çalışma orta-
mı oluşturmaktır. Bu konuda gördüğümüz işbirliği ve dayanışma ile 
kamuoyunun harekete geçme talebine bağlı olarak, hızlı ve yaygın 
onaylar ve uygulanacak eylemler göreceğimizden eminim. ”18

İşyerlerinde kullanılan buyurgan dil, emir ve talimat verme sınırlarını aşarak işçinin 
kişilik haklarına doğrudan saldırı düzeyine ulaşmıştır. Sözleşmeyle birlikte, işve-
renin yönetim hakkını istismar ederek, işçinin kişilik haklarına saldırı düzeyindeki 
emir ve talimatlarının psikolojik taciz ve yıldırma kapsamına girdiğine ilişkin söz-

17  https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C190 17.08.2021

18  https://tr.euronews.com/2019/06/21/ilo-is-yerinde-siddet-ve-tacize-karsi-ilk-uluslararasi-
sozlesmeyi-onayladi İ.T. 17.08.2021



49

Çalışma Raporu
2017-2021

leşmeyle birlikte hukuki bir zemin oluşmuştur.  Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu 
hükümleri dışında işyerinde işçinin kişilik haklarını tacize karşı koruyacak mevzu-
atın sınırlılığı karşısında sözleşmenin önemi daha da artmaktadır.

V.2. Cinsiyet Eşitliğinde Gelişim ve İyileşme İçin Yeni Bir Sosyal Sözleşme!19

Geçen yıl [2020] Uluslararası Kadınlar Günü20 (8 Mart Dünya Kadınlar Günü) 
kutlanırken, dünya küresel bir halk sağlığı krizinin eşiğindeydi. Covid-19, 11 Mart 
2020’de pandemi ilan edildi ve dünya çapında ekonomik, sosyal ve kültürel faali-
yetlerde benzeri görülmemiş bir kesintiye neden oldu.

Bir yıl sonra, pandemi, kadınların ağırlıklı olarak yaptıkları işlerin - gerek ücret-
li gerekse de ücretsiz - toplumlarımızın ve ekonomilerimizin en olağanüstü koşul-
larda bile devam etmesi için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösterdi. Sağlık ve 
bakım hizmetleri, temizlik, gıda perakendeciliği ve evde ücretsiz bakıcılar olarak 
çalışanlar kadınlar ve sendika liderleri olarak kadınlar, bu krizin tam merkezinde 
yer aldı.

Bununla birlikte, pandemi önceden var olan yapısal eşitsizlikleri ortaya çıkardı 
ve daha da kötüleştirdi. Zaten ayrımcılık, dışlanma ve şiddet nedeniyle toplumları-
mızın dışında, kenarında olan çok sayıda kadın ve insan, pandeminin en kötü sağlık 
ve sosyo-ekonomik etkilerini yaşamaktadırlar.

Uluslararası Kadınlar Günü’nde sendikalar, kadın hakları örgütleri, feminist, in-
san hakları ve sosyal adalet hareketleriyle ittifak halinde ve şunlara dayalı olarak 
güveni onarmak ve demokrasiyi yeniden inşa etmek için “Yeni bir Sosyal Sözleş-
me” çağrısında bulunuyorlar ve diyorlar ki:

• Haklar: Şiddet ve tacizden uzak yaşama ve çalışma hakkı da dâhil olmak 
üzere kadınların çalışma haklarını ve korumalarını garanti altına alın;
• İşler: Çok ihtiyaç duyulan milyonlarca insana yakışır iş yaratmak, cinsiyet 
eşitsizliklerinin ve eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmak ve herkes için 
hizmetlerin mevcudiyetini ve kalitesini iyileştirmek için bakıma yatırım ya-
pın;
• Sosyal koruma: Kayıt dışı ekonomide çalışanlar dahil tüm çalışanlar için 
cinsiyete duyarlı sosyal korumayı güvence altına alın ve bir Küresel Sosyal 
Koruma Fonu oluşturun;
• Eşitlik: Kadınların ve eşitlik arayan grupların ekonomik, sosyal, politik ve 

19  (Çeviri Haber) Kaynak: https://www.ituc-csi.org/IWD2021?lang=en)
20  International Women’s Day (IWD)
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kültürel hayata eşit ve adil katılımını sağlamak; ve
• Kapsayıcılık: İnsanları cinsiyet, ırk, sınıf, milliyet, vatandaşlık, engelli-
lik, yaş, cinsel yönelim veya cinsel kimliğe göre dışlayan kesişen baskı 
sistemlerini ortadan kaldırın.

V.3. ITUC Küresel Haklar Endeksi 2020 Raporunu Açıkladı: Türkiye 
En Kötü 10 Ülke Arasında!

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 2020 yılı Küresel Haklar En-
deksi Raporu’nu açıkladı. Küresel haklar endeksi işçilerin ve sendikaların karşı-
laştıkları hak ihlallerini küresel düzeyde analiz etmektedir. Türkiye bu analizlerde 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir kez daha işçi hakları bakımından en kötü 10 ülke 
arasında yer aldı. 2020 yılında dünyada işçiler için en kötü 10 ülke arasında Tür-
kiye’nin yanı sıra; Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Honduras, Hindistan, 
Kazakistan, Filipinler ve Zimbabve de var. 

Rapora göre21, işçilere ve sendikalara yönelik baskıların artması, hükümetlerin 
işçi haklarını kısıtlayıcı uygulamalarını arttırmaları ve grev ve benzeri protesto ey-
lemlerine karşı şiddete ve hatta tutuklamalara başvurması işçilerin her geçen gün 
sendikal haklardan daha az faydalanmasına ve koruma kapsamındaki işçilerin sayı-
sının azalmasına neden olmaktadır. 

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’a göre: “Covid-19 pandemisinin insan 
yaşamında yarattığı tahribatlardan önce, işyerlerinde ve tüm ülkelerde işçi hakla-
rına yönelik yapılan baskılar ve kısıtlamalar dünya çapında sosyal ve ekonomik 
bir “pandemi” sorunu yaratmaktadır. Bununla birlikte, pek çok ülkede, sendikalara 
yönelik mevcut baskı ve hükümetlerin haklara saygı göstermeyi ve sosyal diyaloğa 
girmeyi reddetmesi, işçileri hastalık ve ölüme maruz bırakmış ve ülkeleri pande-
miyle etkili bir şekilde mücadele edemeyecek durumda bırakmıştır. Eğer Haklar 
Endeksi’nin bulguları yeterince şok edici değilse, bazı ülkelerin işleri daha da ile-
riye götürdüğünü görüyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler 
kapsamında, işçi hakları karşıtı gündemlerini ilerletiyorlar. Bu durdurulmalı ve ter-
sine çevrilmelidir.”22

ITUC Küresel Haklar Endeksi 2020, 144 ülkeyi uluslararası olarak kabul gören 
97 kritere göre sıralayarak, hangi ülkelerde işçi haklarının hem yasalarda hem uy-
gulamada en iyi şekilde korunduğunu değerlendiriyor.

21  https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020_en.pdf
22  https://www.evrensel.net/haber/407386/kuresel-sendikal-haklar-raporu-turkiye-isciler-

icin-en-kotu-10-ulke-icinde İ.T. 17.08.2021
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Raporun ana bulgularına göre:

• Ülkelerin yüzde 85’i grev hakkını ihlal etti.
• Ülkelerin yüzde 80’ninde, işçilerin bir kısmı veya tamamı toplu sözleşme 
hakkından mahrum bırakılıyor.
• İşçileri sendika kurma veya sendikalaşma haklarından mahrum bırakan ül-
kelerin sayısı artmaktadır.
• Üç yeni ülke, işçiler için en kötü on ülke listesine girdi (Mısır, Honduras, 
Hindistan)
• İfade özgürlüğünü reddeden veya kısıtlayan ülke sayısı 2019›da 54 iken 
2020›de 56›ya yükseldi.
• Ülkelerin yüzde 72›sinde işçilerin adalete erişimi yoktu veya kısıtlandı.
• 51 ülkede işçiler şiddete maruz kaldı.
• 61 ülkede işçiler keyfi olarak tutuklandı ve gözaltına alındı.

Rapora göre, Covid-19 salgını döneminde sendikal hak ihlalleri art-
tı. Sendikal faaliyetler karantina kuralları gerekçesiyle engellendi, sosyal diyalog 
askıya alındı, sendikalarla istişare azaldı. Bu durum salgınla mücadeleyi sekteye 
uğrattı, ölümlere ve iş kazalarına yol açtı. Türkiye’ye yönelik ise; işçi haklarının 
güvence altında olmadığı, sendika üyelerinin işten çıkartıldığı vurgulanırken, 
hükümetin sendikalara yönelik hasmane tutumunun sürdüğü dile getirildi.

2020 ITUC Küresel Haklar Endeksi, ülkelere 97 göstergeye göre, 1 ila 5+ ara-
sında puan veriyor. Bu puanlamaya göre;

1 Nadir hak ihlalleri: İzlanda ve İsveç’in de aralarında olduğu 12 ülke vardır.

2 Tekrar eden hak ihlalleri: Belçika ve Kongo Cumhuriyeti’nin de aralarında 
olduğu 26 ülkedir.

3 Düzenli hak ihlalleri: Gürcistan ve Macaristan’ın da aralarında olduğu 24 ül-
kedir.

4 Sistematik hak ihlalleri: Şili ve Nijerya’nın da aralarında olduğu 41 ülkedir.

5 Hakların herhangi bir garantisi yok: Brezilya ve Yunanistan’ın de aralarında 
olduğu 32 ülkedir (Türkiye bu listede yer almaktadır)

5+ Hukukun üstünlüğünün yok olması nedeniyle, hakların herhangi bir garantisi 
yok: Filistin, Sudan, Suriye ve Yemen’in de aralarında olduğu 9 ülkedir23

23  Raporun tamamına https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020_
en.pdf  adresinden ulaşılabilir.
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V.4 Dünyada Koronavirüs Salgını ve Emek

Tüm dünyada koronavirüs pandemisinin yol açtığı olumsuzluklar bir yandan 
devam ederken, diğer yandan da hem ulusal hem de uluslararası sendikalar da bu 
olumsuzluklara karşı mücadele etmeye devam ediyor. 

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), 100 milyon üyesi adına işçilerin yeni 
tip koronavirüse karşı sağlıklarının, yaşamlarının ve çalışma haklarının korunması 
için alınması gereken önlemler konusunda hükümetlere uyarıda bulundu.

Dünya genelinde koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlıklarını ve işlerini kay-
betme riskiyle karşı karşıya olan işçilere desteğini ifade eden WFTU “Hükümetleri 
işçilerin yaşamlarını, sağlıklarını ve aynı zamanda çalışma haklarını güvenceye al-
mak için derhal tüm gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” dedi.

Federasyon salgına karşı tüm sağlık ve bilim emekçilerinin “kahramanca” çaba 
gösterdiklerini ancak sağlığa ayrılan bütçelerdeki kesintiler, ticarileştirme ve bir 
hak olan sağlığın alınıp satılır bir meta olarak görülmesi nedeniyle sağlık sistem-
lerinde büyük bir boşluk oluştuğunu vurguladı. WFTU özellikle sağlık yapılarının 
kötü durumda olduğu ya da hiç olmadığı bazı Afrika, Asya ve Latin Amerika ülke-
lerinde işçilerin sağlığının büyük tehdit altında olduğunu açıkladı.

Federasyon, koronavirüsün küresel ekonomiye etkilerinin bedelinin turizmde 
olduğu gibi geçici işten çıkarmalar, evden çalışma veya esnek çalışma saatleri gibi 
tedbirlerle işçilere ödetilemeyeceğini vurguladı.

WFTU taleplerini şöyle sıraladı:

1) Kalıcı tıbbi ve hemşire personeli istihdam edilmeli, yeni kamu sağlık yapıla-
rı yaratılmalı.

2) Tüm kamusal alanlar gerekli dezenfeksiyon ekipmanı ve koruyucu malze-
meyle donatılmalı, bunlar devlet tarafından tüm nüfusa ücretsiz olarak sağlanmalı.

3) Şu kişilere tam yevmiyeli ve sigortalı ek izin günü verilmeli:

- Hasta olan işçiler

- Acil önleyici tedbirler nedeniyle işe gidemeyen işçiler

- Hasta bir çocuğa ya da aileden bir yaşlıya bakmak zorunda olanlar. Okul ve 
kreşlerin tedbirler kapsamında kapanması yüzünden çocuklarıyla birlikte evde kal-
maları gerekenler.
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4) Tüm işyerlerinde kapsamlı ve yeterli korunma önlemleri alınmalı.

5) Çokuluslu şirketlerin ve tekellerin halk katmanlarına karşı vurgunculuğu ezil-
meli.

Hızlı teknolojik gelişme ve ilerleme çağında salgınlarla baş etme ve insanla-
rı korumak için her türlü bilimsel ve üretici olanakların bulunduğunu vurgulayan 
WFTU, buna karşın kapitalizminin bu salgın karşısında da işçilerin ve onların aile-
lerinin yaşamlarını tehlikeye attığını dile getirdi.

WFTU tüm devletlerden, hükümetler ve uluslararası örgütlerden hiç gecikme-
den işçilerin ve halkın sağlıklarını, yaşamlarını koruyacak tüm ve kapsamlı önlem-
leri almalarını talep etti. Federasyon aynı zamanda salgına karşı ilan edilen tedbir-
lerin işçilerin çalışma haklarının elinden alınmasıyla sonuçlanmaması için gerekli 
önlemlerin alınmasını talep etti.24

Avrupa’da salgının etkisinin Mart ayından itibaren özellikte İtalya ve Fransa 
gibi ülkelerde hızla görülmesi, Avrupa’daki sendikaların da bazı adımlar atmasına 
yol açmıştır. Bu kapsamda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 12.03.2020 
tarihinde yapmış olduğu açıklama ile;

• Avrupa’daki tüm işçiler için ücretli hastalık izni ve hastalık ödeneği ile 
ilgili taleplerini duyurmuştur. Bu kapsamda AB üyesi devletlerde hastalık 
ödeneği kapsamında yapılan kesintilerin bir halk sağlığı tehlikesini ortaya 
çıkardığına dikkat çekilmiştir. 

• 2008 Finansal Krizinden beri hükümetlerin hastalık ödeneği harcamala-
rını azalttıklarına değinilirken, AB üyelerinin büyük çoğunluğunda kişi başı-
na düşen hastalık ödeneği harcamalarının ciddi şekilde düştüğü belirtilmiştir. 

• En fazla kesintinin ise kemer sıkma politikalarından en büyük darbeyi 
alan ülkelerde gerçekleştiği vurgulanmıştır. Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, İr-
landa, İtalya kesintilerin en yüksek olduğu ülkeler arasında sıralanmıştır. 

• Bu paralelde özellikle İtalya ve İspanya’nın Koronavirüs salgınında en 
yoğun etkilenen ülkeler arasında olduğu düşünüldüğünde, bu ülkelerde orta-
ya çıkan problemlerin boyutu ile belirtilen gelişmeler ilişkilendirilmiştir. 

• Bahsedilen kesintiler sağlık hakkından yararlanma koşullarını daralt-
mış, hastalık ödeneklerinin sürelerinin kısalmasına neden olmuştur. Hastalık 

24  https://haber.sol.org.tr/dunya/dunya-sendikalar-federasyonundan-koronavirus-uyarisi-
hicbir-isci-isini-kaybetmemeli-282554
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ödeneklerinde yapılan kesintilerin, bu dönemde daha fazla insanın, enfekte 
olmaları veya kendilerini hasta hissetmelerine rağmen işlerini kaybetmemek 
veya gelir kaybına uğramamak adına çalışmaya devam etmelerine neden ol-
duğu ETUC tarafından vurgulanmıştır. 

Bu durumun Koronavirüs döneminde halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturduğu 
ifade edilmiştir. Dolayısıyla ETUC, Komisyon başta olmak üzere ulusal hükümetleri 
konuyla ilgili tedbirler almaya çağırmıştır. Bu tedbirler aşağıdaki gibi şekillenmiştir;

• Kendi adına çalışanlar ve güvencesiz istihdam edilenler dâhil olmak üzere 
tüm çalışanların, işlerini veya gelirlerini kaybetme korkusu duymadan izin 
talebinde bulunabilmelerinin sağlanması; 

• Karantina nedeniyle sözleşmelerinin askıya alınması ve sonlandırılması so-
nucunda gelir kaybına uğrayan işçilere finansal destek verilmesi; 

• Evrensel sağlık hizmetlerini ve sağlık çalışanlarını destekleyen kamu yatı-
rımlarının artırılması; 

• Mali kuralların gevşetilmesi ve AB fonlarının serbest bırakılması vasıtasıy-
la İtalya dâhil zor durumda olan ülkelere yardım edilmesi.25

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL Global Union ise, koronavirüse 
ilişkin işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerini içeren “Covid-19 İşçiler ve İşverenlere 
Tavsiyeler başlıklı bir broşür yayımladı. Broşürün giriş sayfasında şu ifadeler yer 
almaktadır:

“IndustriALL Global Union, iş sağlığı ve güvenliği konusunu işçilerin hakları 
ve işverenlerin ise sorumlulukları olarak görmektedir. Yeni koronavirüsün neden 
olduğu bir hastalık olan COVID-19’un patlak vermesiyle ortaya çıkan olağanüstü 
durum, bu temel ilkeleri değiştirmemektedir. Aslında, bu ilkeler şu anda her zaman-
kinden daha önemlidir. 

Birkaç hafta içinde her şey değişti - hiçbir şey değişmedi. 

Hangi görevde çalışırsanız çalışın, yasalar hala geçerlidir. Yasa ve yönetme-
liklerin içeriği tüm dünyada değişiklik gösterse de, genel olarak işverenlerin ça-
lışanlarının sağlığını ve güvenliğini koruması gerekmektedir. Bu ise, işi güvenli 
bir şekilde yapmak için bilgi, eğitim, öğretim ve doğru ekipmanların sağlanmasını 

25  https://www.genel-is.org.tr/etuc-salgin-ve-salginin-neden-oldugu-kriz-iscilerin-sirtina-
yuklenemez,2,40525#.YSNkGEtxeUn İ.T. 17.08.2021
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kapsamaktadır. Ayrıca, COVID-19 salgını ile başa çıkmak için yeni özel yasalar 
veya yönetmelikler çıkarılabilir. İşyerinizin geçerli tüm yasal koşullara uygun ol-
duğundan emin olun. 

İşyerinde dahili sistemler mutlaka mevcut olmalıdır. 

İşçiler, risklerin ne olduğunu ve nasıl kontrol edileceğini mümkün olduğunca 
doğru bir şekilde öğrenme hakkını talep etmektedir. Hangi kontrollerin uygula-
nacağına ilişkin karar alma sürecine katılma hakkı konusunda ısrar ediyoruz - bu 
bizim hayatımızla ilgilidir. Bu, Ortak Sağlık ve Güvenlik Komiteleri ve sendika 
güvenliği temsilcilerinin alınan tüm önlemlerin tasarımlanmasına, uygulanmasına 
ve izlenmesine tam olarak dahil olması gerektiği anlamına gelir. Son olarak, kont-
rollerin yetersiz olduğuna dair bir nedenimiz varsa, sağlıksız veya güvenli olmayan 
işleri yapmayı reddetme hakkımızı da savunacağız. 

İşverenler güvenli ve sağlıklı işyerlerinin sağlanmasından sorumludur. Çalışan-
lar, yürürlüğe konulan her türlü kontrolü dikkatle takip etme ve uygulama sorum-
luluğuna sahiptir.”26

V.5 Pandemi Nedeniyle Avrupa’da İşçi Kıyımı

Covid-19 pandemisinin yarattığı ekonomik sorunlar ülkemizde olduğu gibi tüm 
dünyada büyümeye devam ediyor. Faaliyet alanları daralan ve kârları düşen şirket-
ler ise ilk olarak işçi çıkarma yoluna gidiyor. 

Avrupa menşeili şirketlerden yapılan açıklamalar durumun boyutunu gözler 
önüne sermektedir. Bunlardan bazıları; Alman havayolu şirketi Lufthansa, 11 Ha-
ziran’da pandeminin neden olduğu seyahat aksaklıkları nedeniyle 22 bin kişiyi, 
İngiliz-Alman seyahat firması Tui, 13 Mayıs’ta dünya çapında 8 bin kişiyi, British 
Airways 12 bin işçiyi, İngiliz petrol devi BP, küresel petrol talebini ve dolayısıyla 
fiyatlarını düşüren koronavirüs salgını nedeniyle 8 Haziran’da 10 bin kişiyi, Marks 
and Spencer 7 bin işçiyi, EasyJet yaklaşık 4 bin 500 işçiyi, Ryanair yaklaşık 3 bin 
işçiyi, Fransız otomobil üreticisi Renault, Mayıs ayı sonunda, koronavirüs nede-
niyle daha da düşen araç satışlarının ardından dünya çapında 15 bin kişiyi işten 
çıkaracağını duyurdu.27 

26  http://admin.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/Covid-19/
covid19_adviceturk.pdf

27  (https://tr.euronews.com/2020/08/18/covid-19-un-avrupa-ekonomisine-etkileri-hangi-
firma-ne-kadar-isci-c-kard)
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Türkiye 1980 yılında 12 eylül darbe koşullarında temellerini attığı ekonomik 
modelde ısrar etmeye devam etti. Özelleştirmelerle kamu üretim alanından tasfiye 
edilirken, eğitim, sağlık, ulaşım,  iletişim gibi temel kamusal hizmetler piyasaya 
açıldı. Artan girdiler, plansız ekim politikaları, hedefine ulaşmayan yanlış teşvikler, 
ithalat baskısıyla fiyat belirleme politikaları tarımı tam anlamıyla çöküşün eşiğine 
getirdi. Tarımsal işgücü göç etmek zorunda kalırken kuraklığın da etkisiyle tarım 
ve hayvancılık can çekişme noktasına geldi. Küresel piyasalarda ucuz işçilik üze-
rinden rekabet üstünlüğü sağlamayı hedefleyen bu programın sonuçları ise artan 
işsizlik, gelir dağılımındaki bozulma, eşitsizlik ve yoksulluk olarak döndü.

I. Reel ücretler Düşerken Verimlilik Artıyor 

“ Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından düzenli ola-
rak hesaplanıp yayımlanan Sanayide Birim Ücret Endeksi 15 Mart 2021 tarihinde 
güncellenip yayımlandı. SBB verilerine göre verimlilik ve reel birim ücret makası 
açılmaya devam ediyor. İşçiler daha fazla üretirken daha az pay alıyorlar. 

2009 yılı 1. çeyreğinden beri açılma eğiliminde olan makas son 11 yıldaki ikinci 
en büyük düşüşünü yaşıyor. 2009 yılı 1. çeyreğinde 100 olan saatlik verim endeksi 
2020 yılı son çeyreğinde 166,6’ya yükselirken, 2009 1. çeyreğinde 100 olan reel 
birim ücret endeksi (TL cinsinden) 2020 yılı son çeyrekte 78,8’e gerildi. Diğer bir 
deyişle 2009 yılı 1. çeyreğinden bu yana verimlilik 66,6 puan artarken birim reel 
ücretler 22,2 puan azaldı. Verimlilik artışında rağmen 2020 yılı 4. çeyreğinde yaşa-
nan bu düşüş ile reel birim ücretler 2009 yılındaki düzeyinin neredeyse dörtte biri 
kadar düşmüş oldu.”1

Grafik.4. Çeyreklik Sanayide Saatlik İşgücü Verimi ve Reel Birim

Ücret Endeksi (2009-2020) (2009:100)

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. DİSK-AR tarafından 
güncellenip hesaplandı
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DİSK-AR raporuna göre “verimlilik ve reel birim ücret arasında makasın düzen-
li olarak açıldığı görülüyor. Bu açılmayı hem toplamda hem de çeyreklik bazda iz-
lemek mümkün. 2016 3. çeyrek dışında reel birim ücret düzeyleri 2009 seviyesinin 
altında gerçekleşti. 2020 son çeyrekte yaşanan düşüş son 11 yıldaki ikinci en düşük 
düzey olarak karşımıza çıkıyor. 2009 yılında birim reel ücret ve verimliliği başa baş 
kabul ettiğimizde aradaki makas 88 puan açılmış oldu. Böylece işgücü verimliliği 
artarken işgücü maliyetleri düşmüş oldu.”2

Tablo.1. Çeyreklik Sanayide Saatlik İşgücü Verimi ve Reel Birim Ücret 
Endeksi (2009-2020) (2009:100)

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. DİSK-AR tarafından gün-
cellenip hesaplandı

1 DİSK-AR, Araştırma Bülteni, 17 Mart 2021

2 DİSK-AR, Araştırma Bülteni, 17 Mart 2021

  Saatlik İşgücü Verimi Reel Birim Ücret  
2009 1. Çeyrek 100 100 

 2. Çeyrek 112,5 85,1 
 3. Çeyrek 113,7 87,7 
 4. Çeyrek 120,0 82,5 

2010 1. Çeyrek 107,8 88,2 
 2. Çeyrek 115,2 80,4 
 3. Çeyrek 116,4 85,5 
 4. Çeyrek 125,9 78,9 

2011 1. Çeyrek 115,5 84,1 
 2. Çeyrek 120,3 78,4 
 3. Çeyrek 122,2 82,5 
 4. Çeyrek 130,0 75,6 

2012 1. Çeyrek 111,7 84,8 
 2. Çeyrek 117,7 80,7 
 3. Çeyrek 117,2 87,8 
 4. Çeyrek 123,9 81,4 

2013 1. Çeyrek 110,3 89,2 
 2. Çeyrek 119,2 83,2 
 3. Çeyrek 120,0 87,5 
 4. Çeyrek 128,9 82,0 

2014 1. Çeyrek 116,3 87,7 
 2. Çeyrek 120,5 84,0 
 3. Çeyrek 122,0 88,2 
 4. Çeyrek 128,4 83,6 

2015 1. Çeyrek 114,1 95,2 
 2. Çeyrek 125,3 85,9 
 3. Çeyrek 131,9 93,4 
 4. Çeyrek 138,2 81,2 

2016 1. Çeyrek 123,1 99,1 
 2. Çeyrek 132,8 92,8 
 3. Çeyrek 133,5 104,5 
 4. Çeyrek 143,2 85,8 

2017 1. Çeyrek 129,4 94,6 
 2. Çeyrek 139,1 90,6 
 3. Çeyrek 144,8 91,3 
 4. Çeyrek 151,6 79,4 

2018 1. Çeyrek 136,2 95,1 
 2. Çeyrek 143,6 91,6 
 3. Çeyrek 149,8 90,6 
 4. Çeyrek 149,2 82,0 

2019 1. Çeyrek 136,6 99,1 
 2. Çeyrek 149,3 96,4 
 3. Çeyrek 151,6 95,3 
 4. Çeyrek 154,3 85,3 

2020 1. Çeyrek 142,2 100,1 
 2. Çeyrek 168,6 97,4 
 3. Çeyrek 161,8 86,5 
 4. Çeyrek 166,6 78,8 
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II. Türkiye Avrupa Ülkeleri İçerisinde Gelir Dağılımı

En Bozuk Ülke Haline Geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılında yapmış olduğu Gelir ve 
Yaşam Koşulları Araştırmasına göre; “Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan 
Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir 
dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. En son yapılan araştırma sonuçlarına göre 
Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,015 puan artış ile 0,410 olarak tahmin edildi. 
Toplumun gelirden en fazla pay alan %20’sinin elde ettiği gelirin en az pay alan 
%20’sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 7,4’den 8,0’a, 
gelirden en fazla pay alan %10’unun elde ettiği gelirin en az pay alan %10’unun 
elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 13,0’dan 14,6’ya yük-
seldi.”3

Grafik.54

3 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Gelir-ve-Yasam-Kosullari-Arastirmasi-2020-37404
4 Berna Büyükbayrak, “gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Serisi Yoksulluk/Gelir Eşitsizliği”, 

https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-de-gelir-dagilimindaki-esitsizlik-artarak-devam-
ediyor?gclid=CjwKCAjwjdOIBhA_EiwAHz8xm0a7AG-Ao6J7hBVGhY0tKWLNtcGq46Ld5lkt
VQ9QkPXBFy0Adi03kBoCruoQAvD_BwE
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Diğer yandan “Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından AB 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye, en yüksek Gini katsayısına sahip ülke” ola-
rak öne çıkmaktadır. 

Grafik.6. 5

v

Gelir dağılımındaki bozulmanın bir diğer somut göstergesini, servetin nüfus 
içerisindeki dağılımı oluşturuyor. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre; en yük-
sek eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam 
gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,2 puan artarak %47,5’e yükselirken, en 
düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,3 puan azalarak %5,9’a düştü.

Tablo 2. Sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kulla-
nılabilir fert gelirinin dağılımı (%), 2011-2020

Kaynak TÜİK Gelir-ve-Yasam-Kosullari-Arastirmasi-2020

5  Berna Büyükbayrak, a. g. e. 
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Bir ülkedeki en zengin %10’luk grupla en yoksul %10’luk grubun gelirlerinin 
karşılaştırılmasına  P90/P10 oranı denilmektedir. “P90, bir ülkedeki en zengin 
%10’luk grubu oluşturan kişileri ifade ederken P10 bir ülkedeki en yoksul (en az 
gelire sahip) %10’luk grubu” temsil etmektedir.  “P90/P10 oranı ülkedeki en zen-
gin %10’luk grubun gelirinin en yoksul 10’luk grubun gelirinin kaç katı olduğunu” 
göstermektedir.  “Buna göre 2014 yılında Türkiye’de P90/P10 oranı 12,6 iken 2020 
yılında 14,6 kata” yükselmiş,  “Böylece P90/P10 oranı son 10 yılın en yüksek se-
viyesine” 6gelmiştir. 

Grafik. 7.  7

III. Türkiye’de Maddi Yoksulluk Artıyor

TÜİK Gelir ve Yaşam  Koşulları Araştırması 2020 raporunda  maddi yoksunluğu 
“Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden” bir kavram olarak tanımlamaktadır. 
TÜİK’in tanımına göre “ maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, 
telefon ve otomobil sahipliği ile ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapa-
bilme, evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi 
ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme 
ve evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme durumu ile ilgili hane halklarının algılarını 

6 Berna Büyükbayrak, a. g. e.
7 Berna Büyükbayrak, a. g. e.
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yansıtmaktadır.” Sayılan bu “dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanla-
rın oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 2019 yılında %26,3 iken 
2020 yılı anket sonuçlarında 1,1 puan artarak %27,4’e yükselmiştir.

TÜİK’in hesaplamasına göre 2020 yılında Türkiye nüfusunun %27,4’ü do-
kuz temel gereksinimin en az dördünü karşılayamayacak duruma gelerek, TÜİK’in 
ifadesiyle “ciddi maddi yoksunluk” yaşamıştır.

Grafik.8. 8

8  Berna Büyükbayrak, a. g. e.
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IV. Türkiye’de Sadece Yoksul Sayısı Artmamış Aynı Zamanda

Dolar Milyarderi Sayısı Da Artmıştır.

ABD’de yayımlanan Forbes dergisi her yıl dünya çapında dolar milyarderlerinin 
listesi açıklamaktadır. Forbes’in 2021 yılı dolar milyarderleri listesinde 1 milyar 
dolar ve daha fazla kişisel serveti olanlar yer alıyor. Forbes’un 2021 dolar milyar-
derleri listesinde 2.755 kişi yer alıyor. Forbes dolar milyarderler listesine 2021’de 
493 yeni kişi katıldı. Buna göre Covid-19 döneminde milyarderlerin sayısı ve ser-
veti dünya genelinde arttı. Dünyanın en zenginlerinin serveti bir yılda 5,1 trilyon 
dolar artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Böylece dünya dolar 
milyarderleri servetleri Covid-19 döneminde dolar bazında yüzde 64 artmış oldu.

Dünyanın dolar milyarderleri listesine 2021’de Türkiye’den 26 kişi girdi. Tür-
kiyeli dolar milyarderlerinden ilk sırayı 6,3 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker 
aldı. Forbes listesine giren Türkiyeli dolar milyarderlerinin toplam serveti 53,2 mil-
yar dolar (2021 yılı ortalama döviz kuru ile yaklaşık 395 milyar TL) olarak açıklan-
dı. Türkiye’de milyarderlerin toplam varlığı son bir yılda yüzde 39 oranında arttı. 
2020 yılında Türkiye’deki milyarderlerin toplam malvarlığı 38,3 milyar dolardı. 
Covid-19 döneminde, son bir yılda dolar milyarderlerin serveti yaklaşık 15 mil-
yar dolar artarak 53,2 milyar dolara çıktı. Böylece Türkiye milyarderlerinin serveti 
Covid-19 salgınına rağmen son bir yılda yüzde 39 arttı. Türkiyeli 26 dolar milyar-
derlerinin servetindeki artış ortalama döviz kurları ile yaklaşık 127 milyar TL oldu.

Grafik. 9.  Covid-19 Döneminde Türkiye’de Dolar Milyarderlerinin Ser-
veti 15 Milyar Dolar Arttı

Kaynak: DİSK-AR
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Grafik. 10.   Covid-19 döneminde Türkiyeli dolar milyarderlerinin ser-
veti yüzde 39 arttı.

Kaynak: Forbes dergisi, DİSK-AR.
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V. COVID-19 Pandemisinde Çalışma Rejimi9

Çalışma, çok değişik biçimlerde gerçekleştirilen bir faaliyettir. Sanayi dev-
riminden sonra belirleyici olan çalışma biçimi ise “bağımlı çalışma”dır. “Çalışma 
rejimi” başlığı altında bu yazıda ele alınan, bağımlı çalışmadır.

Bağımlı çalışmanın bir tarafında, işgücünü işverene ücret karşılığı satan, iş-
verenin emir talimatları doğrultusunda işgücünü tüketen ve adına işçi denilen kişi 
vardır. İş hukuku açısından bağımlı çalışan kişinin mesleğinin önemi yoktur. Mes-
leği doktor, avukat, mühendis vb. olabilir; bağımlı çalışıyorsa, yani bir işverene 
bağlıysa, mesleği ne olursa olsun iş hukuku açısından “işçi”dir. İşvereni ile an-
laşmazlığa düştüğünde tabi olacağı kanun aynıdır. İşçinin muhatabı işveren, satın 
aldığı işgücü üzerinde bir tür mülkiyet hakkı kurmuştur. Belirli bir zaman diliminde 
işgücünün nasıl bir faaliyet içerisinde kullanılacağını belirlemek, işgücünü kendi 
öngördüğü faaliyet içerisinde harcatmak işverenin en önemli yönetim hakkıdır.

Covid-19, insan yaşamını ciddi olarak tehdit eden küresel bir salgındır. Bu 
salgından korunmak herkes için bir hak, devletin salgından koruyacak önlemleri 
herkes için alması ise bir yükümlülüktür. Hangi nedenle olursa olsun korunma hak-
kına sahip “herkes” öznesinin daraltılıp, birileri için korunma önlemleri en üst nok-
tada alınırken bir başkası bu önlemlerin tamamen veya kısmen dışında tutuluyorsa 
yaşama hakkına haksız müdahale vardır.

Küresel salgının başladığı günden bugüne çalışma yaşamında alınan veya 
alınmayan önlemler aslında bireyi korumaya dönük hukuki düzenlemelerin herkes 
için olup olmadığının sınanmasıdır. Bu sınanmada ne yazık ki bağımlı çalışanlar 
“herkes” öznesinin dışında bırakılmıştır.  Üretimin sürmesi adına yetersiz hukuki 
düzenlemelerle korunmasız bırakılmış, koruma hukuku dar yorumlanarak, bağımlı 
çalışanlar, “işim mi, sağlığım mı, gelirim mi” açmazı içerisine bırakılmışlardır. 

İşverenler ise yasalara aykırı olmasına aldırmaksızın kendi çalışma biçimle-
rini gündeme getirip yaşama geçirmişlerdir. 

Bu bölümde, çalışma yaşamının normal koşullardaki durumu ele alınıp, ko-
ronavirüs koşullarında işçiler için gereken yeni çalışma koşullarının neler olabile-
ceği belirlenmeye çalışılmıştır. 

9 Bu Bölüm Sendikamız Hukuk Müşaviri Av. Muat Özvri’nin Türk Tabipler Birliğince 
hazırlanan Covıd-19 Pandemı̇sı̇ Altıncı Ay Değerlendirme Raporu’na yazdığı bölümden aynen 
alınmıştır.
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Çalışma Koşulları (Çalışma Rejiminin Normali) 
İşçinin ücreti, işin nerede görüleceği, haftada ve günde kaç saat çalışacağı, gece 

çalışıp çalışmayacağı, ara dinlenmesi ve süresi, yıllık izin süreleri, işe götürülüş 
getiriliş koşulları, işçiye işyerinde yemek verilip verilmeyeceği, hastalık halinde 
ücreti, işçinin işe gelmemesi durumunda izlenecek yol, işçinin işe gelmesine kar-
şın işverenin iş vermemesi halinde doğacak sonuçlar vb. tamamı çalışma koşulları 
kavramı içerisinde yer alır.

Çalışma koşulları, kural olarak sözleşme özgürlüğü temelinde işçi ve işverenin 
anlaşmasıyla belirlenir. Ne var ki başta Anayasa olmak üzere yasalar, sözleşme 
özgürlüğünü sınırlandırmış ve tarafların, yasaların emredici hükümlerine aykırı ça-
lışma koşullarını kararlaştırmasını yasaklamıştır. 

Hukuk kurallarını oluşturan, bu kuralları görünür kılan, yol, yöntem ve şekille-
rin bütünü hukuk dilinde “kaynak” sözcüğü ile ifade edilmiştir (Gözübüyük, 2011, 
Önen,1999).

Devlet, hukuk kuralları koyma gücüyle donatılmış ve kural koyma tekeline sa-
hip tek kurumdur. Devletin koyduğu bu hukuk “pozitif hukuk” olarak adlandırılır. 
Devlet ya bizzat kural koyarak ya da konulmuş, var olan kuralları tanıyarak hukuku 
var eder (Tanilli, 1981).

Pozitif hukuk kendisini yasa, tüzük, yönetmelik, uluslararası sözleşme vb. ya-
pılış şekilleri, etkileri, yaptırım güçleriyle farklı metinler içerisinde görünür kılar. 
Hukukun kendisini gösterdiği bu kaynaklar arasında alt norm-üst norm ilişkisi söz 
konusudur. Kural olarak üst norm genel ve soyuttur. Kendisinden sonra gelen alt 
normun geçerliliğini, alt norma göre daha genel ve soyut olan üst norm belirler. 
Klasik sıralamaya göre, en üst norm olarak Anayasa yer alır. Anayasa, yasaların 
geçerliliğini belirler. Anayasa’nın altında yer alan yasalar Anayasa’ya, yasaların 
altında yer alan tüzükler yasalara, tüzüklerin altında yer alan yönetmeliklerse tü-
züklere ve yasalara, dolayısıyla da Anayasa’ya aykırı olamazlar.

Kısaca, normlar hiyerarşisi olarak adlandırılan üst normun bağlayıcılığı kuralı 
kuvvetler ayrılığıyla birlikte hukuk devletinin iki önemli unsurunu oluşturur (Kaba-
oğlu, 2010). Normlar hiyerarşisi Anayasa’da açıkça ifade edilmiştir. Anayasa Mad-
de 11: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organları, idare makamları 
ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya 
aykırı olamaz”. Anayasa’nın 11. maddesinin gerekçesinde de Anayasa’nın üstünlü-
ğü kuralı bir kez daha vurgulanmıştır. Gerekçe ise şöyledir: “Bu madde ile Anaya-
sanın üstünlüğü bir ilke halinde açıklanmakta ve Devlet faaliyetlerinin Anayasaya 
uygun olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Anayasa, sadece Devlet ik-
tidarını değil, kişileri de bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Yasama, yürütme ve 
yargı kuvvetleri Anayasaya uymak zorundadırlar ve yargı kuvveti gerektiğinde 
Anayasayı diğer kanunlar gibi uygulayabilecektir.”
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Çalışma koşullarına müdahale eden mevzuatı kanunlar hiyerarşisine uygun bir 
şekilde başlıklar halinde sıralarsak en başta Anayasa hükümleri yer alır. Anayasa, 
48. Maddesinde önce sözleşme özgürlüğünü vurgulamıştır. Maddeye göre “her-
kes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir”. Anayasa’nın 49. 
Maddesi, çalışmanın herkes için bir hak ve ödev olduğunu belirtir. Genel kuralı 
“herkes” öznesiyle belirten Anayasa, 50. maddesinde bu “herkes” öznesini “kimse, 
yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz” hükmüyle sınırlar. 
Aynı madde, dinlenme hakkını temel bir hak olarak kabul eder.

Çalışma koşullarını belirleyen en önemli kaynaklar kuşkusuz başta 4857 sayılı 
İş Yasası olmak üzere, Basın İş Yasası, Deniz İş Yasası, Borçlar Yasası ve İş Sağlığı 
İş Güvenliği Yasası gibi yasal düzenlemelerdir. Bir diğer hukuki kaynak, ulusla-
rarası sözleşmelerdir. Yasalar temel insan haklarına ilişkin usulüne uygun şekilde 
onaylanmış uluslararası sözleşmelerle çeliştiklerinde uluslararası sözleşme hüküm-
leri uygulanacaktır. 

Sözleşme özgürlüğü, mevzuat tarafından çizilen bu sınırlarda başlar. İşçi ile iş-
veren arasındaki ilişkinin hukuki alanda karşılığı iş sözleşmeleridir. İş sözleşmesiy-
le işçi işgücünü ücret karşılığı işverene satmaktadır. İşveren satın aldığı işgücünü 
kararlaştırılan zaman dilimi içerisinde kullanma hakkını elde etmiştir. İşçi işgücünü 
işverenin emir ve talimatına hazır tutacak, işverenin emir talimatı çerçevesinde iş-
gücünü harcayarak iş görme borcunun gereklerini yerine getirecektir.

İşçi ve işveren sözleşme özgürlüğü çerçevesinde yasanın çizdiği sınırlar içeri-
sinde çalışma koşullarını diledikleri gibi belirleyebilirler.

İş sözleşmesi yaparken tarafların sözleşme özgürlüğü iki ana eksen üzerinden 
sınırlandırılmıştır. Birinci eksende genel olarak sözleşmelerin geçerli olması için 
gerekli koşullar vardır. Her sözleşme irade özgürlüğünün var olduğu koşullarda 
yapılmalıdır. İrade özgürlüğünün olmadığı veya iradenin hukuka aykırı eylem veya 
durumlarla sakatlandığı koşullarda yapılan sözleşmeler duruma göre tamamen ya 
da kısmen geçersiz kabul edilecektir. İş sözleşmelerinin de geçerli olabilmesi için 
hata, hile, gabin gibi irade sakatlıklarından birisinin etkisiyle yapılmamış olması 
gerekir. Konusu imkansız veya kanuna aykırı sözleşmeler de bir diğer geçersizlik 
nedenidir. Sözleşmelerin geçersizlik nedenleri aynı zamanda sözleşme özgürlüğü-
nün sınırlarını oluşturur.

İş hukukunda bu genel sınırlamanın yanında çalışma yaşamını düzenleyen em-
redici veya nispi emredici düzenlemeler iş sözleşmesinin sınırlarını çizer. Tarafların 
haftalık çalışma süresini 45 saatin üzerinde kararlaştıramamaları, ücretin asgari üc-
retin altında olamaması, günlük çalışma süresinin 11 saati, gece çalışma süresinin 
7,5 saati aşamaması gibi hükümler iş hukuku alanında sözleşme özgürlüğünü sınır-
landıran yasa hükümlerine örnek olarak verilebilir.
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Tüm sözleşmeler gibi iş sözleşmesinde de asıl olan, tarafların sözleşmesiyle 
üstlendikleri karşılıklı borçlarını yerine getirerek ilişkinin sorun, ihtilaf çıkmadan 
sürdürülmesi, bu yolla düzenin sağlanmasıdır.

Teorik olarak net ve basit gibi görünen işçi işveren ilişkisi, yaşamın içerisinde 
ne yazık ki sözleşme özgürlüğü ekseni üzerinden açıklandığı kadar basit ve yalın 
bir şekilde yaşanmaz. 

Öncelikle işveren, kurduğu iş üzerinden iktisadi bir amacı gerçekleştirme he-
definde olan gerçek veya tüzel kişidir. İktisadi amacın tek kelimelik anlamı kârdır. 
Her işveren kâr elde etmek için işyeri kurar, işçi istihdam eder. İşveren bir yandan 
en az maliyetle en fazla kâr elde ederek iktisadi amacını gerçekleştirecek, öte yan-
dan da bu faaliyetini sürekli kılmanın güvencesini yaratacaktır. İşverenin piyasa 
koşullarında maliyet ve rekabet gibi iki büyük açmazı vardır. Maliyetin artması 
ürünün satışını zorlaştıracaktır. Diğer yandan ise kendisiyle aynı işi yapan ve pa-
zarda pay kapma yarışında olan diğer işverenlerden daha düşük maliyetle üretimi 
sürdürmesi işveren için var olma sorunudur. Bu nedenlerle işçi ücretleri işverenler 
açısından “maliyet” kalemidir. İşveren bu ücreti ne kadar düşük tutarsa kârı ve re-
kabet gücü de o oranda artacaktır.

Çalışma, çalışarak topluma katılma kapitalizmde kutsanmıştır. İşçi ise en basit 
tanımıyla işgücünü satarak yaşamını sürdürmek zorunda olan kişidir. Amacı kâr 
elde etmek değil, yeteneklerine ve eğitimine uygun bir işte insan onuruna yakışır 
bir yaşam sürdürmektir. Üstelik içinde yaşadığı kapitalist düzen içerisinde, iş sa-
hibi olması neredeyse insan yerine konulmasının önkoşulu haline getirilmiştir. İşi 
olmayanın diğer tüm sosyal kimliklerini yaşaması olanaksız hale getirilmiştir. İşçi, 
çalışmanın kutsandığı bir düzende çalışmak zorunda olan, çalışmazsa toplumdan 
dışlanacak olan kişidir. Muhtaç olmadan yaşamak için işe, iş sayesinde ücrete ge-
reksinimi olan işçi açısından işverenle karşı karşıya geldiği iş sözleşmesinin kuru-
luş aşamasında (yani işe girerken) irade özgürlüğü, işçi olması, işgücünü satmak 
zorunda olan bir kişi olması nedeniyle sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla işçinin söz-
leşmenin tarafı olarak iş sözleşmesinin kuruluş aşamasında işverenle eşit düzeyde 
irade özgürlüğü yoktur. Bu nedenle de bağımlı çalışma eğer sınırlandırılmazsa ister 
istemez, işçinin emeğinin yağmalanmasına, işçinin insanlık dışı çalışma koşulları-
na mahkûm olmasına neden olan bir ilişki biçimidir.

İşçinin ekonomik olarak güçlü işveren karşısında pazarlık şansını artırabilmesi, 
en azından işverenle eşit sözleşme tarafı haline gelebilmesi onun varlık koşulların-
dan birisi haline gelmiştir. İş yasalarıyla elde edemediği korumayı işçi kendisi gibi 
olan işçilerle birlikte üretimi durdurarak sağlama riskini almanın dışında etkili bir 
araca sahip değildir.

Diğer yandan üretimin kesintisiz sürmesi, işçi ile işveren arasındaki bu çatış-
mayı bir yerde uzlaştırmayı zorunlu kılar. Sürekli çatışmanın olduğu iş yaşamında 
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üretimin devamlılığının sağlanması olanaklı değildir.

Kapitalist bir ekonomide çatışma olanağını ortadan kaldıracak bir uzlaşma sağ-
lanmasının hukuki aracı toplu iş sözleşmeleri olmuştur.

Toplu iş sözleşmeleriyle işçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücret ve 
sosyal haklarının artırılması karşılığında çatışmadan vazgeçme üzerinden işveren-
le uzlaşmışlardır. Bu uzlaşma öğretide toplu iş sözleşmelerinin işlevleri üzerinden 
hukuki ifadesini bulmuştur.

Uzlaşmanın bir tarafında işçilerin haklarının etkin bir şekilde korunması, diğer 
ucunda ise düzenin kargaşaya bırakılmadan devamının sağlanması, kısaca verili 
düzenin korunması amacı yer almaktadır. Toplu iş sözleşmesi hakkının işlevleri 
de bu çerçeve içerisinde tanımlanmıştır. Nitekim “Genel kuram açısından, toplu iş 
sözleşmesinin üç işleve sahip olduğu kabul edilir: Çalışma ilişkilerini düzenleme 
işlevi (düzenleme işlevi); işçiyi, kendisine nazaran daha güçlü bir konumda bu-
lunan işverene karşı koruma (koruma işlevi); toplu iş sözleşmesi süresi boyunca 
hükümlere uyulması; çıkar uyuşmazlıkları çıkarılmayarak özellikle grev ve lokavta 
başvurmama (barış işlevi)” (Sur, 1991). İş hukuku öğretisinde bazı yazarlarca ise, 
iş barışı sağlama işlevine özellikle vurgu yapılmış, bu işlevi gerçekleştirmenin top-
lu iş sözleşmesinin niteliğinden doğan bir “yükümlülük” (Esener, 1978) olduğunun 
altı çizilmiştir.

Düzenin korunması için işçiler sorunlarını öncelikle toplu iş sözleşmesi hakla-
rını kullanarak çözmeye çalışacaklardır. Toplu iş sözleşmesi hakkının, kabul gören 
işlevlerini dengeli bir biçimde gerçekleştirebilmesinin, bu hakkın gerçek anlamda 
var olduğundan söz edebilmenin ilk koşulu sendika özgürlüğünün güvence altında 
olmasıdır. Sendika özgürlüğünün olmazsa olmazını ise sendikaların bağımsızlığı, 
(saflığı), sendika çokluğu ilkeleri ve sendikanın seçme özgürlüğünün güvence altı-
na alınmış olmasıdır. Çalışanların özgürce birden fazla sendika kurabilmeleri, sen-
dika özgürlüğü ve sendika çokluğu ilkesinin mantıksal sonucudur.

İşverenlerin sendika kurdurarak, bu yoldan sendika hakkını işlevsiz kılmayı ba-
şardığı sık görülen bir durumdur. “Sarı sendika” olarak adlandırılan bu yapılan-
maların çalışma yaşamına hâkim olmasına izin vermeden, sendika özgürlüğünü 
zedelemeden gerçek anlamda çalışanları temsil eden sendikaya toplu iş sözleşmesi 
yapma hakkı ve erkini tanımak gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki sarı sendikalar 
da sendika kurma özgürlüğünden hareketle kurulmuş, faaliyetlerini sendika çoklu-
ğu ilkesiyle meşrulaştırmışlardır.

Klasik tanımla ifade etmek gerekirse, toplu iş sözleşmeleri, güçlü işveren karşı-
sında tek tek güçsüz olan işçilerin güçlerini bir araya getirip, arkalarına grev hakkı-
nı alarak, işveren karşısında güçlerini eşitlemesiyle, sözleşen tarafları sözleşmenin 
başlangıç aşamasında eşitlemektedir. Toplu iş sözleşmesinin koruma işlevi denilen 
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bu özelliği, (Ekmekçi, 1996) ister istemez tek tek anlamlı bir güç oluşturmayan iş-
çilerin güçlerinin birleştirilmesini sağlayacak bir örgütlenmeyi zorunlu kılmaktadır.

Çalışma Yaşamını Olağan Koşullar İçin Düzenleyen Mevzuat Küresel 
Salgın Koşullarında Yetersizdir. 

Çalışma ilişkilerinin yasa ve sözleşmelerle tanımlanmış “normali” ile Covid-19 
salgını sonrası ortaya çıkan koşullarla örtüşmemektedir.

Salgın öncelikle herkes gibi işçilerin sağlığını, dolayısıyla da yaşama hakkını 
tehlikeye atmaktadır. Herkes gibi işçinin yaşama hakkı, sağlık hakkı, anayasal gü-
vence altındadır. Hiç kimse işçileri sağlığını riske etme pahasına çalışmaya zor-
layamaz. Yani işçiler istemeseler çalışmak zorunda değillerdir denilebilir. Ne var 
ki, işçinin çalışmaması, işsiz, dolayısıyla gelirsiz kalması demektir. Hukuken hiç 
kimsenin salgın koşullarında çalışmaya zorlayamayacağı işçi, gerçekte yaşamını 
sürdürmek için her koşulda risk alıp çalışmak zorundadır.

Daha açık anlatımla, işçiler açısından küresel salgın koşullarında yaşama hakkı-
nın, sağlık hakkının güvence altında olduğunu, çalışmak zorunda olmadığını söy-
leyebilmemiz için, yasalardaki güvencenin kağıt üzerinde kalmaması için, çalışma-
yan işçinin ve gelirinin güvencede olması gerekir. İşçinin işini, gelirini, sağlığını 
güvence altına almadan, “çalışmama hakkın var” demek, içi boş, yaşamda karşılığı 
olmayan, uygulanması olanaksız bir sözden öte değildir.

İşçinin işini, sağlığını ve gelirini tehdit eden risklere karşı, işçinin sağlığını, uğ-
radığı gelir kaybını gidererek işçinin hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamını sür-
dürmesini sağlamak için sosyal güvenlik sistemleri oluşturulmuştur. 

Küresel salgın durumunda işçilerin korunup korunmadığını belirlemek için bak-
mamız gereken yer, çalışma ilişkilerini düzenleyen yukarıda özetlediğimiz mevzu-
atımız ve sosyal güvenlik sistemimizdir.

İş Yasası ve Pandemi

İş yasamızda, pandemi koşullarında işçinin işini, gelirini ve sağlığını koruyacak 
düzenlemeler yer almamaktadır. Çalışma ilişkilerinin normalini düzenleyen 4857 
Sayılı İş Yasası küresel bir salgını öngörmemiştir. Bu nedenle iş yasasının norma-
line göre:

	İşçiye sağlanan her türlü yararın (ücret, sosyal haklar) karşılığında 
işçi önceden çalışmış olmalıdır.
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	İşçinin dinlenme süreleri dahil ücret kaybı yaşamadan dinlenme sü-
relerini (hafta tatili, yıllık izin) önceden yasanın öngördüğü sürelerde 
çalışmış olması zorunludur.

	İşçinin zorlayıcı nedenlerle işe gidememesi, iş görme borcunu yerine 
getirmemesi halinde bir haftaya kadar yarım ücret alma hakkının dı-
şında ücrete ilişkin talep edebileceği bir hak yoktur.

	Zorlayıcı nedenlerle işverenin iş vermemesi halinde işverenin yine bir 
haftaya kadar yarım ücret ödemenin dışında işçiye yönelik herhangi 
bir borcu yoktur.

	Her iki durumda da bir haftadan sonra işçinin ve işverenin iş sözleş-
mesini haklı nedenlerle sona erdirme hakları vardır.

Görüldüğü gibi işçiye iş yasasıyla getirilen koruma bir haftaya kadar yarım ücret 
ve iş sözleşmesini sona erdirip süre koşulları varsa kıdem tazminatı almakla sınırlıdır. 

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin

COVID-19’un Türkiye’de resmen görülmesinin ilanından sonra 17.04.2020 ta-
rih ve 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilmiştir.

7244 sayılı yasanın 9. Maddesiyle iş yasasına geçici 10. Madde eklenmiştir. Ge-
çici 10. Madde ile: İş yasasının kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın işçilerin 
işveren tarafından haklı nedenlerin dışında iş sözleşmelerinin feshi yasaklanmıştır. 

	Bu üç ay içerisinde işveren, işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz 
izne çıkarabilir.

	Bu süre içerisinde ücretsiz izne çıkarılmış olmak işçiye haklı neden-
lerle iş sözleşmesini sona erdirme hakkı vermez. 

	Ücretsiz izin süresince işsizlik sigortası fonundan işçiye günlük 39,24 
TL nakdi ücret desteği yapılacaktır.

	Nakdi ücret desteğinden iş sözleşmesi 15.05.2020 tarihinden sonra 
sona erdirilen ancak prim gün sayısı nedeniyle işsizlik sigortasından 
yararlanamayanlar da yararlanacaktır. 

	Fesih yasağı ve ücretsiz izin süresi üç ayla sınırlıdır.  Cumhurbaşkanı 
üç aylık süreleri altıya kadar uzatmaya yetkilidir.

Nitekim Cumhurbaşkanı bu süreyi 17.09.2020 tarihinden itiba-
ren iki ay uzatmış, karar 4 Eylül 2020 tarih 31234 sayılı Resmi Gaze-
te’de ilan edilmiştir. 
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Uzaktan Çalışma (Evden Çalışma) 

Koronavirüs salgınıyla birlikte istisna olan çalışma biçimleri, yaygınlaşan bir 
çalışma biçimine dönüşme eğilimine girmiştir. Bunlardan birisi de uzaktan çalış-
madır.

Evde çalışmanın iki biçimi vardır. Birincisi evde halı dokutma, evde fermuar 
diktirme gibi geleneksel olarak evde yaptırılan işlerden oluşan çalışma biçimidir. 
Bu çalışma biçimi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda “Evde İş Sözleşmesi” baş-
lığı altında 461-469 maddelerinde düzenlenmiştir.

Evde çalışmanın ikinci biçimi ise İş Yasası’nın 14. maddesinde “Uzaktan Çalış-
ma” başlığı altında tanımlanmıştır. Dolayısıyla pandemi süreciyle gündeme gelen 
evde çalışmayla geleneksel olarak yapılan “Evde İş Sözleşmesiyle” çalışma aynı 
şey değildir. Her ne kadar her iki çalışma biçimi de evde çalışma olarak adlandırı-
lıyor olsa da pandemi süreciyle gündeme gelen evde çalışma “Uzaktan Çalışma” 
başlığı altında düzenlenmiş olan çalışmadır.

Uzaktan çalışmanın (evden çalışma) yasal dayanağı 4857 sayılı İş Yasası’nın 14. 
maddesidir. Bu çalışma uygulamada “evde çalışma” veya “evden çalışma” olarak 
adlandırılmaktadır. Yasanın tanımına göre:

İşçi (çalışan) iş görme edimini işverenin yaptığı iş organizasyonu kapsamında 
yerine getirecektir. İşçi iş görme edimini evinde veya teknolojik iletişim araçlarını 
kullanarak işyeri dışında yerine getirecektir. Taraflar bu ilişkiyi yazılı olarak kura-
caklardır. 

 Uzaktan çalışma (evde çalışma) işverenin tek taraflı kararıyla yapılamaz. Taraf-
ların bu çalışma biçimine dönmeyi birlikte kararlaştırmış olması gerekir. İşverenin 
tek taraflı karar alarak evde çalışmaya geçmesi işçi açısından iş koşullarında esaslı 
değişiklik niteliğindedir. İşçi altı işgünü içinde bu öneriyi kabul ettiğini yazılı ola-
rak bildirmediği sürece evde çalışmak zorunda değildir. İşverenin yapmış olduğu 
ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklik öneri-
leri işçiyi bağlamaz.

İşçi sırf evde çalışmayı kabul ettiği için işveren işçinin ücretinde ve sosyal hak-
larında indirim yapamaz. İşyerinde çalışırken almış olduğu ücret, ikramiye, giyim 
yardımı, yemek yardımı, sağlık yardımı vb. tüm haklarını almaya devam eder. Eğer 
yol ücreti ödeniyor, servis kullanılmıyorsa yol ücretinin de geniş anlamda ücret 
kavramının içine girdiği için işverence ödenmesi gerekir.

İşveren evde çalışan işçiye çalışması için gerekli alet ve edevatı sağlamak, bu 
alet ve edevatın kullanılması nedeniyle doğan maliyetleri karşılamak zorundadır. 
Evde çalışmada işverenin işçiyle ne zaman nasıl iletişim kuracağı ve çalışma ko-
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şulları taraflarca yazılı olarak belirlenmiş olmalıdır. Taraflarca belirlenen çalışma 
koşulları iş yasasının işin düzenlenmesine ilişkin hükümlerine aykırı olamaz. 

Evde çalışmada da günlük çalışma süresi, fazla çalışmalar dahil 11 saati aşamaz. 
İşveren, ara dinlenmelerine uymak zorundadır. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar 
evde çalışmada da fazla çalışma sayılır ve fazla çalışma hükümlerine uygun olarak 
fazla çalışma saat ücretinin en az %50 fazlasıyla ödenmesi gerekir.

Yedi günlük zaman dilimi içerisinde 45 saatlik çalışmayı dolduran evde çalışan 
kesintisiz 24 saat hafta tatili hakkı elde eder. Bu 24 saat içerisinde işçi ulaşılamama 
hakkına sahiptir. İşveren hafta tatilinde de işçiyi çalıştırırsa fazla çalışma ve hafta 
tatili hükümleri uygulanır. Evde çalışan işçi bir yıl bekleme süresini doldurduktan 
sonra yıllık izni hak eder.

“İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini 
dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, 
gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili 
gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür” (4857 Sayılı İş Kanunu 14/6. 
Md.).

Sosyal Güvenlik Sistemi ve Pandemi

 Küresel salgının tehdit ettiği işçinin sağlığını önceleyerek işinden vazgeçmesi 
halinde yaşayacağı gelir kaybını gidermekle görevli olan, sosyal güvenlik sistemi 
olmalıdır.

Oysa Türk sosyal güvenlik sistemi primli sisteme dayanmaktadır. Primli sistem 
önceden karşılığında prim almadığı bir hizmeti vermeme esasına dayalıdır. Örneğin 
işsizlik sigortası primi yatırılmamışsa ya da yasada öngörülen sürelerde yatırılmamışsa 
işsizlik yardımından yararlanmak olanaklı değildir.

Türk sosyal güvenlik sisteminde tipik bir sosyal risk olan küresel salgın kapsama 
alınmadığı gibi, primsiz sistemle desteklenmediği için de gelir kaybını giderecek etkili 
bir mekanizma da bulunmamaktadır.

İşsizlik Sigortası Yasası, Kısa Çalışma Ödeneği ve Pandemi

İşsizlik sigortasının kapsamı, hak ediş koşulları 4447 sayılı yasada düzenlenmiştir. 
İşsiz kalmadan, işçinin işini korumak için önlem almak da işsizlik sigortası kapsamına 
alınan bir konudur. İşçinin işini kriz anlarında korumak için işsizlik sigortası kanunu-
nun öngördüğü koruma ise kısa çalışma ödeneğiyle sınırlıdır.
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 Kısa çalışma ödeneği için: a. Zorlayıcı nedenin olması/ b.  İşyerinin tamamında 
veya bir bölümünde iş süresinin en az üçte biri oranında azalması/ c. Veya süreklilik 
koşulu aranmaksızın en az 4 hafta işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen durdurul-
muş olması gerekir.

Kısa çalışma ödeneğinden işçinin yararlanabilmesi için, işverenin kısa çalışma öde-
neği için İŞKUR’a yapmış olduğu başvurunun kabul edilmiş olması, işçi adına son üç 
yılda en az 600 gün prim yatmış olması, kısa çalışmanın başlangıcından geriye doğru 
120 gün kesintisiz çalışmanın bulunması gerekir.

İşsizlik Sigortası Yasası’na eklenen geçici 23. Madde hükmüyle kısa çalışma ödene-
ğinde işçinin ödenek alması için gereken geriye doğru 3 yıl içinde 600 gün prim ödeme 
koşulu 450 güne, son 120 gün iş akdi ile çalışma koşulu ise 60 güne düşürülmüştür. 
Bu değişiklik 30.06.2020’ye kadar geçerlidir, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31.12.2020’ye 
kadar uzatmaya yetkilidir. Son olarak Cumhurbaşkanlığının 31 Temmuz 2020 tarihli ve 
2810 sayılı Karar ile bir ay daha uzatılmıştır.

Kısa çalışma ödeneği işçinin son 12 aylık prime esas kazançlarından hareketle he-
saplanmaktadır. İşçinin ücreti, fazla çalışma karşılıkları, prim ve ikramiye gibi ücrete ek 
almış olduğu düzenli ödemelerin tamamı prime esas kazanç içine girmektedir. 12 aylık 
sürede bildirilen prime esas kazançlar önce 360’a bölünüp 30’la çarpılarak ortalama 
günlük kazanç hesaplanmaktadır. Kısa çalışma ödeneği, bu şekilde hesaplanan ortala-
ma günlük kazancın %60 kadarıdır. Bu tutar hiçbir biçimde asgari ücretin brüt tutarının 
%150’sini geçemez. 2020 yılı içinde ödenecek en yüksek kısa çalışma ödeneği damga 
vergisi kesintisi ile 4.380,99 TL’dir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde işin durması halinde 1 haftalık yarım ücret ödenen 
süreden sonra başlar.

İşyerinde çalışma sürelerinin düşürülmesi, hafta tatili için çalışılması gereken 
saatlerin altında çalışılması veya işin tümüyle durması durumlarında işçinin hafta 
tatili tartışma konusu yapılmamalıdır. Bu durumda hafta tatilini hak etmek için ge-
rekli süre 4447 ve 4857 sayılı yasaya göre belirlenen kısa çalışma süresi kadardır.

İşin tümüyle durması nedeniyle ödenen kısa çalışma ödeneğinin içerisine, işçi-
nin çalışmadığı halde yasa gereği çalışmış gibi kabul edilen süreler ve dolayısıyla 
hafta tatili ücretleri de girer.

Kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemeler, işçinin ileride alacağı işsizlik öde-
neğinden mahsup edilir. Ancak kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mah-
sup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

7244 sayılı yasanın 8. Maddesiyle 4447 sayılı yasaya eklenen geçici 25. Madde 
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ile işverenlerce zorlayıcı neden gerekçesiyle yapılan başvurularda süreç kısaltıl-
mıştır. Yapılan başvurular kısa çalışma ödeneği için gerekli olan uygunluk tespiti 
tamamlanmadan işveren beyanı esas alınarak sonuçlandırılıp kısa çalışma ödemesi 
işveren beyanına göre gerçekleştirilecektir. İşverenin hatalı bilgi ve belge verdiği 
anlaşıldığında yapılan kısa çalışma ödeneği yasal faiziyle birlikte işverenden geri 
alınacaktır.

Koronavirüsten Etkilenmek İş Kazası mıdır?

Sosyal güvenlik hukuku açısından koronovirüsün iş kazası olup olmadığı ya-
şamsal önemde bir konudur. İş kazası meslek hastalıkları sigortasından sigortalı 
veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine gelir bağlanması için belirli bir 
süre sigortalılık ve prim ödeme gün sayısını gerektirmemektedir. Koronovirüsün iş 
kazası sayılmaması halinde sigortalının ölmesi durumunda hak sahiplerinin ölüm 
sigortasından yararlanmaları için beş yıl sigortalılık ve 1800 gün prim ödeme gü-
nünün olması gerekir. Sigortalı 4/a statüsünde ise (işçi ise) beş yıl sigortalılık sü-
resinin doldurulması, her türlü borçlanmalar hariç 900 gün prim ödenmiş olması 
gereklidir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesi’nde hangi durum-
ların iş kazası sayılacağı belirtilmiştir. Maddeye göre iş kazası şöyle tanımlanmıştır: 

	Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada gerçekleşen,
	İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adı-

na ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle 
meydana gelen,  

	Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dı-
şında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın 
geçen zamanlarda, 

	Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt ver-
mek için ayrılan zamanlarda, 

	Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş 
gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş hukuku öğretisi ise iş kazasını, “işçinin işverenin otoritesi altında bulunduğu 
bir sırada, gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen 
bir etkenle onu bedence ya da ruhça zarara uğratan olay” olarak tanımlamıştır. (Gü-
zel/Okur/Caniklioğlu, 2016)
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Yargıtay 21. HD. 15.04.2019 tarihli kararında H1N1 virüsünü yurtdışında alan TIR 
şoförünün ölümünün iş kazası sayılması gerektiğini vurgulamıştır. Yargıtay’a göre:

 “Yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan olay biçiminde 
nitelendirmiş̧ olması illiyet (nedensellik) bağını iş kazasının bir unsu-
ru olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan “uygun 
illiyet (nedensellik) bağı” olup, bu da yasanın aradığı hal ve durum-
lardan herhangi birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle 
örtüşmesi olarak anlaşılmalı, yasada olmadığı halde, herhangi baş-
kaca kısıtlayıcı bir koşulun varlığı aranmamalıdır. Kısacası; anılan 
yasal düzenleme, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içinde değerlendi-
rilmeli; maddede yer alan herhangi bir hale uygunluk varsa zarar-
landırıcı sigorta olayının kaynağının işçi olup olmaması ya da ortaya 
çıkmasındaki diğer etkenlerin değerlendirilmesinde dar bir yoruma 
gidilmemelidir. (HGK 2009/21-400 Esas,432 Karar) Somut olayda, 
tır şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı işveren 
tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği,11.12.2009 tarihinde Tür-
kiye’ye giriş̧ yaptığı, Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün 
kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 13.12.2009 
tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikâyetlerin hastalığın baş-
langıç belirtileri olduğu taktirde hastalığın bulaşmasının bu tarihten 
1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş̧ olacağının bildirildiği, buna göre 
davacı murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle 
Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen ra-
por kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra 
meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği 
açıktır”. (Y. 21. H.D. E. 2018/5018, K. 2019/2931 T. 15.04.2019, Ça-
lışma ve Toplum, 2020/1, s. 521) 

Yasada iş kazası, sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli 
hale getiren olay olarak tanımlandığından, olayın etkilerinin bir süre devam ede-
rek zaman içinde artması ve buna bağlı olarak sonucun daha sonra gerçekleşmesi 
mümkündür. Yani, iş̧ kazası ani bir olay şeklinde ortaya çıkıp buna bağlı olarak 
zarar derhal gerçekleşebileceği gibi, gazdan zehirlenme olayında olduğu şekilde 
etkileri daha sonra da ortaya çıkabilir. Sonradan oluşan zararla olay arasında uygun 
illiyet bağı bulunması koşuluyla olay iş kazası kabul edilmelidir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ise 07.05.2020 tarih, 2020/12 sayılı genel-
gesiyle COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğundan hareketle “söz ko-
nusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara 
hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” demiştir. Sosyal Güvenlik 
Kurumu bu genelgeyle 5510 sayılı yasada belirtilen durumlarda meydana gelen 
olayları hastalık sigortası kapsamında değerlendireceğini ilan etmiştir.
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu genelgesi ancak kurum içi süreç açısından 
bağlayıcı olabilir. Kurumun iş kazası olarak kabul etmediği onlarca olay yargı tara-
fından iş kazası olarak kabul edilmiştir. Yargıtay’ın yukarıda alıntı yaptığımız ka-
rarı, kurumun iş kazası olarak kabul etmediği, yargı kararıyla iş kazası olduğunun 
belirlendiği olayların tipik örneğidir.

Unutulmamalıdır ki iş kazası, sigortalıya hemen veya sonradan bedenen ya da 
ruhen zarar veren olaydır. İş kazası ani bir olaya bağlı olarak olabileceği gibi etkisini 
belirli bir süre sonra gösteren bir olay da olabilir. Sosyal güvenlik hukuku açısından 
bir olayın iş kazası olup olmadığının belirlenmesinde olayın meydana gelmesinde 
işverenin kusurunun olmamasının önemi yoktur. Dışsal bir etkiyle yasada sayılan 
durumlarda sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen zarara uğratma 
olgusunun gerçekleşmesi olayın iş kazası olarak kabul edilmesi için yeterlidir.

Bu durumda 5510 sayılı yasanın 16. Maddesi uyarınca iş kazası sigortasından 
sigortalı veya hak sahiplerine geçici iş göremezlik, %10 ve üzeri işgücü kaybında 
sürekli iş göremezlik ve sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine herhangi bir 
prim ödenmiş olması veya sigortalılık süresine bakılmaksızın gelir bağlanması ge-
rekmektedir. 

Diğer yandan mevcut yasalara göre bile işçinin koronavirüse yakalanmaması 
için işyerinde teknolojinin olanaklı kıldığı her türlü önlemi almayan işveren kusur-
ludur. İşverenin, işçiye işgücü kayıp oranı sıfır dahi olsa manevi tazminat ödemesi 
gerekir. Yani işgücü kayıp oranının sıfırdan büyük olduğu her durumda işveren 
maddi tazminat ödemelidir. İşgücü kayıp oranı, sigortalının koronavirüs  nedeniyle 
kaybettiği çalışma yetenek ve becerilerini eskisi gibi yerine getirebilmesi için kalıcı 
bir şekilde fazladan efor harcamak zorunda kalması halinde bu fazladan harcanan 
efordur.

İş Sağlığı İş Güvenliği Yasası ve Pandemi
İşçi sağlığı ve iş güvenliğini özel olarak düzenlemek için 6331 sayılı İş Sağlığı İş 

Güvenliği Yasası 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının 
özel yasayla düzenlenmesi ne yazık ki işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorunları 
çözmeye yetmemiştir.

Yasa açıkça işverene, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda teknolojinin, bilimin 
olanaklı kıldığı her türlü önlemi alma yükümlülüğü getirmiş, ancak bu yükümlülüğü 
yerine getirip getirmediğini anlamak için işyerlerinin etkin denetimini sağlayacak içsel 
denetim kurumlarına yer vermemiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini uygulamak amacıyla işyerlerinde sorumluluk verilen 
iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri de güvenceden yoksun bırakılmıştır. Ala-
nın Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) aracılığıyla piyasaya açılması bir diğer 
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açmazdır. Piyasanın mantığına uygun olarak “ne kadar az denetim o kadar çok işyeri” 
OSGB için temel itki olmuştur. Piyasa mantığı hâkim olunca işçi sağlığı ve iş güven-
liği önlemleri kağıt üzerinde kalmıştır.

6331 sayılı yasanın 13. Maddesinde düzenlenen “işçinin çalışmama hakkı” da 
işveren istemeyince yaşama geçmesi olanaklı olmayan bir diğer düzenlemedir. 
Maddeye göre çalışanların, “ciddi ve yakın tehlike” nedeniyle çalışmama haklarını 
kullanabilmeleri için iş sağlığı ve güvenliği kurulundan, kurulun bulunmadığı du-
rumda işverenden acil ve yakın tehlike bulunduğunu tespit ettirmeleri zorunludur.  
Kurulda işveren temsilcileri çoğunlukta olduğundan kurul bulunmadığında tespiti 
işveren yapacağı için çalışmama hakkının devreye girmesi sonuçta işverenin insa-
fına kalmıştır. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Pandemi

Küresel bir salgın durumunda neler yapılması gerektiğini düzenleyen kanun, 
1930 yılında yürürlüğe girmiş olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’dur.  

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun “Memleket dahilinde sari ve salgın hastalıklar-
la mücadele” başlıklı ikinci bölümü (57-96. maddeler), kimin ne yapması gerekti-
ğini tek tek belirlemiştir. Kanun oldukça uzun ve ayrıntılı, dili eski ama bu, kanunu 
anlamamıza engel değildir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, önlem almaya karantinadan başlamıştır. Karanti-
nanın dışında alınması gereken önlemler, serum ve aşı uygulaması, fenni temiz-
lik, hastalığa neden olan haşarat veya hayvanların yok edilmesi, seyahat edenlerin 
muayene edilmesi ve eşyalarının temizlenmesi, umumi mahallerin boşaltılması ve 
girişin engellenmesi olarak sıralanmıştır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre bulaşıcı ve salgın hastalıklarla topyekûn 
mücadele gerekmektedir. Örneğin kanuna göre eğer komşu evinde bulaşıcı hastalık 
çıkmış ise sizin de evinizde bu hastalığın çıkmaması için sağlıkçıların öngördüğü 
önlemleri almanız zorunludur. Kanuna göre, bu zorunluluğa uyulmaması halinde 
gerekli işlemler belediye veya hükümetçe yapılıp masrafı sizden alınacaktır.

Kısaca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, bu 
mücadeleyi yürütecek kamu kuruluşlarından komşuya kadar herkesin göre-
vini belirlemiş, tam bir seferberlik hali tanımlamıştır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 76. Maddesine göre bulaşıcı veya salgın hasta-
lıkları taşıdığı kesin olan kimselerin geçici olarak veya hastalıktan kurtulana kadar 
çalışmaları hıfzıssıhha meclisleri kararıyla yasaklanacaktır.
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Aynı kanunun 83. Maddesi karantina altına alınanların ve çalışması yasakla-
nanların gelir kaybının önlenmesine ilişkin de düzenleme yapılmıştır. Bu durumda 
olup da muhtaç olanların ve ailelerinin geçim masraflarının nasıl karşılanacağının 
hükümetçe düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 72. Maddesi karantinanın ya sağlık merkezlerinde 
ya da sıhhi şartları taşıyan merkezlerde veya evlerde uygulanabileceğini öngör-
müştür. Kanunun 74. Maddesi ise “fabrika ve imalathanelerle…. sari hastalıklara 
musap kimselerin alıkonulması memnudur” yani “fabrikalarda bulaşıcı hastalık-
lara yakalanmış kişilerin bulundurulması, fabrikada tutulması yasaktır” der.

Ayrıca vurgulamak gerekir ki Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 83. Maddesinde 
geçen “Cebri tecride tabi olarak müessesatta veya evlerinde tecrit edilen kimseler-
le” ifadesi 72. Maddede yer alan “sıhhi ve fenni şartları haiz mahaller” anlamına 
gelmektedir.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden kurum ve kuruluşlar da bu mücadeleyi ka-
nuna göre yapmak zorundadırlar. Yani, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre ku-
rulmuş olan, Umumi Hıfzıssıhha İl Kurulu, Dardanel örneğinde yapmış olduğu 
gibi yasaya aykırı karar almamalı, aldığı kararları kanuna dayandırmalıdır. Umumi 
Hıfzıssıhha İl Kurulu kanunun açıkça yasaklamış olduğu bir işleme izin vermemek 
zorundadır. 

Krizi Fırsata Çeviren İşverenler

Küresel düzeyde yaşanan salgına karşı ülkemizde çalışanların sağlığını, işini 
ve gelirini koruyacak yeterli yasal düzenleme bulunmamaktadır. Kuşkusuz bu du-
rum salgınla mücadelede çok önemli bir eksikliktir. Ne var ki salgın sonrası yaşa-
nan işveren uygulamaları sınırlı mevzuatın dahi uygulanmadığını göstermektedir. 
Mevzuat uygulanmadığı gibi, çalışanları korumak için yapılan sınırlı sayıda yasal 
düzenlemeyi de işverenler tam tersine çalışanlar üzerinde bir baskı aracı olarak 
kullanmayı başarmışlardır.

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin, İşçiler Üzerinde                                                                                                            
Baskı Aracına Dönüştürülemez.

İşin sevk ve yönetimi işverene aittir. Ancak işveren bu hak ve yetkisini kullanır-
ken keyfi davranamaz. İşverenin yönetim hakkını sınırlandıran en önemli kuralar-
dan birisi eşit işlem borcu ve ayrımcılık yasaklarıdır.

Eşit işlem borcunun ilk yasal dayanağı Anayasa’nın 10. maddesidir. Anaya-
sa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesinden hareketle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. 
maddesinde işverenin “eşit davranma” ve “ayrım yapmama borcu” düzenlenmiştir.
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Eşit davranma ilkesinin uygulanabilmesi için işçi-işveren ilişkisinin bulunma-
sı, işçilerin aynı işyerinde çalışması, işyerinde aynı işi yapan birden fazla işçinin 
olması, işverenin aynı durumda olan tüm işçilere yönelik bir işleminin olması, iş-
veren işleminin aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Eşit işlem borcuna göre işveren aynı durumdaki işçilere “objektif ve farklı dav-
ranmayı haklı kılacak nedenler bulunmadıkça” eşit davranmak zorundadır. Aynı 
durumdaki işçiler arasında farklılık yaratılmaması bir işveren yükümlülüğüdür.

İşverenler bu yükümlülüğü kolaylıkla yok sayabilmişlerdir. Hem ücretsiz izin 
hem de kısa çalışmada çalışanlar sonuçta önemli bir gelir kaybı yaşamaktadır. 

İşverenler kısa çalışma için başvururken eşit işlem borcunu göz ardı edemezler. 
Hiçbir işverenin, işten çıkmasını istediği işçileri sürekli kısa çalışma uygulamasına 
tabi tutma hakkı yoktur. İşverenlerin, kendilerince işyerine daha sadık diye düşün-
dükleri çalışanları normal çalıştırmaya devam ettirip, diğer işçileri ücretsiz izne 
çıkarmaları eşit işlem borcuna aykırıdır. 

İşyerlerinde hak aramanın yaptırımı, kısa çalışmaya tabi tutma veya ücretsiz 
izne çıkarmaya dönüştürülmemelidir. 

Son günlerde bazı işyerlerinin kısa çalışmadan yararlanırken işçileri normal ça-
lıştırdıkları, kısa çalışmadan alınan ödeneği ücretlerden kestikleri konusunda ciddi 
iddialar bulunmaktadır.

Bu süreçte sendika hakkını kullanan işçilerin hemen ücretsiz izne çıkarıldığı, üc-
retsiz izne son vermenin koşulu olarak sendikalaşmadan vazgeçmelerinin önlerine 
konulması ise tek kelimeyle vahimdir.

Yeni Adıyla Sunulan ve Yasaya Aykırı Olduğu Göz Ardı Edilerek Uygula-
nan “Kapalı İşyeri” 

Kapalı işyeri bir işveren örgütü olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derne-
ği’nin (MÜSİAD) önerisi olarak gündeme gelmiştir.

MÜSİAD tarafından müjde gibi sunulan öneriye göre:

“Dünya çarkları yeniden döndürmek için düğmeye bastı. Tür-
kiye de bu sürece yeni bir modelle dahil oluyor: İzole üretim üsleri. 
MÜSİAD’ın standartlarını belirlediği üslerin ilki 15 Haziran’da Te-
kirdağ’da açılacak. Üs kapıları kapattığında tamamen kendine yeten 
bir üretim gücüne sahip olacak.
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“İzole üretim üsleri” olarak adlandırılan MÜSİAD önerisinde işçiler, eş ve ço-
cuklarıyla birlikte, dışarıya kapatılarak izole edilecek çalışma alanlarında yaşaya-
cak, çocukların eğitimi, kadınların üretime katılması, sosyal yaşam, eğlence, bu 
izole ortamlarda gerçekleşecek, bu şekilde Türkiye coğrafi avantajlarını da kul-
lanarak Çin karşısında rekabet üstünlüğü sağlayıp krizi fırsata dönüştürecektir. 
Öneride, üretim maliyetleri açısından elde edilecek avantajlar sıralanırken bir tür 
çalışma kampına hapsedilecek insanların sosyal yaşamları, kreşler, okullar, eğlence 
merkezleri vaatleriyle şirinleştirilmektedir.

MÜSİAD’ın bu önerisi, bir başka işveren örgütünün Türkiye Metal İşverenleri 
Sendikası’nın (MESS) önerisiyle bütünleşmiştir. MESS “Yarının teknolojisi” öv-
güsüyle “MESS Safe” adını verdikleri öneriyi gündeme getirdi. MESS’in geliştir-
diğini duyurduğu bu sistemde işçilerin boynuna bir cihaz takılacak.  Takılan bu ci-
haz işçinin hareketlerini izleyecek. İşçi bir başka işçiye ya da makineye yaklaşması 
gereken mesafeden daha fazla yaklaşırsa cihaz işçiyi ve işvereni uyaracak. Böylece 
işveren işçilerin tüm hareketlerini izleme olanağına kavuşacak.

Teknoloji yardımıyla işçilerin zamanlarının her saniyesini kontrol etme çaba-
sı yeni değildir. Yeni değildir çünkü işçinin çalışma becerilerini sınırlı bir zaman 
diliminde ücret ödeyerek satın alan işveren, her zaman işçinin işgücünden olabil-
diğince fazla yararlanmaya çalışacaktır. İşgücünü 24 saat satın alamadığı için iş 
süresinde her saniye işveren açısından yaşamsal önemdedir. 

Konu sadece işçinin zamanı iyi kullanmasını sağlamak da değildir. İşgücü üze-
rinde denetimi en üst düzeye çıkararak sürdürmek kapitalist sistemin yapısal bir 
özelliğidir. Nitekim tarihsel gelişimi içerisinde her çalışma organizasyonu işgücü 
üzerinde denetimin yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir. İşgücü üzerinde dene-
timi üst noktalara çıkaran sistemin adı Fordist-Taylorist sistem de olsa, Post Fordist 
sistem de olsa amaç aynıdır. Üretim aşamasında zaman kayıplarını ortadan kaldı-
rarak bir işgününde olabildiğince çok üretim sağlamak, işgücünü denetim altına 
alarak işverenin otoritesini pekiştirmektir.

Bu nedenle her iki işveren örgütü tarafından dile getirilen ve “yeni” sıfatıyla su-
nulan öneriler yeni değildir. İşverenler, 19. yüzyılda kurdukları ve mutlak hâkimi-
yet altına alıp, işçiler için bir tür cezaevine dönüşen fabrika düzenine geri dönmek 
istemektedirler. 

Kapalı işyeri veya izole işyeri, adı ne olursa olsun amaç, yeni bir çalışma rejimi-
nin inşası değildir. Yeni adı altında emeğin yağmasının sınırsızca sürdüğü, her şe-
yin sözleşme özgürlüğü ekseninde rıza pazarına göre belirlendiği yüzyıllar öncesi 
çalışma rejimine geri dönüş çağrısıdır.
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“Kapalı İşyeri” Uygulaması Yasaya Aykırıdır

Çanakkale Dardanel fabrikasında işçilerin üretimin sürdüğü koşullarda 14 gün 
fabrikaya Umumi Hıfzıssıhha İl Kurulu kararıyla hapsedilmesi, Limak İnşaat’ın 
yapımını üstlendiği Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaatında Va-
liliğe bağlı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla işçilerin şantiyeden çıkma-
sının yasaklanması, şantiyeden ancak iş sözleşmesini sona erdirmeyi kabul eden-
lerin ayrılmasına izin verilmesi, Manisa’da Vestel işyerinde artan korona sayısına 
karşın işçilerin 7 gün 12 saat çalıştırılmaya devam ettikleri “iddia”ları basına yan-
sıyan açık yasadışı çalışma biçimleridir. 

Çalışma sürelerini düzenleyen hiçbir yasal düzenlemede “kapalı işyeri” diye ad-
landırılan bir çalışma sistemi öngörülmemiştir. Aksine, günlük ve haftalık çalışma 
sürelerini düzenleyen yasalara göre işçilerin fazla çalışmalar dahil günde 11 saatten 
fazla çalıştırılmaları yasaktır. Bir haftalık zaman diliminde bir gün hafta tatili ve-
rilmesi zorunludur. 

Dolayısıyla “kapalı devre çalışma sistemi” adı altında işçilerin 14 gün sürey-
le fabrikada tutulması yasadışı çalışmadır. Çalışma yaşamını denetlemekle görevli 
olan bakanlığın böyle bir çalışmayı durdurması gerekir.

“Kapalı devre ” olarak adlandırılan çalışmada (Hem Dardanel hem Artvin HES) 
yasal dayanak olarak Umumi Hıfzıssıhha İl Kurulu kararları gösterilmiştir.

Oysa yukarıda da belirttiğimiz gibi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 72. Madde-
si açıktır. “Fabrika veya şantiyelerde karantina uygulaması yapılamaz”. Madde-
ye göre karantina ya sağlık merkezlerinde ya da sıhhi şartları taşıyan merkezlerde 
veya evlerde uygulanabilir.

Aynı kanunun 74. Maddesi hükmüne göre bırakın işyerlerinde işçilerin karanti-
naya alınması, tam aksine bulaşıcı hastalıklara yakalanmış kişilerin fabrikada bu-
lundurulması, fabrikada tutulması yasaktır.

Aslında “kapalı devre çalışma”, yasalar çiğnenerek çalışma kampı kurmaktır. 
İş yasasının işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, hafta tatili hakkındaki emredici 
düzenlemelerine aykırı olmasına aldırılmadan, yasadışı bir çalışma sistemi kriz ko-
şularında koronavirüs salgını üzerinden dayatılmaktadır. 

 Diğer yandan kapalı devre çalışma önerisi ve uygulaması, işverenin kendisini 
yasal sınırlamanın üzerinde gördüğünün somut ifadesidir. Kimi işverenler, pande-
mi sürecini suiistimal ederek “zaruretler yasakları memnu kılar” kuralını tek taraflı 
uygulama cesaret ve cüreti içerisine girmiştir. 

Nitekim Dardanel şirketinin basına yaptığı açıklamada yaptıklarının dayanağı 
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olarak uygulamanın gönüllülük temelinde yapılmış olması gösterilmiştir. Oysa ça-
lışmaya sadece gönüllü çalışanların katılmış olması yasadışı uygulamayı yasal hale 
getirmez. Yasa 74. Maddesinde açıkça salgın koşullarında “işçilerin fabrikalarda 
bulundurulmaları yasaktır” demiştir. Bu açık yasak, rızayla ortadan kaldırılamaz. 
Çünkü burada söz konusu olan, ölümcül tehdit altındaki insan sağlığıdır.

Yeni Bir Çalışma Rejimi İşçiler ve İşçi Örgütleri

Tarafından Önerilmelidir.
“İşyeri”, iş yasasında en basit tanımıyla “işin yapıldığı yer” olarak tanımlanmış-

tır. Günümüzde “işyeri”nin mevcut çalışma koşulları üzerinden tanımını yaptığı-
mızda ise işyeri çalışanların tüm anayasal ve yasal haklarını içeri girerken kapının 
önünde bırakmak zorunda kaldıkları işin yapıldığı yerdir dememiz gerekmektedir.

Çalışanları korumada eksik olduğunu kabul ettiğimiz yasal mevzuatımız, istih-
damın çok küçük bir bölümünü oluşturan sendikalı işyerlerinin dışında uygulan-
mamaktadır.

Kaldığı mekanda vatandaşlık hakları kısıtlanmış kişi aslında “işçi” değil, “mah-
kum”dur. Vatandaşlık haklarının kullanılmasının önemli ölçüde kısıtlandığı mekan 
da “işyeri” değil, “cezaevi”dir. İşyerleri, “sağlığım mı, işim mi” ikilemi içerisinde 
kalmış işçiler için modern cezaevlerine dönüşmüş durumdadır.

Bu durum sürdürülebilir değildir. Süreç işveren inisiyatifine bırakıldığında iş-
verenler kendi çıkarları ekseninde krizi fırsata çevirmek için hiçbir olanağı kaçır-
mamaktadır. Oysa bir kısmı yasa değişikliği yapılmadan bir kısmı yasa değişikliği 
yoluyla hem üretimin sürdüğü hem işçinin korunduğu bir çalışma rejimi işçiler, 
işçi örgütleri , iş hukukçuları ve sosyal politika çalışan bilim insanları tarafından 
emekten yana örgütler tarafından önerilebilir. 

İş Hukuku Açısından  Öneriler

Pandemi Sürecinde İşçiyi Koruma İlkesine Göre Yasaların Yorumlanması

Küresel salgın Türkiye’de iş hukukunun öngörmediği bir durumdur. Küresel 
salgın koşullarında iş hukuku normal koşullara göre yorumlanıp uygulanamaz. En 
azından işçi ile işveren arasında karşılıklı hak ve borçları düzenleyen iş sözleşmesi 
normal koşulların ürünüdür. Salgın koşullarında ise işçinin iş görme edimini yeri-
ne getirirken almış olduğu riskler normal zamanlara göre kat kat artmış, sözleşme 
dengesi işçi aleyhine bozulmuştur.
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İşçinin iş görme ediminin ağırlaşmasının karşısında işverenin borçlarının aynen 
kaldığını kabul etmek sözleşme adaletine aykırıdır. Bu durumda yapılması gere-
ken, işçi lehine yorum ilkesini devreye sokarak bozulan sözleşme adaletini yerine 
getirmektir.

İşçi lehine yorum ilkesi bir tercih değildir. 1958 tarihi içtihadı birleştirme kara-
rına dayanmaktadır. İçtihadı birleştirme kararları aksi yasayla değiştirilene kadar 
yasa gibi herkesi bağlayan hukuk kaynaklarıdır. 1958 tarihli içtihadı birleştirme 
kararına göre:

“Kanun koyucuya İş Kanunlarını kabul ettiren tarihî sebepler 
ve bunlar arasında iktisadi durumca zaif olan işçiyi iktisadi durumu 
daha kuvvetli olan işverene karşı özel şekilde koruyarak içtimai mu-
vazeneyi ve cemiyetin sükûnunu sağlama hedefi ve hukuk hükümle-
rinin tefsirinde lafzın gayenin ışığı altında mânalandırılmasının ge-
rekdiği göz önünde tutulunca iş hukukuna ait hükümlerin tefsirinde 
tereddüt halinde işçinin lehine olan hal şeklinin kabul edilmesi iş 
hukukunun ana kaidelerinden olduğu neticesine varılır”(Kar, 2019).

Somut örnek vermek gerekirse, zorlayıcı nedenlerle işin bir haftadan fazla dur-
ması halinde işverenin ücret borcu bir hafta yarım ücretle sınırlıdır. Bir haftadan 
sonra işverenin iş sözleşmesini sona erdirme hakkı vardır. Konuyu düzenleyen iş 
yasasının 25/III maddesi sözsel yoruma tabi tutulursa işveren, zorlayıcı nedenlerle 
iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde ihbar tazminatı ödemeyecektir. Aynı madde 
işçi lehine yorum ilkesi ve küresel salgın koşullarıyla birlikte yorumlandığında, bir 
haftadan sonra ücret dahil hiçbir ödeme yükümlülüğü olmadığı halde iş sözleşme-
sini sona erdiren işverene ihbar tazminatı ödetmeyerek bir anlamda ödüllendirmek, 
iş sözleşmesinin sürekliliğini sağlama ilkesine, salgın koşullarında işverenin artan 
gözetim borcuna aykırıdır, sonucuna ulaşılarak işçinin ihbar tazminat hakkı korun-
muş olacaktır.

İşçilerin 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmelerinde ücretlerinin öde-
nip ödenmeyeceği sorunu da benzer yorum yöntemiyle işçi lehine sonuçlandırıla-
bilir.

Diğer yandan işin sevk ve yönetimi işverene aittir. İşçinin borcu eser yaratmak 
değil, eserin oluşumuna katkı sunmaktır. İşin sevk ve yönetimi hakkını elinde tutan 
işverenin işletme risklerini de üstlenmesi gerekir. İşletme riski kapsamına giren 
durumların oluşmasında işverenin kusurlu olup olmamasının önemi yoktur. İşletme 
riskini işveren kusursuz olsa da üstlenmek zorundadır. İşletme riski kuramı Alman-
ya’da mahkemelerce geliştirilmiş, Federal İş Mahkemesi’nde de benimsenmiştir:
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 “Federal İş Mahkemesince benimsenen işletme riski kuramı uyarınca, yaptığı işten 
genellikle kazanç sağlayan işveren, kontrolü dışında da gelişse, üretim sürecini kendisi-
nin planlayıp organize ettiği işletmesinde karşılaşacağı risklere katlanmak zorundadır. 
Buna göre, kendi kontrolü dışında bir nedenle de olsa, işçilerinin işgörme edimini ka-
bul edemeyen işveren, onlara ücretini bir iş karşılığı olmaksızın ödemekle yükümlüdür. 
Ancak Federal İş Mahkemesi bu gibi durumlarda dahi işçilere ücret ödenmesinin iş-
letmenin varlığını tehlikeye düşürmesini, işletme riski kuramının istisnası kabul etmiş, 
işletmenin varlığını tehlikeye sokan durumlarda ilkeyi uygulamaktan kaçınarak sınır-
landırmıştır” (Başterzi; 2020).

İşveren, küresel krizin yarattığı sorunları işletme riski kapsamında üstlenmeli-
dir. İşçinin kısa çalışma ödeneği nasıl işsizlik sigortasından kaynaklanıyor, Cum-
hurbaşkanı’nca aksine karar verilmedikçe ileride işsiz kalması halinde işsizlik öde-
neğinden mahsup ediliyorsa kısa çalışma ile işçinin ücreti arasındaki fark işletme 
riski kapsamında işverence karşılanmalıdır.

Örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan, olağan döneme göre işçi aleyhine bozulan 
sözleşme adaletini, işçinin ağırlaşan iş görme edimini işverenin gözetim borcunu 
ağırlaştırarak, işletme riski kavramını geniş yorumlayarak, işçi lehine yorum ilke-
sini öne çıkararak, küresel salgın koşullarında çalışma koşullarına işçi lehine anlam 
vermenin olanaklı olduğunun görülmesidir.

Çalışma Süreleri Düşürülmeli, Vardiya Sayısı Altıya Çıkarılmalıdır.  
Sosyal Güvenlik Kurumu Devreye Sokulmalıdır.

Koronavirüsten korunmanın en önemli yolu insanların olanaklar ölçüsünde izo-
le edilmesidir. Bu yapılamıyorsa olabildiğince insanların topluluk oluşturan yerler-
de bulunmamasını sağlamalı, bunun en önemli aracı ise iş sürelerinin düşürülerek 
işçinin işyerinde kalan süresinin azaltılmasıdır.

İş sürelerinin düşürülüp vardiya sayısının artırılmasıyla hem işçiler işyerinde 
daha az kalacak hem hızla artan işsizlik bu yolla yaratılacak ek istihdamla azaltıl-
mış olacaktır.

İş sürelerinin düşürülmesine bağlı işçinin yaşayabileceği gelir kaybı işveren ve 
sosyal güvenlik sistemi arasında paylaşılmalıdır.

Koronavirüs pandemisi, toplumsal risk olması nedeniyle doğrudan sosyal gü-
venlik sisteminin kapsamına girmektedir. Koronavirüs nedeniyle uğranılan gelir 
kaybının karşılanması için primli sisteme dayanan sosyal güvenlik sistemimiz içe-
risinde ya bu ödemeler primsiz ödemeler kapsamına alınmalı ve genel bütçeden 
karşılanmalı ya da bu ödemeleri karşılayacak Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaynak 
yaratılmalıdır.



88

Sosyal güvenlik sisteminin mali dengelerini bozmadan yaratılacak kaynak, millî 
gelirin en yüksek dilimini alan ilk %20’lik kesimden ek vergi alınmasıdır. Bu bir 
tür servet vergisi olarak uygulamaya konulur. Türkiye’de 2015 yılı verilerine göre 
servet  vergilerinin GSYH içindeki oranı % 1,5 seviyesindedir. İngiltere, Fransa, 
Belçika, Lüksemburg gibi ülkeler başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülke-
sinde bu oranlar Türkiye’nin çok üzerindedir. (Ömür/Gerçek, 2017)  Türkiye’de 
servet vergilerinin düşüklüğü karşısında önerilen ek verginin ciddi bir yük olarak 
görülmemesi gerekir. Bu yolla elde edilen gelirler işsizlik sigortası fonuna ya da 
Sosyal  Güvenlik Kurumuna aktarılarak, iş sürelerinin düşürülmesi nedeniyle iş-
çilerin yaşadığı gelir kaybının giderilmesinde kullanılmalıdır. Düşen gelirlerin bir 
kısmı ise işveren tarafından karşılanmalıdır. İşveren, en fazla iki yıl süreceği dü-
şünülen küresel koronavirüs salgını döneminde gerekirse kâr etmeden, işletmenin 
ekonomik amacını pandemi nedeniyle askıya alarak çalışmaya katlanmalıdır. 

İşçi Temsilciliği Zorunlu Hale Getirilmeli. Sendikal Örgütlenmenin 
Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır.

Halen yürürlükte olan 4857 Sayılı İş Yasası’nın 7. Bölümü, 91-97. madde arası 
6 maddede (97 dahil) çalışma yaşamının nasıl denetleneceği düzenlenmiştir. 4857 
Sayılı yasanın 91-97. maddelerine göre çalışma yaşamını devlet denetlemekle yü-
kümlüdür. Devlet adına bu denetim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı 
teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılacaktır.

Ayrıca 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası’nın 24-27 maddeleri uyarınca iş-
yerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından denetimi, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’na bağlı ve “iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili” 
bakanlık iş müfettişlerince yapılacaktır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı teftiş ve denetlemeye yetkili iş 
müfettişleri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu 
Yasası uyarınca da işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemleri teftiş etmekle gö-
revlidir. 

İş müfettişlerinin denetim görevlerinin kapsamı ise oldukça geniştir. İşyerlerinin 
denetimine ilişkin ILO’ya rapor hazırlamaktan, bakan emri ile idari soruşturma 
açmaya, teknolojik gelişmeleri takip edip, bu gelişmelere göre yapılması gereken 
mevzuat değişikliklerini önermeye kadar geniş bir yelpaze içerisinde görevleri yö-
netmelikte sıralanmıştır. Tüm bu görevleri yapması istenen denetimle yetkilendiril-
miş müfettiş sayısı ise 2017 yılında sadece 873’tür. Devletin denetim yükümlülü-
ğünü yerine getirmek için müfettiş alımı yapması elzemdir.

İşyerlerinin denetimlerine ilişkin bizim ulaşabildiğimiz en yeni resmi veri Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2015 yılı çalışma istatistiklerinden oluşmaktadır. 
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Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi işyerlerinin sadece Yüzde 1,2’si denetlene-
bilmektedir. 

Tablo 1. 2015 Yılı Bakanlık Kayıtlarına Göre Denetim Yapılan /Yapılamayan İşyeri 
Sayısı

İşyeri Sayısı 1.740.187*
İşçi Sağlığı İş Güvenliği Teftişleri 13.296
İşin Yürütüm Teftişleri 8008
Toplam Teftiş Edilen İşyeri Sayısı 21.304
Denetlenemeyen İşyeri Sayısı 1.718.883
Denetlenebilen İşyerlerinin Yüzdesi (%) 1,2

Tablo, ÇSGB 2015 Çalışma Hayatı İstatistikleri ve Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı verileri esas alınarak  hazırlanmıştır.

2015 yılında işçilerin sadece %15’i denetim gören bir işyerinde çalışmıştır.

2015 Yılı Bakanlık Kayıtlarına Göre 
Müfettiş Gören/Görmeyen İşçi Sayısı  

Sigortalı İşçi Sayısı 13.999.398**
İşçi Sağlığı İş Güvenliği Teftişlerinde İşçi 

Sayısı 1.144.387
İşin Yürütüm Teftişlerinde İşçi Sayısı 1.063.161
Toplam Müfettiş Gören İşçi Sayısı 2.207.548
Hiç Müfettiş Görmeyen İşçi Sayısı 11.791.850
Müfettişe Muhatap Olan İşçi Sayısı Yüz-

de (%) 15,77
Tablo, ÇSGB 2015 Çalışma Hayatı İstatistikleri ve Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı verileri esas alınarak hazırlanmıştır.

İşçi Temsilciliği Nedir? 

İşyerlerinde işçilerin yasal haklarını kullanmamalarının altında işveren otori-
tesinin yeterince denetlenememesi olgusu yer almaktadır. İşçi, iş güvencesinden 
yoksun olduğu için hakları ihlal edildiğinde çalışırken bu ihlale karşı çıkamamakta, 
çıktığında ise işten atılmaktadır. Bu nedenle işyerinde, işverenden, sendikalardan 
bağımsız, sendika olmasa da çalışma koşullarını denetleyen, mutlak anlamda iş 
güvencesine sahip, işçilerin işyerinde bir araya gelerek gizli oy açık sayım esası 
uygulanarak seçtikleri işçi temsilciliği oluşturulabilir. İşçi temsilciliği işyerlerinin 
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denetiminde kilit öneme sahiptir. 

İşçi temsilciliği uygulaması yeni bir uygulama değildir. Görevleri, yetkile-
ri ülkeden ülkeye değişse de çalışma yaşamında önemli görevler üstlenmişlerdir. 
Örneğin işçi temsilcileri İngiltere’de toplu pazarlığın tarafı olabilirler. Fransa’da 
sendikanın toplu iş sözleşme ehliyetine sahip bir sendika olarak kabul edilebilme-
sinin koşullarından birisi, işçi temsilciliği seçimlerinde ülke genelinde belirli bir 
yüzdenin üzerinde oy almasıdır. Almanya’da işçi temsilciliği ve işçi kurulları özel 
bir yasayla düzenlenmiş ve işçilerin yönetime katılma araçlarından birisi olarak 
düzenlenmiştir.

İşçi temsilciliğinin en basit en yalın uygulanma biçimi temsilcinin denetim gö-
revini yerine getirmesi, işyerini içeriden denetlemesidir. 

İş Güvencesi Olmadan İşçi Temsilciliği Olmaz

İşverenin otoritesini sınırlandıran her kurumun işyerinde var olması, amacına 
uygun çalışabilmesinin temel koşulu, işverene karşı mutlak anlamda güvenceye sa-
hip olmasını gerektirir. Örneğin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 
işyerlerinde görevleri işçi sağlığı iş güvenliği önlemelerinin belirlenmesinde işçi 
sağlığı iş güvenliği kurulunda öneri getirmekle sınırlı olan “çalışan temsilcisi”, “iş 
güvenliği uzmanı”, “işyeri hekimi” çalıştırılması zorunludur. Birçok işyerinde de 
“çalışan temsilcisi”, “iş güvenliği uzmanı”, “işyeri hekimi” vardır. Ne var ki bunlar 
yeterli iş güvencesine sahip olmadıkları için yapmaları gereken içsel denetimi ya-
pamamaktadırlar. Aksine, iş güvencesi olmayan “çalışan temsilcisi”, “iş güvenliği 
uzmanı vb. işveren otoritesine teslim olmak zorunda kalmakta, işverenin yasaya 
aykırı bir dizi uygulamasının üzerinin örtülmesine vesile olmaktadırlar.

İşçi Temsilciliğinin Güvencesi 135 Sayılı ILO Sözleşmesiyle                                       
Düzenlenmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 23/06/1971 tarihinde 135 Sayılı “İşçi Tem-
silcileri Hakkında Sözleşmeyi” kabul etmiştir. Türkiye 25.11.1992 tarihinde 3845 
sayılı kanunla sözleşmeyi onaylamıştır. 11. 12. 1992/21432 Mükerrer sayılı RG 
yayımlanan 3845 sayılı Kanunun 1. Maddesinde “İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin 
Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşme’nin 
onaylanması uygun bulunmuştur” denilmiştir.

Yani Türkiye’nin de imzaladığı ILO 135 sayılı sözleşmenin 1. Maddesine göre 
işçi temsilcileri etkin bir korumanın kapsamı içerisine alınmışlardır. Aslında Tür-
kiye’deki işyerlerinde seçilen işçi temsilcileri koruma altındadır. Sözleşme sadece 
koruma dememiştir. Dikkat edilirse “etkin koruma” demiştir. Etkin koruma; işçi 



91

Çalışma Raporu
2017-2021

temsilcisine yönelik zararlandırıcı eylemi işçi temsilciliği sıfatını da koruyarak et-
kisiz kılacak düzeyde bir korumadır. Kısaca mutlak anlamda iş güvencesi. Yani işçi 
temsilcisi görevi nedeniyle işten atılan işçinin ücret ve tüm sosyal haklarını tem-
silciyi çalıştırmasa da işverenin ödemek zorunda kaldığı bir iş güvencesi kurumu 
ancak “etkin koruma” olarak kabul edilebilecektir.

İşçi temsilcisi için “Etkin korumanın” kapsamına neler girdiğini 135 sayılı söz-
leşmenin 1. maddesi sıralamıştır. İşten çıkarma dahil işçi temsilcisine zarar verebi-
lecek her nevi işleme karşı işçi temsilcisi etkin koruma altına alınmalıdır. İşçi tem-
silcisi, işçi temsilcisi sıfatı taşıdığı için, bu sıfatla faaliyette bulunduğu için, sendika 
üyesi olduğu veya sendikal faaliyetlere katıldığı için karşılaşacağı her türlü işleme 
karşı etkin korumadan yararlanacaktır. Tüm bu koruma hükümlerinin uygulanması 
için 135 sayılı Sözleşmenin 1. Maddesi işçi temsilcileri açısından aradığı tek koşul 
temsilcilerin yasa ve toplu iş sözleşmesine uygun davranmalarıdır.

135 sayılı ILO sözleşmesi işçi temsilciliği ile sendika temsilcisini 3. Maddesinde 
ayrı ayrı tanımlamış, ve her ikisini de güvence kapsamına almıştır. 3. Maddeye göre 
sendika temsilcileri, sendikalarca veya bu tür kuruluşların üyelerince seçilen veya 
atanan işçilerdir. İşçi temsilcisi ise “ulusal mevzuat veya toplu sözleşme hükümle-
rine göre işletmenin işçileri tarafından serbestçe seçilen ve ilgili ülkede, sendika-
lara tanınan özel ayrıcalıklı faaliyetleri içermeyen görevlere sahip” temsilcilerdir.

135 sayılı sözleşme “işçi temsilcisi” üst başlığında ele aldığı işçi temsilciliği ile 
sendika işyeri temsilciliğinin birbirinin karşısına konulmaması için 5. Maddesine 
hüküm koymuştur. Sözleşmenin 5. Maddesi hükümete işçi temsilciliğinin sendika 
veya sendika işyeri temsilcisinin durumunu zayıflatacak şekilde kullanılmaması ve 
ilgili bütün konularda seçilmiş temsilcilerle, ilgili sendikalar ve onların temsilcileri 
arasında işbirliğini teşvik için önlemler alma yükümlülüğü getirmiştir. 

İşçi Temsilciliğinin Hukuki Dayanağı Vardır.

4857 sayılı İş Yasası tasarı aşamasında işçi temsilciliği kurumuna yer vermiş-
ti.  Sendikalar, sendikal örgütlenmede kendilerine rakip olacağı endişesiyle hareket 
ederek işçi temsilciliğine karşı çıktılar.  2003 yılında 4857 sayılı yasa Meclis’te 
görüşülürken sendikalar yapmış oldukları kulis çalışmaları sonucu tasarıdan “işçi 
temsilciliği”ni düzenleyen maddenin çıkarılmasını sağladılar. Böylece İş Yasası’n-
da işçi temsilciliği düzenlenmemiştir. 

Ancak, İş Yasası’nda işçi temsilciliğinin düzenlenmemiş olması, işçi temsilcili-
ğinin hukuki dayanağının bulunmadığı anlamına gelmez.

İşçilerin kendi aralarında temsilci seçmeleri, demokratik bir haktır. İşveren işçi-
lerin bu demokratik hakkına saygı duymak zorundadır.
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İşçi temsilcilerinin “etkin bir korumadan” yararlanma haklarının altını çizen 
ILO 135 sayılı sözleşme bir diğer hukuki dayanaktır. Bilindiği gibi temel insan 
haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerle iç hukuk çeliştiğinde Anayasa’nın 90. 
maddesi uyarınca uluslararası sözleşme uygulanmak zorundadır. 

İç hukukta hiç düzenleme yapılmamış bir konuyu uluslararası sözleşme düzen-
liyorsa artık iç hukukla çelişip çelişmemesine bakılmaksızın uluslararası sözleşme 
uygulanacaktır. Dolayısıyla 135 sayılı ILO sözleşmesi işçi temsilciliğinin hem hu-
kuki dayanağı hem de güvencesidir.

İşçi temsilciliği, işyeri işçi örgütlenmesinde ancak ilk ilmek olabilir. İşyerinde 
işçi örgütlenmesi işçi temsilciliği ile sadece bireysel iş hukukunun sağladığı hak-
ların uygulanması amacına dönüktür. Yani en alt, en az olanın uygulanmasını sağ-
lamayı hedefler. Bundan sonrası toplu iş hukukunun alanına girer. Kolektif haklar, 
sendika grev ve toplu iş sözleşmesi, gerçek anlamda korumayı sağlayacak kurum-
lardır. İşçi temsilciliği ile atılan ilk ilmek, işverenden, siyasi iktidardan bağımsız, 
işçiyi gerçek anlamda temsil yeteneğine sahip sendikaları var ederek tamamlanma-
lıdır.

 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu md. 76  “Etrafında bulunanlara sari ve salgın has-
talıklardan birini nakle vasıta olduğu muhakkak olan kimseler muvakkaten ve bu 
zail oluncaya kadar meslek san’atlarının icrasından hıfzıssıhha meclisleri karariyle 
menolunur.”

 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu md. 83 “Cebri tecride tabi olarak müessesatta veya 
evlerinde tecrit edilen kimselerle 76 ncı maddede zikredilen şahıslardan muhtaç 
olanlarının kendileri ve ailelerinin iaşeleri masarifi Hükümetçe tesviye edilir.”

 https://www.haberturk.com/dardanelde-kapali-devre-calisma-2762552-ekono-
mi Erişim T. 07.10.2020

 https://www.musiad.org.tr/icerik/haber-detay-39/p-904

 MÜSİAD önerisinin detayları için https://www.musiad.org.tr/uploads/pdf/mu-
siad-uretim-ve-yatirim-usleri-projesi.pdf

http://yeniyasamgazetesi.info/vestelde-virus-yayildi-isci-azaldi-mesai-saat-
leri-artti/,   https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/manisadaki-vestel-fabri-
kasinda-korkutan-iddia-7-isci-coronadan-hayatini-kaybetti-5980189/ Erişim T. 
07.09.2020

https://www.birgun.net/haber/100-un-uzerinde-pozitif-vaka-santiyeye-kapati-
lan-isciler-buyuk-risk-altinda-313460 27.08.2020
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 DİSK-Ar’ın 2020 yılı raporuna göre “Türkiye’de toplam 15 milyon 799 bin iş-
çinin 14 milyon 104 bini herhangi bir sendikaya üye değildir. Tüm işçiler arasında-
ki en savunmasız grup olan kayıt dışı işçiler dahil edildiğinde ise fiili sendikalaşma 
oranı yüzde 12,14’tür.

Türkiye’de toplam 15 milyon 799 bin işçinin sadece 1 milyon 229 bini toplu iş 
sözleşmesinden yararlanıyor. İşçilerin yüzde 92,22’si toplu iş sözleşmesi kapsamı 
dışındadır. Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışındaki işçi 14 milyon 953 bin işçi salgı-
na karşı daha ciddi bir tehdit altındadır. Ocak 2020’de toplu iş sözleşmesi kapsama 
oranı sadece yüzde 7,8’dir. http://disk.org.tr/2020/04/disk-ardan-covid-19-salgi-
ni-doneminde-sendikalasma-arastirmasi/ Erişim T. 02.10.2020

 İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, E. 1957/15, K. 1958/5,  T. 27.05.1958 
Resmi Gazete Numarası: 10017, Resmi Gazete Tarihi: 26.09.1958

 “AB ülkeleri içerisinde servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı en 
yüksek olan ülkeler Birleşik Krallık (%12,5), Fransa (%8,9), Lüksemburg (%8,9), 
Belçika (%7,8) ve İspanya (%7,1) iken, Türkiye (%4,9) bu ülkelerin oldukça geri-
sinde kalmaktadır. Servet vergilerinin GSYH içindeki payına göre bakılırsa Birleşik 
Krallık (%4,1), Fransa (%4,1), Belçika (%3,5), Lüksemburg (3,3) ve İtalya (%2,8) 
ilk sıralarda yer alırken, Türkiye’de servet vergilerinin GSYH içindeki oranı % 1,5 
seviyesindedir”. (Ömür/Gerçek, 2017)
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VI. İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu

2014 yılında emek alanında çalışmalar yapan ve işçi sınıfı üzerine bilgi üre-
ten akademisyen, araştırmacı ve sendika uzmanlarının bir araya gelmesi ile oluşan 
Emek Çalışmaları Topluluğu (EÇT), “2018 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu ”nu ve 
“2019 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu ”nu yayımladı. 

VI.1. 2018 Yılı Raporu

Raporda yer alan temel noktalara baktığımızda; 2018 yılında 429 işyeri temelli 
eylem gerçekleşmiştir. Bu eylemlere yaklaşık 83 bin işçi katılmıştır. İşyeri temel-
li eylemlerin yüzde 53’ü işverene karşı basın açıklaması şeklinde gerçekleşirken, 
yüzde 29’u fiili grev ve yüzde 16’sı ise kalıcı direniş formunda gerçekleşmiştir. 
İşyeri temelli eylemlerin yüzde 21’inde TİS, yüzde 24’ünde işten atma, yüzde 
16’sında işteyken ücret gaspı ve yüzde 5’inde ise KHK’yla işten atma nedenleri rol 
oynamıştır.

2018’de sendikal örgütlenme mücadelelerinde de en az 1026 işçi işten atılmıştır. 
60 sendikalaşma içeren vakanın 40’ında mücadele ettiği için işten atılan işçi sayısı 
yaklaşık olarak tespit edilebilmiştir. 1630 işçi ise sendikalaşmadan farklı sebeplerle 
yapılan hak mücadelelerine katıldığı için işinden olmuştur. Toplam sayı 2656’dır. 
Bu eylemlerin %51’i bir işçi sendikası, %11’i bir memur sendikası tarafından yapı-
lırken, eylemlerin %33’ü herhangi bir kurumun dahiliyeti olmadan işçiler tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. 10

VI.2. 2019 Yılı Raporu

2019 yılında basına yansıyan 1.061 tekil işçi ve memur eylemi tespit edilmiştir. 
Bir diğer deyişle, Türkiye işçi sınıfı 2019’da her gün ortalama üç eylem gerçekleş-
miştir.

Bu tekil eylemler, 617 eylem vakası kapsamında yapılmıştır. Bunlar içinde iş 
yeri temelli eylem, genel eylem ve dayanışma eylemi vakaları yer almaktadır. İş 
yeri temelli eylem vakası sayısı 423, genel eylem vaka sayısı 175, dayanışma eyle-
mi vakası sayısı ise 19’dur.

Rapora göre 2019 yılı 2018 yılı ile karşılaştırıldığında vaka sayısı 25 adet azalır-
ken tekil eylem sayısındaki düşüş daha belirgin olmuştur (136 adet). Rapora göre, 
bu farkların ötesinde dikkat çekilmesi gereken husus 2016 ile 2019 arasındaki dört 
yıl boyunca vaka sayısının birbirine oldukça yakın seyretmesi olarak ifade edil-
miştir. Darbe girişimi ile başlayıp OHAL ile devam eden olağanüstü siyasal ko-

10  https://emekcalisma.files.wordpress.com/2019/06/ect_iscieylemi_rapor-2018-1.pdf
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şulların ve sürekli artan bir otoriterleşme sürecinin hüküm sürdüğü bu dört yılda 
işçi ve memurlar hakkını aramaktan geri durmamıştır. Bu dönemde toplam vaka 
sayısı 607-642 bandında, iş yeri temelli eylem vakası sayısı ise 420-430 bandında 
seyretmiştir.

Rapor 2019’da dikkat çekici olan bazı eylemleri şu şekilde öne çıkarmaktadır:11

Belirgin bir eylem dalgası, Aralık ayında metal işkolunda top-
lu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde gerçekleşen eylemlerdir. Ge-
nel-İş’in İstanbul ve İzmir’in çeşitli belediyelerde bazıları oldukça uzun 
süren eylemleri olmuştur. Tüpraş işçileri Petrol-İş öncülüğünde toplu 
sözleşme görüşmeleri sürecinde pek çok eylem gerçekleştirmiştir. 
Sene içinde çok sayıda sendika vergide adalet sloganıyla ücretlerden 
kesilen vergilerin artışını protesto etmiştir. Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar hareketi sekiz vaka ile genel eylemler kategorisinde yer 
almıştır. İnşaat işçilerinin çoğunlukla ücretlerinin gasp edilmesine 
karşı yaptıkları eylemler, önceki yıllarda olduğu gibi yine belirgin 
bir gruptur. Antep’te tekstil işçilerinin ve yine Antep ve Adana’da sa-
yacıların eylemlerini de anmak yerinde olacaktır. 2019’daki 1 Mayıs 
mitinglerinin önceki yıllara göre çok daha kitlesel bir şekilde gerçek-
leştirildiğini de not düşelim.

VII. 2019 Direnişlerin Yılı Oldu
2019 yılı hem sendikal örgütlenmeler ve sonrasında yaşananlar açısından hem 

de hak mücadeleleri açısından, pek çok direnişe sahne oldu. Özellikle de Car-
gill gibi, Aydın Belediyesi gibi, Saica Pack gibi, Sibaş Gıda gibi, Düzce Cam 
gibi oldukça uzun soluklu direnişlerin yaşandığı bir yıl oldu. Direnişlerin bu 
denli uzun olmasının birden fazla sebebi olabilir. Olumlu olarak baktığımızda, 
işçilerin direngenliği, uzun dönemli mücadeleye olan inançları ve motivasyonları, 
birçoğunun sendikal örgütlenme dolayısıyla olması ve sendikaların işin en önemli 
parçalarında biri olması gibi sebepleri öne çıkarabiliriz. Ancak meseleye bir de 
diğer olumsuz taraftan baktığımızda, eylemlerin-direnişlerin-grevlerin sonuç 
alıcı niteliklerinin zayıf olduğu gerçeğidir. Bu durum salt direnişin gerçekleştiği 
işyerindeki işçilerin durumu ile ilgili değildir. Türkiye’deki bizzat işçi hareketinin 
genel durumu ile ilgilidir. Birden çok işyerinde eş zamanlı olarak ortaya çıkan, 
zaman zaman bireysel direniş formlarında ortaya çıkan bu eylemler, çoğunlukla 
yerel kalmakta ve işveren üzerinde gerekli baskı oluşturulamamaktadır. 

Bütün eksikliklerine, kazandıklarına ve kaybettiklerine rağmen, gerçekleşen di-
renişlerin kuşkusuz ki en önemli yanı işçiler ve sendikalar açısından bir birikim 
sürecinin yaşanıyor olmasıdır. 2010’lu yıllarda yasal anlamda sıkıştırılmış, belli 

11  https://emekcalisma.files.wordpress.com/2021/02/ect_2019_eylem-raporu.pdf
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kalıpların dışına çıkmakta zorlanan, siyasi konjonktürün baskısı altında sesi çık-
mayan ve örgütsüz işçi hareketin on yılın bu son dönemlerinde göstermiş olduğu 
direnişler, yeni işçi ve sendikal hareketin de ilk nüveleri olabilir. Bu açıdan bu 
dönemde yaşanan direnişleri, kazanılıp-kaybedilen olgular olarak tartışmak yeri-
ne, deneyimlerin biriktirildiği ve kabuğunu kırmaya çalışan hareketler olarak gör-
mekte fayda var. Çünkü en temel anayasal hak olan sendikalaşma, toplu sözleşme 
ve grev hakkının kullanılabilmesi için bile aylarca hatta bazen yıllarca mücadele 
vermek gerekmektedir. İşçi sınıfı dinamik bir yapıdır ve bu yapının sürekli oluşum 
içinde olduğunu kabul etmek gerekir. 2010’lu yıllar bu açıdan bir birikim, deneyim 
ve oluşum sürecinin en sancılı yıllarındandır.

VIII.  Soma’da Adalet Göçük Altında Kaldı

13 Mayıs 2014, Türkiye’de çalışma yaşamının vahşi yüzünün en net şekilde 
ortaya çıktığı ve 301 madencinin toplu katliamla aramızdan ayrıldığı tarihin adıdır. 
301 can, 301 baba, 301 eş, 301 kardeş, hepsi de yalnızca “yaşamak” için girdikleri 
yerin altından ölü birer beden olarak çıktılar. Yüzlercesi de yaralı… Hatta öyle ya-
ralı ki, ellerinde kömür karası yüreklerinde kendilerinin değil yitip giden 301 canın 
acısı… Onları asıl yaralayan da nerdeyse canlarını bırakacakları ölüm çukuruna 
başka hiçbir çaresi olmadıklar için yeniden girmek zorunda olmalarıdır. 

Facianın üzerinden 5 yıl geçmesine ve hukuk mücadelesi devam etmesine rağ-
men adalet hala yerini bulmamıştır. Gerek olay öncesi gerekse de olay sonrası 
hazırlana birçok raporda belirtildiği gibi katliam göz göre göre gelmiş ve şirket 
tarafından hiçbir önlem alınmamıştır. Tüm ihmallerine rağmen Soma Kömür İş-
letmeleri A.Ş. sahipleri ve yöneticileri geçtiğimiz Temmuz ayında açıklanan yerel 
mahkeme kararında gerekli cezaları almamış, hatta tabiri caizse ödül gibi cezalar 
almışlardır. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Can Gürkan 15 yıl ha-
pis cezası ve 3 yıl maden faaliyetlerinden men cezası almıştır. Ancak bu cezalar 
da “çok” görülmüş olacak ki, Nisan 2019’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Gür-
kan’ın içerde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Ay-
rıca maden faaliyetlerinden getirilen 3 yıllık men cezasını da kaldırdı. Kısaca 301 
canın bedeli 5 yıl oldu. 

Meselenin sınıfsal boyutu Soma Katliamının ve sonrasındaki “hukuk” sürecinin 
özeti niteliğindedir:

“Soma’da yaşananlar iş kazası değildir. Soma’da yaşanan 
ucuz işçilik üzerinden rekabet üstünlüğü sağlamak için oluşturul-
muş ekonomik modelin, bu modelin gözde istihdam biçimi olan taşe-
ron uygulamasının toplu cinayetini olanaklı kılan insanlık dışı çalış-
ma koşullarının bir kez daha ortaya dökülmesi, görünür olmasıdır. 
Soma’da işverenin alması gereken cezayı alması, o işvereni var eden 
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sistemin mahkum olması anlamına gelir. Sistemin devamı, ucuz iş-
çilik üzerinden rekabet etme politikasının sürebilmesi için işverenin 
alabileceği en az cezayı alması gerekirdi. Yani sistem yargılanmama-
lıydı, öylede olmuştur.”12

IX.  Anayasa Mahkemesinden Dayanışma Aidatı Kararı!
Türkiye’de bilindiği gibi sendikal örgütlenmenin önünde çok fazla engel bulun-

maktadır. Söz konusu engeller hem yasalardan kaynaklanmakta hem de işverenler 
eliyle yapılan anti-demokratik uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Genel olarak 
bunlardan ilk akla gelenler; sendikanın işyerinde çoğunluğu sağlamasına rağmen 
yetki tespitine yapılan itirazlar, işten atmalar, öncü işçilere yapılan baskı ve yıldır-
ma politikaları vs. Son olarak ise, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen 
bir karar sendikalaşmanın önündeki engellere kanımızca bir yenisini eklemiştir.

 AYM, Bakırköy 1. İş Mahkemesi’nin talebi üzerine 6356 Sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun “Toplu iş sözleşmesinden yararlanma” başlıklı 
39. Maddesinin 4. Fıkrasının son cümlesini iptal etti. Söz konusu fıkra, sendika 
üyesi olmayan işçilerin dayanışma aidatı ödeyerek, toplu iş sözleşmesinin imzalan-
dığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere toplu sözleşme hakkından yararlanmasını 
öngörüyor.

Bilindiği gibi toplu pazarlık süreçleri çoğu zaman uzamakta, yeni dönem 
toplu iş sözleşmeleri imzalanana kadar yaklaşık 4-5 ay gibi bir süreç geçmekte-
dir. Ancak sendikaya üye olan işçiler, TİS ne kadar geç imzalanırsa imzalansın 
TİS’in yürürlük tarihinden başlamak üzere geriye dönük farklarını almaktadırlar. 
Sendika üyesi olmayıp dayanışma aidat ödeyen işçiler ise, geriye dönük farklardan 
yararlanamamakta, TİS’in imzalandığı tarihten itibaren sözleşmeden yararlanmak-
taydılar. Yukarıda da sözü edilen Kanunun ilgili maddesinde düzenlenen bu hüküm 
AYM tarafından iptal edildi ve artık dayanışma aidatı ödeyen işçiler de sendika 
üyesi işçiler gibi, imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında oluşan farklardan faydala-
nabilecekler. 

AYM tarafından oy çokluğu ile alınan karara iki üye muhalefet etmiştir. İki üye-
nin karşı oy yazısında şu ifadeler yer almaktadır: 

“Toplu iş sözleşmesinden, sendika üyesi olsun olmasın bütün 
işçilerin yararlanması eşitlik ilkesine daha uygun olsa bile, sendika 
üyesi olmayanların hiçbir masraf ve zorluğa katlanmadan, sendika 
üyeleri gibi yararlanmaları eşitliğe ve adalete aykırı olacak, sendika 
üyeliğinin önemini büyük ölçüde kaybettirecek ve bunun sonucunda 

12  Murat Özveri, https://www.evrensel.net/yazi/83815/soma-ve-iscinin-yasami-pahasina-
gerceklestirilen-uretimin-aklanmasi 17.08.2021
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sendikaları güçsüzleştirecektir. Bu durum da sendikaların varlıkları-
nı koruma özgürlüğüne aykırılık teşkil edecektir… Dayanışma aidatı 
ödeyerek toplu iş sözleşmesinden geçmişe etkili olarak yararlanma-
nın yolu açıldığında işçinin geçmiş döneme ilişkin dayanışma aidatı 
ödeme zorunluluğu gibi birtakım hukuki sorunlar da beraberinde 
gelecektir.”13

Karşı oy yazısında da dile getirildiği gibi, özellikle örgütlenme aşamasında her-
hangi bir sorumluluk almayan ve örgütlenme bittikten sonra dahi sendika üyesi 
olmayıp dayanışma aidatı ödeyerek TİS’ten faydalanmak isteyen işçilere yönelik 
alınan bu kararı eşitlik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Tam 
tersine en başta da ifade ettiğimiz gibi, bu durum sendikal örgütlenmenin önüne bir 
engel daha koymak demektir.

X.  Çocuk İşçilik

Dünyada 150 Milyon çocuk işçi bulunmaktadır.

Dünyada her 10 çocuktan birisi işçi olarak çalışmaktadır.

Dünya genelinde her yıl 10-12 bin arası çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybe-
diyor.

Türkiye’de özellikle mesleki eğitim adı altında çocuk işçilik yasal hale getiril-
miştir. Milyonlarca çocuk “çıraklık” adı altında ucuz işgücü olarak kullanılmakta-
dır. Türkiye’de 2015 yılında çırak işçi sayısı 245 bin iken şu an hali hazırda çırak 
işçi olarak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır.

Türkiye’de yaklaşık olarak 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi bulun-
maktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre14;

2013’te 59 çocuk, 2014’te 54 çocuk, 2015’te 63 çocuk, 2016’da 56 çocuk, 
2017’de 60 çocuk, 2018’de 67 çocuk, 2019’da 67 çocuk, 2020’de 68 çocuk ve 
2021’in ilk beş ayında 19 çocuk; yani 2013 ve 2021 (ilk beş ay) yılları arasında en 
az 513 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

13  https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/taraf-sendika-
uyesi-olmayan-iscilerin-toplu-is-sozlesmesi-hukumlerinden-yararlanmalarini-engelleyen-kuralin-
iptali/ İ. T. 18.08.2021

14  https://www.isigmeclisi.org/20673-cocuk-iscilik-yasaklansin-son-sekiz-yilda-en-az-513-
cocuk-calisirken İ. T. 18.08.2021
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•	 Ölen çocukların 58’i ise göçmen çocuk işçilerdi.
•	 Bu yıllar arasında, tarım-orman işkolunda 294 ölüm, inşaat işkolunda 50 

ölüm, metal işkolunda 37 ölüm, konaklama işkolunda 23 ölüm, ticaret işko-
lunda 21 ölüm meydana geldi.

•	 Çocuk iş cinayetlerinde 14 yaş ve altında ölüm 169 iken, 15-17 yaş arası 
ölüm sayısı 344 oldu.

•	 Çocuk iş cinayetlerinde genel olarak her yıl mayıs ayından itibaren ciddi 
bir artış görülüyor. Okulların tatil olduğu aylarda çalışan çocuk sayısındaki 
artış, tarım istihdamının mevsimsel artışı, stajyerliğin artması gibi nedenlerle 
bu dönemlerde çocuk iş cinayetlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Temmuz-
Ağustos ayları en fazla çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği 
aylar oluyor.

Yine İSİG Meclisi çocuk işçiliğin yaygınlığının ve yaşanan iş cinayetlerinin te-
mel sebebini şu şekilde açıkladıktan sonra, bizim de altına imza atacağımız talep-
lerini sıralamaktadır:

“Çocuk işçiliğinin ve çocuk iş cinayetlerinin önlenememesinin 
bir nedeni de bu alanda görülen cezasızlıktır. Cezasızlık; faillerin 
cezalandırılmaması, ihlale maruz kalanların zararlarının 
giderilmemesi ve benzer olayların/ihlallerin bir daha yaşanmaması 
için herhangi bir önlemin alınmaması olarak tanımlanır. Cezasızlık 
devletlerin yönetme biçimidir ve benzer olayların/ihlallerin yeniden 
yaşanmasına yol açan bir kısır döngüdür. Çocukların çalıştırılması 
ve özellikle yaşanan iş kazası/cinayetlerinde de cezasızlık oldukça 
yaygın görülmektedir.”15

Talepler
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak, çocuk işçiliğin getirildiği durumu 

ve çocuk iş cinayetlerinin bir “çocuk emek sömürüsü” politikası olduğunu vurgu-
luyoruz:

•	 Ucuz çocuk işgücünü teşvik eden ve bunun altyapısını oluşturan eğitim sis-
temi ve eğitim politikalarına son verilmelidir.

•	 Çocuk emeğiyle ilgili veriler bilimsel, güvenilir ve düzenli bir şekilde 
yayınlanmalıdır.

15  https://www.isigmeclisi.org/20673-cocuk-iscilik-yasaklansin-son-sekiz-yilda-en-az-513-
cocuk-calisirken İ.T.18.08.2021
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•	 Kayıt-dışı çocuk işçi çalıştırılan kişi ve kurumlara göz yumulmamalı, cay-
dırıcı cezalar verilmelidir.

•	 Yasadışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirler alınmalı, dene-
timler etkin ve sıkı bir şekilde yapılmalı, ilgili mevzuatlar yürürlüğe koyul-
malıdır.

•	 Tüm çocuklar ücretsiz ve detaylı sağlık taramasından geçirilmelidir. Yeterli, 
sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sağlanmalı, bağışıklık sistemleri kuv-
vetlendirilmelidir.

•	 Çocuk işçilik yasaklanmalıdır.

XI. Koronavirüs Ve Emek

Dünyada 2019 Kasım’dan bugüne, Türkiye’de ise 2020 Mart ayından bugüne 
olmak üzere emeğin neredeyse tek gündemini Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Covid-19) oluşturdu. Covid-19 birçok yö-
nüyle emeğin gündemi haline gelmiştir. Başta en temel insan hakkı olan sağlık ve 
yaşam hakkı olmak üzere, emeği ilgilendiren ve emeği etkileyen ekonomi, politika, 
hukuk gibi alanlar Covid-19 ile birlikte farklı yönleriyle tartışılmıştır. Hem ülke-
mizde hem de genel olarak tüm dünyada böylesine bir salgının uzun süredir yaşan-
mamış olması (1. Dünya Savaşı döneminde yaşanan İspanyol gribini baz alırsak en 
azından 100 yıldır), bu salgınla mücadele etmede ve ekonomik ve toplumsal hayatı 
yeniden düzenlemede ülkelerin ciddi sorunlarla ve çelişkilerle karşılaşmasına ne-
den olmuştur. 

Salgında en büyük sorunu ise “pek doğaldır” ki yine işçi sınıfı yaşamaktadır. 
Tüm otorite ve yetkililer tarafından bir yandan vatandaşlara “evde kal” çağrıları 
yapılırken, diğer yandan da işçilerin üretime devam etmeleri adına bütün “önlem-
ler” alınmıştır. Hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında şirketler kamu 
makamlarından aldıkları göstermelik izinlerinle üretimlerine ara vermeden devam 
etmişlerdir. Aynı şekilde 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı, 
çalışanlar için esnetildi. İşçiler bu süreçte tabiri caizse iki arada bir derede kaldılar. 
Bir yandan geçim derdi, bir yandan ise can derdi. Maalesef Türkiye’deki işçi ha-
reketinin yeterli gelişkinlikte olmayışı, emeğin bir bütün olarak bu koşullar altın-
da mücadele etmesini, iki arada bir derede kalma durumunu aşmasını engelleyen 
temel mesele olarak kendini göstermiştir. Salgın süreci bir kez daha kanıtlamıştır 
ki, örgütlü olmak, sendikalı olmak hak talebinde bulunmanın ve sermayeye karşı 
mücadelenin de en önemli yoludur. Her ne kadar ülkemizde sendikal hareket güçlü 
olmasa da, sendikalı işyerlerinin bu süreçte gerek işçilerin haklarının korunma-
sında gerekse de sağlık açısından yaşanan olumsuz durumlarda verilen tepkilerde 
örgütsüz işyerlerine göre oldukça ileri durumdadır. 
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Salgın sürecinin emekçiler açısından bir boyutu fiili olarak işyerlerinde çalışmak 
zorunda kalmaları ise, diğer boyutu da salgın sürecinde etkilenen ekonominin ve 
üretimde yaşanan düşüşün doğrudan işçilere işsizlik ve “benzeri durumlar” olarak 
yansımasıdır. Benzeri durumlardan kastedilen şey ise, önemli ölçüde gelir kaybı 
durumu olan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamalarıdır. 2020 Mayıs ayı 
sonu itibariyle kısa çalışmadan, nakdi ücret desteğinden (ücretsiz izin sonrası veri-
len 1168 TL’lik destek) ve işsizlik ödeneğinden yararlanan işçi sayısı, 4 milyon 512 
bin olmuştur. SGK’ye kayıtlı toplamda 14 milyon 211 bin işçi olduğu düşünülürse, 
işçilerin en az yüzde 33’ü iş ve gelir kaybına uğradı. Yani her üç sigortalı işçiden 
biri salgından doğrudan etkilendi. Bir de bunlara kayıtdışı çalışan yaklaşık toplam 
4,5 milyon işçi ve kendi nam ve hesabına çalışan (esnaf ve serbest meslek sahibi) 
yaklaşık toplam 2,5 milyon işçiyi eklediğimizde (ki bu iki grup çalışanın en az 2,5 
milyonu salgından doğrudan etkilendi) salgının çalışanlar üzerindeki etkilerini net 
bir şekilde ortaya koymaktadır (İstatistikler; Aziz Çelik, birgun.net/haber/is-ve-ge-
lir-kaybi-devasa-gelir-destegi-devede-kulak-302161). Bu da hem salgın sürecinde 
hem de salgın sonrası “yeni normal” sürecinde işsizliğin ve emekçilerin yaşayacağı 
sorunların Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından biri olacağını göstermektedir. 

XI.1.  Ücretsiz İzin Uygulaması ve İşten Çıkarma Yasağı Yanılsaması

İş hukuku ve uygulamaları, salgın sürecinde Türkiye’de en çok tartışmaya açılan 
ve işçiler aleyhine manipüle edilen alanlardan biri olmuştur. Bugün yürürlükte 
olan 4857 sayılı İş Kanunu 2003 yılında kabul edilmiş ve Türkiye’de esnek 
çalışmanın kurumsallaşmasının, işverenlerin genel olarak taleplerinin yasal boyuta 
kavuşmasının en önemli araçlarından biri olmuştur. Bununla birlikte iş kanunu 
zaman içerisinde çeşitli düzenlemeler ve değişimler geçirmiştir. Endüstriyel 
taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma yaşamının “standartlarını” 
belirleyen bir kurumun zaman içerisinde değişmesi oldukça doğaldır. Çünkü hem 
ekonomik alanda yaşanan değişimler hem siyasal alanın ekonomik alana yönelik 
yaptığı kurumsal müdahaleler hem de işgücü piyasalarında yaşanan dönüşümler iş 
hukuku alanının dinamik bir alan olmasını sağlamaktadır. Ancak kanunun çıktığı 
2003 yılından bugüne dek geçen 17 yıllık zaman zarfında işçiler lehine olumlu bir 
değişimin olduğunu söylemek mümkün değildir.

Salgın süreci de böylesi bir takım değişikliklere yol açmıştır. 16.04.2020 tari-
hinde kabul edilen 7244 Sayılı Torba Yasa ile ücretsiz izin geçici madde olarak iş 
kanunundaki yerini almıştır. Buna göre, işçiler 3 ay süreyle rızaları aranmaksızın 
işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılabilecek ve bu durumdan kaynaklı olarak da 
iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedemeyeceklerdir. Bu kapsamdaki işçiye de na-
kit desteği olarak 1168 TL verilecektir. Ayrıca işveren bu süre zarfında işçiyi ahlak 
ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında işten atamayacaktır. İşçi çıkarma 
yasağını ihlal eden işverenlere ise yalnızca brüt asgari ücret tutarında ceza ödeme 
yaptırımı getirilmiştir! Bir yandan işçiler asgari ücretin neredeyse üçte birine üc-
retsiz olarak izne çıkarılırken ve açlığa terk edilirken, diğer yandan işverenler brüt 
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asgari ücret tutarını (2020 için 2947, 2021 için 3577,50 TL) vererek istedikleri iş-
çileri işten rahatlıkla çıkardılar. Sendikamızın örgütlenme çalışması yürüttüğü Oral 
Ambalaj işyerinde 5 işçiyi işten çıkarması bunun en somut örneklerinden biridir.

Hem bu yasanın çıkış sürecinde hem de çıktıktan sonraki süreçte, yasayı güzel-
leyenler “işten atma yasaklanıyor”, “işveren işçi çıkaramayacak” gibi içi boş söz-
lerle kamuoyunu yanıltmaya ve manipüle etmeye çalıştı. Ancak yasadan çıkan ise, 
maalesef işçilere açlık, işverene rahatlık oldu. İşçilerin yıllarca çalışarak büyüme-
sine katkıda bulundukları ve asıl amacı işsiz kalanların desteklenmesi olan işsizlik 
ödeneğinden işçilere insana yaraşır bir destek vermek ise hiçbir iktidar üyesinin ak-
lına gelmedi! Aziz Çelik’in “İşsizlik Sigortası Fonu’nda gerçekten para yok mu?” 
başlıklı yazısında gösterdiği gibi, işsizlik sigortası fonu’ndaki 132 milyar TL’den 7 
milyarı daha kullanılsaydı milyonlarca işçi 1.168 TL değil, asgari ücret düzeyinde 
ödenek alacaklardı. Gene aynı yazıda vurgulandığı üzere, sermayeye destek konu-
sunda son derece cömert olan İŞKUR, sadece son üç ayda işverenlere 6,3 milyar TL 
destek ve teşvik ödedi. Son iki yılda işverenlere ödenen teşvik ve desteklerin toplamı 
ise 43 milyarı TL’yi buldu. Kaynak son 17 yılda olduğu gibi yine işsizlik ödeneği 
olarak değil, sermayeyi kurtarma ve sermayeye teşvik ödeneği olarak hizmet ver-
mektedir. 

XI. 2 Kıyımın Yeni Adı Kod – 29 Oldu!
Türkiye’de işçilerin pandemide yaşadığı sorunlar katlanarak arttı. İşçiler bunun 

sonucunda ise örgütlenme yoluna başvurdular ve yasa, kural, hak tanımaz işveren-
lere karşı sendikalara yöneldiler. İşten çıkarmanın “yasak” olduğu bu dönemde ise 
işverenler yasaların her türden boşluğunu değerlendirdiler. 

Bilindiği gibi pandemi döneminde 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 
madde ile işçiler rızaları alınmaksızın ücretsiz izne çıkarılabilirken, karşılığında 
ise işten çıkarma yasağı getirilmiştir. Defalarca dile getirdik ve bu yasağın aslında 
bir yasak olmadığını, ücretsiz izin meselesinin örtüsü olduğunu söyledik. Gelinen 
son noktada dediğimiz gibi oldu ve işçiler gerekli, gereksiz ücretsiz izne çıkarıldı, 
işverenlerin canı istediğinde de kolaylıkla işten çıkarıldılar. Geçici yasayla getiri-
len işten çıkarmanın yasağının dışında bırakılan ve İş Kanunu 25/2’de düzenlenen 
“ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller”, son dönemin popüler adlandırması 
Kod-29, adeta işverenler tarafından sopa olarak kullanıldı. DİSK-AR’ın verilerine 
göre16 ise, 2020 yılında 143 bini erkek 34 bini kadın olmak üzere toplamda 177 bin 
işçi Kod-29 gerekçesi ile işten atıldı. Yani günde ortalama 500 civarında işçi Kod-
29 gerekçesi ile tazminatsız bir şekilde pandemi sürecinde işten atıldı. Kod - 29 
gerekçesi ile işten atılan işçiler kıdem ve ihbar tazminatı alamamakta, işçi diğer 
koşulları taşısa dahi işsizlik sigortasından faydalanamamakta ve işçi bir başka işe 
girerken yeni işveren nezdinde bir nevi kötü sicilli olarak görülmektedir.

16  http://arastirma.disk.org.tr/?p=5458 İ.T. 18.08.2021
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Bu duruma örnek olarak sayabileceğimiz olaylara baktığımızda, Migros depo 
işçileri, Tüvtürk Bolu işçileri, İzmir’deki İzenerji ve İzelman işçileri, Çorum’daki 
Ekmekçioğulları işçileri, Kocaeli’deki Systemair HSK ve Baldur işçileri ve İzmir 
ve İstanbul’daki PTT işçilerinin Kod - 29 sebebiyle işten atılmaları karşımıza çık-
maktadır. Hepsinin ortak özelliği ise işçilerinin hak arama mücadelesi ve sendika-
laşma mücadelesi vermeleridir. Görüldüğü gibi pandemi döneminde istisna olması 
gereken işten çıkarma durumu, konu hak arama ve örgütlenme olunca oldukça ola-
ğan bir uygulama olmaktadır.

XI.3 Koronavirüs Sürecinde Yapılan Yasal Düzenlemeler

Koronavirüs süreci emekçileri yalnızca sağlık, toplumsal yaşam ya da ekonomik 
yönden değil, aynı zamanda hukuksal yönden de çok boyutlu olarak etkiledi. 
Salgın sürecinde birçok yasal düzenlemeye gidildi. Ancak şunu belirtmekte fayda 
var ki, yapılan yasal düzenlemelerin ve değişikliklerin önemli bir kısmı tam da 
sermayenin istediği ve sermayenin ihtiyaçlarını karşılayacak yönde değişikliklerdi. 
Emekçilerin lehine diyebileceğimiz tek düzenleme kısa çalışma ödeneğinden ya-
rarlanma koşullarının gevşetilmesi olmuştur diyebiliriz. Bu düzenlemede kalıcı bir 
değişiklik değil, pandemi süresince sınırlı olmuştur. Buna karşın yine bu süreçte 
yapılan değişikliklerden olan telafi çalışma süresinin uzatılması ise, kalıcı olarak 
İş Kanunundaki yerini almıştır. Burada değineceğimiz yasal düzenlemeler emekçi-
leri etkilemiş/etkileyecek olan düzenlemeler olup, pandemi sürecinde değişen tüm 
yasal mevzuat incelenmemiştir.

XI.3.1 Kısa Çalışma Ödeneği

Geçici olarak yapılan düzenlemelerden biri ve pandemi sürecinde sıkça 
duyduğumuz konu kısa çalışma ödeneğidir. Kısa çalışma ödeneğinin yararlanma 
koşulları, işverenin başvuru ve başvurunun değerlendirme şekli pandemi 
sürecinde değiştirildi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, belki de bu dönemde yapılan 
değişikliklerin işçi lehine olan tek örneği, kısa çalışma ödeneğinde yapılan 
değişikliklerdir. Kısa çalışma ödeneğinde yapılan ilk değişiklik 25.03.2020 
tarihinde kabul edilen 7226 sayılı “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPIL-
MASINA DAİR KANUN” yani “Torba Kanun” ile olmuştur. Torba Kanunun 41. 
Maddesinde yapılan düzenleme ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 
23. madde eklenmiştir:

“30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni korona-
virüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa 
çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçi-
nin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet 
akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine ge-
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tirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün 
hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı ola-
rak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. 
Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son 
işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma öde-
neğinden yararlanmaya devam eder.”

Torba Kanun ile yapılan değişiklikle son üç yıl içerisinde aranan 600 gün prim 
ödeme koşulu 450 güne indirilirken, fesihten önceki son 120 günün hizmet akdine 
tabi geçmesi koşuşu 60 güne düşürülmüştür. Torba Kanun ile yapılan bu düzenleme 
30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmuştur. Bu tarihten sonra kısa çalışma ödeneği-
ni hak etmede eski koşullar tekrar geçerli olmuştur. 

Kısa çalışma ödeneğinde yapılan bir diğer değişiklik ise, 16.04.2020 tarihin-
de kabul edilen 7244 sayılı “YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ 
EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKIN-
DA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN” yani bir diğer Torba Kanun ile olmuştur. Kanunun 8. maddesinde yapı-
lan ve 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 25. maddeye göre:

Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları 
zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tes-
pitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultu-
sunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve 
belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi 
ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Yapılan değişikliğin başvuru değerlendirme aşamasını ilk başta atlayarak doğru-
dan olumlu sonuçlandırılması işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması adına 
olumlu bir adımdır. 

XI.3.2 Toplu İş İlişkileri

Kriz dönemleri –ki pandemi süreci işçiler açısından ekonomik, sağlık gibi 
birçok boyutuyla tam olarak bir krizdir- işçi sınıfı örgütlülüğünün önemli ve gerekli 
olduğu dönemlerdir. İşçi sınıfının uzun yıllar boyunca vermiş olduğu mücadeleler 
sonucu elde etmiş olduğu hukuki kazanımlar ve bu kazanımların toplu iş ilişkileri 
alanına doğru genişlemesi ise, mücadelenin kurumsallaşması açısından da hayati 
önemdedir. Bu nedenle kriz dönemlerinde işçilerin topluca mücadele edecekleri, 
kazanımlarını koruyacakları ve değişen şartlara göre yeni kazanımlar elde edecekleri 
araçlar toplu iş ilişkileri ve buna bağlı mücadele (toplu iş sözleşmesi, endüstriyel 
eylem, grev vs.) araçlarıdır. 
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Pandemi sürecinde toplu iş ilişkileri alanına da farklı yönlerden müdahale 
edildi ve geçici olarak yasal mevzuatta değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin 
ilki ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 23.03.2020 
tarihinde yayımlanan bir genelge ile olmuştur. Genelgede özetle, bir araya gelme 
olanaklarının sağlık açısından mümkün olmadığı, ayrıca İçişleri Bakanlığının 
16.03.2020 tarihinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince aldığı bazı kararlar 
(sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetleri de dâhil bütün faaliyetlerinin (icrai 
zorunluluk gerektiren faaliyetler hariç) yasaklanması vs.) doğrultusunda ve buna 
bağlı olarak da yürütülmesi gereken toplu iş sözleşmesi sürecinde hak düşürücü 
sürelerin işletilmesinde aksaklıklar yaşanmasını önlemek amacıyla 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda bazı değişikliklere gidildiği belirtil-
mektedir. Buna göre:

1- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 42 ve 61 inci mad-
desine dayanılarak hazırlanan “Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev 
Oylaması Hakkında Yönetmelik” ve anılan Kanunun 57 inci maddesine 
dayanılarak hazırlanan “Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme 
Başvurma Yönetmeliği” hükümleri gereğince Çalışma Genel Müdürlüğü 
ve Görevli Makam tarafından yürütülen iş ve işlemlerin geçici süreyle dur-
durulmasının,

2- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında e- Dev-
let üzerinden yapılan üyelik işlemleri ile bu genelgenin birinci maddesi 
kapsamı dışındaki işlemlerin devam etmesinin, uygun olacağına karar ve-
rilmiştir.

Bir Bakanlık Genelgesi ile Kanun maddelerinin “düzenlenmesi ve değiştiril-
mesi” bir yana, Genelge açıkça toplu iş ilişkileri sürecini askıya aldığını belirt-
mektedir. Nitekim bu genelge yayımladıktan sonra, Selüloz-İş Sendikası olarak 
yürütmekte olduğumuz ve arabulucu başvurusu aşamasında olan toplu sözleşme 
süreçleri arabulucunun atanmaması üzerine durmuştur. 

Daha sonra ise 7244 sayılı Torba Kanunda da toplu iş ilişkilerine yönelik bazı 
düzenlemeler yapılmıştır. Kanun tasarı aşamasındayken, toplu iş ilişkilerine yöne-
lik süreçlerin tümden durdurulacağı ve tarafların inisiyatiflerinin ortadan kaldırıla-
cağına yönelik düzenlemeler içermekteydi. Ancak sendikalar tarafından gösterilen 
tepkiler üzerine, toplu iş ilişkilerine yönelik yasaklayıcı değil; hak düşürücü sü-
relerin uzatılması, tarafların istediği takdirde bir araya gelebileceklerine yönünde 
değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 7244 sayılı Torba Kanunun “Süre uzatımı, top-
lantı erteleme ve uzaktan çalışma” başlıklı 2. Maddesinin 1. Fıkrasının ı bendinde 
aşağıdaki düzenleme yer almıştır:
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18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş söz-
leşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev 
ve lokavta ilişkin süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan 
üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

Böylelikle yapılan düzenleme ile toplu iş ilişkileri alanında taraflara seçim hakkı 
bırakılmış, hak düşürücü süreler ise yaşanması muhtemel aksaklıklar dolayısıyla üç 
ay uzatılmıştır. 

XI.3.3 Ücretsiz İzin Düzenlemesi ve İşten Çıkarma Yasağı

Pandemi sürecinde pek çok işçi ya işinden oldu ya da önemli ölçüde gelir kaybına 
uğradı. Kısa çalışma ödeneğinde yapılan düzenlemeler ve pandeminin kısa çalışma 
açısından zorlayıcı sebep olarak kabul edilmesi en azından işçilerin iş kaybına 
uğramadan gelirlerinin yüzde 60’ını almasını sağlıyordu. Ancak 16.04.2020 
tarihinde 7244 sayılı Torba Kanun ile yapılan düzenleme ile işçiler kelimenin tam 
anlamıyla açlığa mahkûm edildiler. 

Ücretsiz izin İş Kanununda yer almayan bir izin türüdür. Aslında izin olmaktan 
öte, iş sözleşmesinin askı halidir. Çünkü ücretsiz izne çıkan işçiye işveren herhangi 
bir şekilde ücret veya diğer ödemeleri yapmadığı gibi, işçinin SGK primleri vs. 
de yatırılmamaktadır. Böylesine “ağır” yaptırımları olan bir iznin verilmesi için 
ya da işçinin ücretsiz izne gönderilmesi için işçinin rızası olmazsa olmazdır. İş 
Kanunu kapsamında düşündüğümüzde, ücretsiz izin çalışma koşullarında esaslı 
değişiklik anlamına geleceğinden, yukarıda da belirttiğimiz gibi ücretsiz izne 
çıkarılmak istenen işçinin rızası ve yazılı onayı gerekmektedir. Bu koşullar yerine 
getirilmeden ücretsiz izne çıkarılan işçi açısından durumun kendisi fesih olarak 
değerlendirilmeli ve işe iade süreçleri başlatılmalıdır. 

Pandemi sürecinde ücretsiz izin meselesinde yapılan değişiklik ise mevzuattaki 
durumun tam tersi yönünde oldu. Yani işçinin rıza şartı ortadan kaldırıldı. 
Düzenlemenin güzellemesi ise, işçilere verilen sefalet ücreti ve işten çıkarma yasağı 
yanılsaması oldu. 7244 sayılı Torba Kanun ile 4857 saylı İş Kanununa Geçici 10. 
Madde eklendi. Buna göre;
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Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her 
türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) 
numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan 
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dı-
şında işveren tarafından feshedilemez. Bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi 
tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında 
ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fe-
sih hakkı vermez. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşme-
sini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her 
işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari 
para cezası verilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan 
üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Düzenlemeden açıkça görüleceği gibi, işçi rızası alınmadan ücretsiz izne çıka-
rıldı, bu durum işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi sayılmadı. İşveren ise her 
işçi için asgari ücretin brüt tutarında idari para cezası ödediği takdirde, işçiyi işten 
atabildi. Bununla birlikte 4447 sayılı İşsizlik Sigortasına eklenen Geçici 24. Madde 
ile yukarıdaki kapsamda ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışmadan yararlanamayan 
işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılan ancak işsizlik ödeneğinden 
yararlanamayan işçilere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği yapılması kararlaştı-
rıldı. Yani rızası alınmadan ücretsiz izne çıkarılan ve -en kötü ihtimalle düşünecek 
olursak- asgari ücret alan işçi, bir anda aylık 1.168 TL (2020) için aldı ve ücretinin 
en az yarısını uzun bir süre alamadı. 

XI.3.4 Telafi Çalışması

Telafi çalışması 4857 sayılı İş Kanunun 64. Maddesinde düzenlenen ve belirli 
koşullardan kaynaklı normal çalışma süresinin altında çalışılması durumunda, daha 
sonraki işgünlerinde yapılan fazla çalışmaların karşılığı ödenmeksizin “telafi” edi-
len bir çalışmadır. Telafi çalışmasının işçiye yaptırılabilmesi için belli koşulların 
olması gerektiğini ifade ettik. Bu koşullar kanunda, zorunlu nedenlerle işin durma-
sı, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya 
benzer nedenlerle ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi olarak ifade edil-
mektedir. Bu koşullar oluştuğunda, işçiler daha sonra günlük en çok çalışma süresi 
olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saate kadar telafi çalışması yapabilirler. 
Ayrıca telafi çalışması tatil gününe denk getirilemez.

Yukarıda çizilen çerçevede gerçekleştirilecek olan telafi çalışması, ancak iki ay 
içerisinde yaptırılabilirdi. Ancak 25.03.2020 tarihinde kabul edilen 7226 sayılı Tor-
ba Kanunun 43. maddesi ile İş Kanunu 64. madde değiştirilmiş ve iki ay olan süre 
dört aya çıkarılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına çıkarma yetkisi 
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verilmiştir. Bu düzenleme kısa çalışma ya da ücretsiz izin meselesinin aksine kalıcı 
olarak yapılan düzenlemelerden biridir. Özetle işverenleri uzun süredir değişmesini 
istedikleri telafi çalışması düzenlemesi, salgın bahanesiyle kalıcı olarak değiştiril-
miştir.

XII.  Koronavirüs Sonrası Çalışma Yaşamı

Salgın süreci diğer bütün taraflar için olduğu gibi sermaye ve onların örgütleri 
açısından da oldukça yeni bir süreçtir. Ancak sermaye bu “yeni” durumlara “eski” 
ve bilindik reflekslerini geliştirmekte asla geç kalmaz: Krizden çıkış için daha fazla 
sömürü ve üretimin “sorunsuz” bir şekilde devam etmesi için işgücünün koşulsuz 
denetimi. 

Son olarak salgın sürecinde işveren örgütleri hem krizden çıkış için hem de ben-
zer durumlarla karşılaşılması halinde dahiyane öneri ve uygulamalarda bulunmak-
tadırlar! Türkiye’nin en büyük işveren sendikası olan Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS), bir yazılım şirketi ile geliştirdiği “MESS-SAFE” isimli cihaz 
ve bağlı uygulama ile birlikte işçilerin işyerlerindeki her adımını ve her hareketini 
kontrol edecekler. Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı için kullanılacağı 
söylenen uygulamanın, tahmin edileceği üzere işçiler üzerindeki denetimin arttırıl-
masına ve işçiler üzerindeki üretim baskısının yoğunlaşmasına yol açacağı aşikar-
dır. 

Bir diğer işveren örgütü olan MÜSİAD ise, “çalışma kampları” projesini duyur-
du. 1000 ailenin ve yaklaşık 4500 kişinin yaşayabileceği şekilde tasarlanan izole 
üretim tesisleri ile gerektiğinde tüm dünyadan izole bir şekilde üretim sürdürüle-
cektir. Bu durum işçilerin tecrit edilmesinin bambaşka ama sürekli bir boyutunu 
ifade etmektedir. İşçi sınıfı çalışmak için kentlere göç ettiğinde, işverenler işçilerin 
bir araya gelmelerini önlemek için bir sürü farklı yola başvurmuşlardır. Bunların 
temelinde ise işçilerin dayanışma ilişkilerini geliştirmemeleri için tecrit edilmeleri 
yer alır. Ancak diğer taraftan Fransız yazar Guy Debord’un deyişiyle tecrit edilen-
lerin birlikte tecrit edilmesi gerekmektedir. Fabrikalar, toplu konutlar, fabrikaların 
kent merkezlerinden taşınıp organize sanayi bölgelerinin oluşturulması vb. yapılaş-
malar birlikte tecrit edilmeye yol açan örneklerdir. MÜSİAD tarafından getirilen 
öneri ise işçilerin birlikte tecrit edilmesinin adeta hem geleneksel (totaliter yöne-
timler tarafından oluşturulan çalışma kampları) hem de modern (organize sanayi 
bölgelerinin daha da düzenlemiş hali olarak) kompozisyonunun “eşsiz” örneğini 
sunmaktadır. 

Muhtemeldir ki, önümüzdeki günlerde sermaye tarafından bu tarz öneriler ve 
“yenilikler” gelmeye devam edecektir. Çünkü üretimin her koşulda aralıksız ve 
kesintisiz devam etmesi sermaye açısından olmazsa olmazdır. Ancak bu durumun 
emekçiler açısından açacağı yol ise sömürü ve denetimin artması olacaktır. Buna 
karşın ise, emek örgütlerinin önündeki birincil görev, emeği bir mal olmaktan çı-
karacak ve her anlamda tecrit edilmesini engelleyecek politikalar ve örgütlenmeler 
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gerçekleştirmektir. Çünkü bu salgın süreci açıkça göstermiştir ki, sermaye sahipleri 
ve şirketlerin büyük bir kısmı “çarkını” döndürmekten başka bir şey düşünmemek-
te ve işçileri bir maliyet unsuru olarak görmektedir. 

XIII. İş Cinayetleri Devam Ediyor

İş kazaları, insanın bir aletle doğa ile etkileşime girdiği günden bugüne hep var 
olmuştur. Hukuk sistemleri de insanlığın toplumsallaşıp aralarındaki ilişkiyi hukuk 
kurallarıyla düzenledikleri günden bugüne iş kazalarını ele almış, en azından kaza-
ların yol açtığı zararların tazmini yolunu belirlemeye çalışmıştır. İlk yazılı kanun 
olarak kabul edilen ve M.Ö. 1790’lı yıllara dayanan Hammurabi Kanunları’nda 
“kaza”, Tanrı tarafından gerçekleştirilen bir eylem olarak kabul edilmiştir: “Bir 
hayvan Tanrı tarafından öldürüldüyse (kaza) ya da bir aslan onu öldürdüyse ço-
ban Tanrı huzurunda masumiyetini ilan eder ve sahibi de bunun kaza olduğunu 
kabul eder.” Ancak Hammurabi Kanunları’nın 267. maddesinde “ihmal”e dayalı 
gerçekleşen olay ayrı tutularak “kaza” olarak kabul edilmemiş ve yaptırım getiril-
miştir. Aynı madde der ki: “Bir çoban bir şeyleri ihmal ettiği için ahırda bir kaza 
meydana gelmişse bu kazadan çoban sorumludur ve sığır ya da koyunu sahibine 
tazmin eder.”

4 bin yıl önce yazılan Hammurabi Kanunları’nda bile insan ihmaline veya ku-
sura dayanan istenmeyen zararlı olay “kaza” olarak kabul edilmemiş ve cezalan-
dırılması istenmişken dört bin yıl sonra, kitlesel ölümlere yol açan iş cinayetlerine 
“kaza” denilmesi, insanlığın ve hukukun geldiği yer açısından ibret verici olmuştur.

Sanayi, önce eski üretim biçimlerini, eski çalışma ilişkilerini, dayanışma ku-
rumlarını yıkarak gelişmiştir. Sanayi üretimi için gerekli olan ve köyünde bulunan 
işgücü, doğduğu yerde doymaz hale getirilerek sanayi merkezlerine yöneltilmiş, bu 
merkezlere köylü olarak gelen binlerce insan işçileşmeyi öğrenme sürecinde yara-
lanmış, sakat kalmış, ölmüştür.

Hammurabi Kanunları’nda “Bir inşaatçı her hangi bir kişi için bir bina inşa 
eder ve bu binayı uygun bir şekilde yapmazsa ve onun inşa ettiği bina yıkılıp 
sahibini öldürürse inşaatı yapan öldürülür” (md.229) denilmiştir. Adına fabrika 
denilen kitle üretiminin yapıldığı işyerleri oluştuğunda bu işyerlerinde bir işçi ça-
lışırken makineye kapılıp ölürse, onun makineye kapılıp ölebileceğini bilerek işi 
kabul ettiği söylenerek işveren sorumluluktan kurtarılmıştır. İşçinin işi kabul eder-
ken kaza olabileceği riskini kabul ettiği, dolayısıyla kaza riskinin varlığını bilerek 
çalıştığı görüşünden hareketle işi verenin hukuki sorumluluk zinciri kırılmıştır. Bu 
dönemde “varsayılan risk” denilen, günümüzde “işin fıtratı” sözcüğü ile güncelle-
nen, işi düzenleyenin-işi verenin sorumluluğunu ortadan kaldıran, iş cinayetlerini 
normalleştiren ilkeler oluşturulmuştur. Bu ilkelere “sakar”, “söz dinlemez”, “ken-
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dini korumaz” işçiler (“ihmale iştirak”), etrafındakileri görmeden çalışan “iş arka-
daşının kusuru” da eklenerek “sakarlık” riskini ortadan kaldıracak tedbiri alması 
gerekenin sorumluluğu ya yok edilmiş ya da işçiye yıkılmıştır. 

Adına modern çağ da denilen sanayileşme dönemi, Hammurabi Kanunları’nda 
Tanrı’nın eylemi olarak tanımlanan “kaza” kavramını “sermayenin çıkarı” olarak 
değiştirmiştir. Bu değişime bağlı olarak, iş cinayetleri karşısında sanayi üretiminin 
sürmesi, sermayedarın zarar görmemesi için işçilerin feda edilebilir bir üretim fak-
törü olduğu kabulü üzerinden bir yargı pratiği şekillenmiştir.

Çalışanın sermaye karşısındaki güçsüzlüğünü görmezden gelen, sermaye ile işçi 
arasında denge kurmayı “iş hukuku” olarak görmeye meyilli yargı pratiği, özünde 
bir tercihin yansımasıdır. “Üretimin en düşük maliyetle sürdürülerek rekabetin ge-
lişimin motoru olması mı, insan sağlığı mı” ikileminde insan sağlığını göz ardı ede-
cek üretim koşullarında “üretim”den yana yapılmış bir tercihtir. Kuşkusuz üretim 
sadece kâr için yapılmadığında iyi bir şeydir. Üretimin artmasının insanların yaşam 
konforlarının artmasını da beraberinde getireceği, üretim sayesinde toplumsal zen-
ginliğin artacağı iddiası üretimi kâr için yapıp zenginliklere el koyanların doğayı, 
insanı sömürmelerini perdeleyen bir tezdir. Üstelik kâra dayalı üretimin çok ağır 
bedelleri vardır. Üretimi artırmak için çevre tahrip edilmiş, doğa katledilmiş, işçiler 
sağlıksız yaşam koşullarına mahkum edilmişlerdir. Sanayileşmenin getirdiği tüm 
bu olumsuz sonuçlar, sanayi üretimiyle kârlarını katlayan sermayedarlar tarafından 
insanlığın katlanması gereken olağan bedeller olarak kabul ettirilmiştir. Bir tarafta 
üretim artışı diğer tarafta insan sağlığı ikileminde üretim artışının bedeli olarak 
görülen sakatlanmalar, ölümler olağan karşılanmıştır. Sermayedara kâr getiren üre-
time mi öncelik verilmeli, insan sağlığına mı sorusunun yanıtı sanayileşme döne-
minde “kâr için üretim” olmuştur. 

Oysa bu soruya Mecelle 30. maddesinde “Def’i mefâsid celb-i menâfi’den ev-
lâdır” diye yanıt verir. Yani kötülüğü önlemek, fesadı ortadan kaldırmak, yararı 
gözetmekten daha önceliklidir der. Mecelle’nin bu hükmünün özlü söz olarak bir 
başka kullanımında da “Def-i Mazarrat Celb-i Menafiden Evladır”, yani “Bir zara-
rın giderilmesi, bir yararın elde edilmesinden önemli ve önceliklidir” denilmiştir. 
Mecelle ilk medeni kanunumuzdur. Osmanlı’da sanayileşmenin emeklediği dö-
nemde yürürlüğe girmiştir. Mecelle, tercihini önlem almaktan yana yapmış, önlem 
almaya öncelik vermiştir.

Günümüzde fabrikalarda, makinelerle o güne değin insanın hayal dahi edemedi-
ği hız ve miktarda üretim yapılmaya başlanan dönemde şekillenen “modern” hukuk 
sistemi, Hammurabi Kanunları’nın gerisine düşmekle kalmamış, aynı zamanda 
Mecelle’nin de gerisine düşerek tercihini, “zararlı” olayı engellemekten yana yap-
mak yerine “yarar”ın elde edilmesinden, üretimin ne pahasına olursa olsun artırıl-
masından yana yapmıştır.
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Gerçekleştiğinde bir insanın yaralanmasına, sakat kalmasına, ölmesine 
yol açan hiçbir olay hukuk kuralları olmadan, hukukçular olmadan meşru-
laştırılıp sıradanlaştırılarak yaşamın olağan bir parçası haline getirilemez. İş 
cinayetlerinin, üretimin devamı adına görmezden gelinerek sürekli tekrarlanması 
sermaye-hukukçu işbirliğinin somut göstergesidir.

Modern zamanların hukukçuları, sanayi devriminden beri sözleşme özgürlüğü-
nü kutsamışlardır. Hukuk kurallarını yasa koyucunun iradesi üzerinden donduran 
da bu sözleşmeyi kutsayan hukukçular olmuştur. Çağının gerisine düşmüş bir ka-
nun maddesini lafzi yoruma sıkı sıkıya bağlı kalarak yorumlayıp, yasal değişiklik 
olmadan çözüm üretmeyen içtihat kapılarını kapatanlar da hukukçulardır. 

Yasa kurallarını o kuralı var eden sosyolojik gelişmeden, somut sosyal ilişkiler-
den soyutlayarak yorumlayıp uygulamak, ister istemez şekli bir adaletin doğmasına 
yol açacaktır. “Sözleşme özürlüğü”, sözleşen tarafların özgür iradeleriyle hukuki 
işlem yarattıkları kabulüne dayanır. 19. yüzyılın başlarında adına fabrika kentleri 
denilen işçi mahallelerinde işçilerin katlanmak zorunda bırakıldıkları sefalet, irade 
özgürlüğünün gerçek olmadığını, bir tarafta çalışmadığında aç kalacak olan diğer 
tarafta güçlü sermayeye sahip işveren arasında eşitlikten söz edilemeyeceği, ira-
de özgürlüğünün şeklen olduğu gerçekte olmadığı, irade özgürlüğünün olmadığı 
yerde sözleşme özgürlüğünün güçlünün güçsüzü ezme özgürlüğüne dönüştüğünü 
göstermiştir. Maddi gerçeklikle örtüşmeyen hukuki kabullerin sonuçta güçlü olanın 
güçsüzü ezmesinin üzerini örten egemenlik aracı olduğu bu süreçte açığa çıkmıştır.

Fabrika kentlerinde işçi mahallelerinde yaşanan sefalete sadece işçiler itiraz et-
memiştir. Şekli hukukun biçimsel adaletine başkaldıran hukukçular da itirazlarını 
yükseltmişlerdir. Bu hukukçular, maddi gerçekliği merkezine alarak “hak”ları ya-
şanılır kılacak bir hukuk sistemini kurgulamış ve savunmuşlardır. Her yasa kura-
lının sosyal bir ilişkiye karşılık geldiğini, her sosyal ilişkinin bir çıkar dengesini 
gerektireceğini, hukuk kurallarının lafzi, yasa koyucunun iradesi, onları var eden 
sosyolojik ilişkisi ve çıkarlar dengesiyle birlikte yorumlanıp anlamlandırılması ge-
rektiğini savunanlar da bu hukukçular olmuştur. Namık Kemal’in öngörüsü ger-
çekleşmiş, “gerçeğin şimşeği, fikirlerin çarpışmasından doğmuştur”.17 Nerde hızlı 
sanayileşme varsa orada işçi ölümü olduğunu, sanayileşmenin beraberinde ölümle-
ri getirdiğini, bu ölümlere, sakatlanmalara karşı sözleşme özgürlüğünü kutsayarak 
çözüm üretilemeyeceğini dile getiren iş hukukçuları olmuştur. İşletme riski, kusur-
suz sorumluluk, kusurun objektifleştirilmesi, işletme riski kapsamında iş kazası ve 
meslek hastalıklarının hukuki tazmini gerektiren bir olay olarak kabulü, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemleri, iş kazaları ile çalışma süreleri ilişkisi, çalışma ortamının 
iyileştirilmesi, işverenin gözetim borcu vb onlarca kavramın, hukuki standartların 
ortaya çıkmasını sağlayan iş hukukçularının bu itirazlarıdır. 

17  Bârika-i hakikat, müsâdeme-i efkârdan doğar. 
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Kâr hırsının, iş kazalarının altında yatan temel gerçeklik olduğunu kavratmak, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında inatlı, kararlı, zaman zaman bıktırıcı bir mü-
cadeleyi gerektirmiştir. Uzun yargı süreçleri, şekli hukukun yavan adaletini adalet 
sanan, sakat kalan, yaşamını yitiren işçinin acısını hissetmemek için duyarsızlaşan 
adalet mekanizması yolları dört bir yandan kapatsa da “inat da bir murattır”. Ger-
çek adalet için inadına sarılan, bıkmayan, hukukçular hep olmuş, hep olacaktır.

 Sendikaların, genç hukukçuların, genç akademisyenlerin işçi sağlığı ve iş gü-
venliği alanında, iş kazalarına yönelik çalışmaları, bu alanda sürekliliğin sağlan-
ması için yaşamsal önemdedir. Ülkemizde olduğu gibi iş kazalarını “sakar işçi” 
tipolojisine indirgeyen kusur anlayışının ortadan kaldırılması bu çabalara bağlıdır. 
En basitinden işçinin işyerine üretim için geldiğini, işverenin işçinin sağlığını riske 
atmayacak bir iş ortamı yarattığı konusunda işçide bir güven oluşmuş olduğunu, iş-
çinin bu güvenle davrandığını, işverenin üretime devam etmesinin başlı başına “bir 
şey olmaz” demek anlamına geldiğini gören ve kusur dağılımını bu gerçeklikler 
üzerinden değerlendiren bir hukuk yaklaşımının gelişmesine genç araştırmacılar 
katkı yapacaktır.

İş cinayetlerinin gizli saklı kalmasının önlenmesinde İşçi sağlığı İş Güvenliği 
Meclisi de (İSİG) son yıllarda çok önemli görevler üstlenmiş, iş cinayetlerinin gö-
rünür olmasına yazmış oldukları raporlarla, yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla 
büyük katkılar sağlamışlardır.

İSİG meclisinin açıklamasına göre “Yüzde 66’sını ulusal basından; yüzde 
34’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekim-
leri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz 
kadarıyla 2020 yılında en az 2427 işçi hayatını kaybetti...”

Tablo. 3.  
İş Cinayetleri Devam 

Ediyor  

Yıl
Sayı (En 

Az)
2017 2006
2018 1923
2019 1736
2020 2427
2021* İlk Altı Ay 1155

Kaynak İSİG Meclisi
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İSİG Meclisi Raporlarına göre;

“2020 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımız-
da 2023 ücretli (işçi ve memur) ve 404 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve 
esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 83’ünü ücretliler yüzde 17’sini ise 
kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…”

Grafik. 11.

“2020 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Tarım, Orman işkolunda 442 emekçi (224 çiftçi ve 218 işçi); İnşaat, Yol işko-
lunda 355 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 330 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, 
Sinema işkolunda 296 emekçi; Taşımacılık işkolunda 248 işçi; Belediye, Genel 
İşler işkolunda 141 işçi; Metal işkolunda 106 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 
79 işçi; Madencilik işkolunda 61 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 54 işçi; Enerji işko-
lunda 54 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 44 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 44 işçi; 
Konaklama, Eğlence işkolunda 43 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 26 
işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 23 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; İle-
tişim işkolunda 8 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, Sigorta 
işkolunda 5 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 
47 işçi hayatını kaybetti.”
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Grafik. 12.

2020 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

COVİD-19 nedeniyle 741 işçi, Trafik, Servis Kazası nedeniyle 388 işçi; Ezil-
me, Göçük nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 237 işçi; Kalp Krizi, 
Beyin Kanaması nedeniyle 190 işçi; Şiddet nedeniyle 105 işçi; Elektrik Çarpması 
nedeniyle 104 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 87 işçi; İntihar nedeniyle 73 
işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 53 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 27 
işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 21 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 105 işçi hayatını 
kaybetti…

2020 yılında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 148 kadın işçi ve 
2279 erkek işçi hayatını kaybetti…
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Grafik. 13.

2020 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 22 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 46 çocuk/genç işçi,

18-27 yaş arası 258 işçi,

28-50 yaş arası 1079 işçi,

51-64 yaş arası 708 işçi,

65 yaş ve üstü 159 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 155 işçi hayatını kaybetti

2020 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 109’u (yüzde 4,49) sendikalı işçi, 2318’i 
ise (yüzde 95,51) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, madencilik, kimya, 
tekstil, iletişim, büro, eğitim, ticaret, cam, metal, inşaat, enerji, taşımacılık, sağlık, 
güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı 
işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir ör-
gütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net 
bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışa-
nı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus…
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Grafik. 14.

Grafik. 15.
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XIV. Kıdem Tazminatı Ve Fon Tartışmaları

Yaklaşık 60 yıldır bitmeyen kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmaları, 
2019 yerel seçimlerinin ardından bir kez daha gündeme geldi. Dönemin Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak 10 Nisan 2019 tarihinde, Yeni Ekonomik Program 
(YEP) kapsamında “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”u 
açıkladı. Açıklamada emekçileri ilgilendirecek birçok konu bulunsa da aralarından 
en dikkat çekici olanı kıdem tazminatının fona devredilmesi yönündeki açıklama-
ları oldu.

Bakanın kıdem tazminatı reformu olarak nitelediği ve detaylarını, kapsamını ve 
benzeri birçok noktasını açıklamadığı kıdem tazminatının fona devredilmesi tartış-
malarında, işçi sınıfı açısından herhangi bir tereddüt yoktur. Emekçiler açısından 
geleceğinin ve iş güvencesinin teminatı olarak nitelenen kıdem tazminatı, konfede-
rasyon ve sendikalar açısından da temel mücadele alanıdır. Türk-İş her platformda 
kıdem tazminatının kırmızı çizgileri olduğunu ve mevcut durumdan geriye gidiş 
anlamına gelecek herhangi bir değişikliğin genel grev sebebi olduğunu defalarca 
dile getirmektedir. 

XIV. 1.  Sermaye Ve Hükümetin Gözü İşçinin Kıdeminden Ayrılmıyor!

Hükümet ve sermaye işçinin kıdemine göz dikmekten, yürüttükleri çeşitli tar-
tışma ve çıkardıkları paketlerle kıdem tazminatını ortadan kaldırma isteğinden yıl-
lardır bıkmadılar. Ancak unuttukları bir şey var ki, bu ülkede sendikalar ve işçi 
sınıfı en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmaktan 
asla vazgeçmeyecekler.

Hükmet son olarak hazırladığı ve meclise sunduğu 7256 Sayılı “Torba Yasa” ile 
birlikte kıdem tazminatı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Teklife göre; işveren 
25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerle iki yıl boyunca objektif koşul olmaksızın belirli 
süreli iş sözleşmesi yapabilecekti. Bu da şu anlama geliyordu, bu kapsamdaki işçi-
lerin kıdem ve ihbar tazminatları hakları ellerinden alınıyordu. Tüm emek örgütleri 
ve işçiler biliyorlar ki, kıdem tazminatı konusunda açılacak en ufak bir gedik, veri-
lecek en ufak bir tavizde sermaye bunu kullanacak ve o gediği daha da büyütecek-
tir. Bu nedenle torba yasaya karşı istisnasız tüm emek örgütlerinden ve işçilerden 
çok büyük itirazlar geldi. Türk-İş iki defa 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları 
gerçekleştirdi. Örgütlü olunan fabrikalarda iş giriş-çıkışlarında protesto eylemleri 
yapıldı. Ayrıca torba yasaya karşı en önemli karşı çıkışlardan biri de üç işçi konfe-
derasyonu olan Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’in ortaklaşa yapmış oldukları basın açık-
laması oldu. Tüm bu karşı çıkışların sonucunda, torba yasadan bu madde çıkarıldı 
ve emek örgütleri ve işçiler mücadelelerinin karşılığını aldılar. Ancak muhtemeldir 
ki, önümüzdeki günlerde hem hükümet hem de sermaye farklı biçimlerde kıdem 
tazminatına saldırmaya devam edecektir. Ama yine kesindir ki, sendikalar ve işçiler 
olarak da mücadele etmeye devam edeceğiz.
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Kıdem tazminatı konusunda yapılması gereken mevcut durumdan geriye gidiş anla-
mına gelen fona devir değil, yararlanmanın önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bugün-
kü haliyle kıdem tazminatı, belirli fesih hallerine indirgenerek tavanla sınırlandırılarak, 
işçiye ödenmesi gereken işverenlerce rehin tutulan, işçinin önceden karşılığını çalış-
tığı ücretine el konulmasının meşrulaştırılmış şeklidir. Bu nedenle, kıdem tazminatı 
konusunda gerçekten işçiden yana, gerçekten güvence arayan bir iktidar varsa kıdem 
tazminatı tavanını kaldırmalı, her durumda feshin şekline bakılmaksızın işçiye kıdem 
tazminatı ödenmesini öngörecek şekilde yeniden düzenlemelidir.

KIDEM TAZMİNATI: FON YERİNE GÜVENCEYE GEREKSİNİMİ18 

GİRİŞ

Kıdem tazminatı ve kıdem tazminatının bir fona bağlanması bitmeyen bir tartış-
maya dönüşmüştür. Kıdem tazminatının fona devrini öngören birden çok tasarılar 
hazırlanmış, hazırlanan tasarılar bir süre tartışıldıktan sonra gündemden düşmüştür.  
26-27 Eylül 2013 tarihinde toplanan Çalışma Meclisi’ nin de gündemine alınan 
kıdem tazminatı fonu tasarısı, aynı kaderi paylaşmış, 03.01.2014 tarihli basında çı-
kan haberlere göre, Çalışma Bakanın ifadesi ile “bir başka bahara”19 kalmıştır.  Bu 
tarihten sonra da fon konusu hükümet tarafından zaman zaman dile getirilmiş, en 
son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kıdem tazminatının 
fona devri gündeme getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanının 10.04.2019 tarihin-
de kamuoyuna  “Yeni Ekonomi Programı, Yapısal Dönüşüm Adımları” başlığı al-
tında sunmuş olduğu pakete göre kıdem tazminatında reform  yapılacaktır.. Reform 
kapsamında kıdem tazminatı fonu kurulacak, kurulacak bu fon Bireysel Emeklilik 
Sigortası ile entegre edilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı kıdem tazminatı reformu ile neyi kastettiğini detayla-
rıyla  açıklamamıştır.. Ancak reform adı altında kıdem tazminatının fona devredil-
mesinin kast edildiği açıklamadan çıkan net sonuçtur.

Kıdem tazminatının fona devredilmesine ilişkin son yasa taslağı 2013 yılında 
kamuoyuna sunulmuştur. 2013 yılından sonra ise fon tartışmalarında hükümet ka-
nadı somut bir belge ortaya koymadan konuyu sürekli tartışma gündeminde tut-
muştur. Bu yazıda somut bir belge olmasa da geçmişte kamuoyuyla paylaşılan fon 
önerileri de dikkate alınarak kıdem tazminatı tarihsel gelişimi içerisinde ele alın-
maya çalışılacaktır.

18  Bu Bölüm Sendikamız Hukuk Müşaviri Av. Dr. Murat Özveri tarafından yazılan ve Türk 
İş’in broşür olarak yayımladığı çalışmadan aynen alınmıştır.

19  03.01.2013 Tarihli Cumhuriyet, Evrensel vd. Gazeteler
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I. Kıdem Tazminatının Tarihsel Gelişimi

Kıdem tazminatı çalışma yaşamında sürekliliği olan en önemli kurumlar-
dan birisidir. Hak ediş koşulları, miktarı, güvencesi sürekli olarak değişmiştir. He-
men her değişimde kıdem tazminatı yeniden tanımlanmıştır. Dolayısıyla, tek bir 
kıdem tazminatı tanımı yapmak olanaklı değildir. Kıdem tazminatına ilişkin her 
değişiklik, değişikliğin yapıldığı dönemin çalışma yaşamına hakim yaklaşımlarını 
yansıtmıştır. Bir anlamda kıdem tazminatının geçirdiği değişiklikler, kendi dönem-
lerinin ekonomik, sosyal durumunun, işçi haklarına yaklaşımın izlerini taşımıştır. 
Çenberci, bu değişikliklerden hareketle şu haklı saptamayı yapmaktadır; “ilk çıkış 
noktasına kadar uzanacak biçimde kıdem tazminatını tanımlamak ve özellikle kı-
dem tazminatı kavramını belirlemek olanaksızdır. Bu yönden, genel olarak kıdem 
tazminatı değil, belki de kıdem tazminatının her değişiklikle başka bir görünüme 
bürünen yasal biçimleri göz önünde tutulmalıdır”.20  Kıdem tazminatının her deği-
şiklikte bir başka görünüme bürünmesinin nedeni, değişikliğin yapıldığı dönemin 
koşullarıdır Bu koşulları genel olarak belirlemeden değişikliği anlamlandırmak, 
dolayısıyla farklı görünüm biçimlerine sahip kıdem tazminatını anlamlandırmak 
olanaklı değildir. Bu nedenle kıdem tazminatının tarihsel gelişimi dönemin koşul-
ları altında değerlendirilmiştir.

1.İşçilerin Fabrikalardan Kaçış Dönemi ve Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatını düzenleyen 3008 sayılı iş yasası 1936 yılında kabul edil-
miş, 1937 yılında yürürlüğe girmiştir.  İş yasasının yürürlüğe girdiği yılların Türki-
ye’sinde işyerlerinde çalışacak işçi bulmak büyük bir sıkıntıya dönüşmüş durum-
dadır.21 İşçi sayısının yetersizliği yanında, var olan işçilerin vasıf düzeylerinin çok 
düşük olması bir diğer önemli sorundur. 22

20  Mustafa Çemberci, İş Kanunu Şerhi, 4.Bası Ankara 1978 S.364-365
21  Yıldırım Koç, Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi, 1996, Türkiye Yol İş Sendikası 

Yayınları, s. 28 “1923-1946 döneminde ve hatta 1950’li yıllara kadar, mülksüzleşme düzeyinin 
geriliğine ve nüfusun yetersizliğine bağlı olarak, sürekli bir işçi sıkıntısı yaşandı”. 

22  Emrah Şit, Türkiye’de Taşeronlaşma ve Sendikal Örgütlenmeye Etkileri, Yüksek 
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri 
An Ana Bilim Dalı Sosyal Yapı Sosyal Çalışma Bilim Dalı,  2017, s. 11, “Kurtuluş Savaşı’nın 
sonunda ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ekonomisi büyük bir iş gücü açığı ile karşı karşıya 
kalmıştı. Savaşta kaybedilen genç nüfusun çoğu, ülkenin temel iş gücü kaynağını oluşturmaktaydı. 
Yine iş gücünün, özellikle de vasıflı iş gücünün en temel kaynaklarından biri olan gayrimüslim 
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Diğer yandan işyerlerindeki çalışma koşullarının ağırlığı, ücretlerin düşük-
lüğü, işçiliği cazip olmaktan çıkartmaktaydı. İlk iş yasasının yasalaştığı 1936 yılı 
ve öncesinde işçilerin çalışma koşulları içler acısıdır. Atatürk’e işçilerin durumuna 
ilişkin rapor hazırlayan İstanbul Liman İşletmeleri Müdürü Ahmet Hamdi Başar’a23 
göre işçilerin “gündelikleri ve kazançları, onlara ve ailelerine en sefil hayat şart-
larını bile korumaktan” uzaktır.

Dönemin Ticaret Müsteşarı Zühtü Bey’in açıklamalarına göre ise, “…serma-
yedarlarla birlikte idare koşulları, sosyo- ekonomi bir araya gelip, elbirliği ede-
rek; işçiyi kemirmeye karar vermişlerdir! … Havza’da işçilik: boğaz tokluğunun 
çok altında, yaşamı bir çeşit-bile bile yok etme oyununa  dönüşür!...”.24  İşçiler 
Köle gibi kullanılmakta köpek kadar kıymet verilmemektedir. 

1934 tarihli iş yasası tasarısının hazırlandığı dönemde Amerikalı bir uzman-
lar kuruluna rapor hazırlatılmıştır. Bu raporda işçilerin 1930’lu yıllarda içerisinde 
bulundukları çalışma ortamı değerlendirilmiştir. ABD li uzmanların hazırlamış ol-
duğu rapora göre özetle;

•	 Türkiye’de işçi ücretleri çok düşük, çalışma süreleri çok uzundur. 
•	 Bazı işçilerin ücretleri ayni olarak ödenmekte, işçiler çalıştıkları şirketlerin açmış 

oldukları dükkanlardan alışveriş yapmak zorunda bırakılmaktadır.
•	 Yerli ve yabancı işçiler arasında büyük bir ücret uçurumu vardır.
•	 Ücret farklılıkları kadın işçilerle erkek işçiler ve çocuk işçiler arasında da vardır.
•	 Çalışma sürelerini sözleşme özgürlüğü ilkesi gerekçesiyle işveren belirlemekte-

dir. Bu nedenle günlük çalışma süreleri değişik işlere göre önemli ölçüde değiş-
mektedir.

•	 Günlük çalışma süresi ortalama 16-17 saat arasında değişmektedir.
•	 İş güvenliği açısından işçiler oldukça elverişsiz konumdadır.
•	 Amerikalı uzmanlara göre iş güvenliği için alınan önlemlerin en iyisi dahi ilkel 

durumdadır. Bu nedenle “1927 1932 yıllarında Ereğli kömür havzasında meyda-
na gelen iş kazalarında toplamı 282 kişi ölmüş 3109 işçi de ağır ya da hafif olmak 
üzere yaralanmıştır”25

nüfus ya bu kaos içinde hayatını kaybetmiş ya da kitleler halinde göçe zorlanmıştı. Savaşın yarattığı 
ekonomik yıkım ve insan gücü kaybı kırsal bölgeleri de büyük ölçüde etkilediği için önemli bir iş 
gücü kaynağı olabilecek bu alandan da gerekli iş gücünü sağlamak oldukça zordu”

23  Ahmet Hamdi Başar, Atatürk’le Üç Ay ve 1930’dan Sonra Türkiye, İkinci baskı, 
A.İ.T.İ.A Yayını, Ankara, 1981

24  Mesut Gülmez, Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), Ankara, Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No:236, 2. Baskı, 1991,  s.306-397

25  Gülmez Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), Ankara, Türkiye ve Orta Doğu 
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Bursa’da fabrikalarda günde kesintisiz olarak 10-15 saat, 40-50 kuruş ücretle 
çalıştırılan kız çocuklarının haberleri basına yansımıştır.26 Yetişkin işçilerle çocuk 
işçiler arasında aşırı ücret farkları vardır. Çocuklar büyüklerin ücretinin dörtte biri-
ne çalıştırılmaktadır.  İstanbul’da, on yaşında tütün işinde çalıştırılan “kendileri de 
tütün yaprağı gibi sapsarı” olmuş çocuk işçiler vardır.27

İşçiler bu sefalet koşullarında çalışmamak için işyerlerini terk edip köylerine 
kaçmaktadır. Teknik bir deyimle ifade etmek gerekirse, “dönemin hemen tüm sa-
nayi tesisleri için “yüksek işgücü devri” en temel sorunlardan birini oluşturur. Bir 
ayağı köyde, küçük tarım işletmeciliğinde olan, çalışma süreleri devamlılık göster-
meyen bir figür olarak köylü-işçi tipolojisi”28 ortaya çıkmıştır.

Yabancı ülkelerden getirilen ustalar aracılığıyla vasıflı işgücü KİT’lerde yetişti-
rilmeye çalışılırken, işçiliği cazip hale getirecek sosyal politikalar devreye sokul-
maya çalışılmıştır. Bazı sektörlerde çalışan işçilere vergi indiriminin sağlanması, 
KİT’lerde yüksek ücret uygulaması ve iş yasasının çıkartılarak çalışma yaşamına 
düzen getirme çabaları, işçiliği cazip hale getirme, emeğin yağmasını frenlemeye 
dönük politikaların örnekleridir.

Bu politikalarda işçiliği cazip hale getirmeye yetmediği durumlarda, Milli Ko-
runma Kanunda olduğu gibi bu kez yasa yoluyla zorla çalıştırma, iş yasasındaki 
hakların askıya alınması devreye sokulmuştur.

İkinci Dünya Savaşına girmeyen Türkiye savaşa hazırlık amacıyla, 18.01.1940 
tarihinde Milli Korunma Kanunu’nu kabul etmiştir. 29

Milli Korunma Kanunu ile, sadece iş yasasında yer alan işçiyi koruyucu düzen-
lemeler askıya alınmamıştır. Aynı zamanda,  151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi 
Maden Amelelerinin Hukukuna Müteallik Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu,  hafta tatili Ulusal bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda yer alan 

Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No:236, 2. Baskı, 1991, s. 398-402
26  Ömer Celal, “Bursa’da Kızlar Günde Kaç Saat İş Görürler”, Son Posta, 23 Eylül 1930, s. 

4. Aktaran Gülmez, a. g. e. s. 402, db. 40
27  Gülmez, a. g. e. s.400
28  Hakan Koçak, “Paşabahçe Şişe-Cam’ın İlk Yılları: “Milli Fabrika Rejimi”, Çalışma ve 

Toplum Dergisi, 2012/2 Sayı 33, s. 20
29  Kanunun gerekçesine göre; “ Memleketimizin halen Avrupada hüküm süren harbin dışında 

bulunduğu malumdur. Bununla beraber milli hayatımızda bu istisnai ahvalin tesirlerini önlemek 
ve sair bakımlardan olduğu kadar, iktisadi bakımdan da tahaffuzi [korumaya sakınmaya dönük] ve 
tedafüi [savunmaya dönük] tedbirler almak muvacehesindeyiz.” Aktaran, Makal, a. g. e. s. 412
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işçiyi koruyucu düzenlemeler de askıya alınmıştır.30  Milli Korunma Kanununa da-
yanılarak;

•	 Günlük çalışma süresi 11 saate fiilen 12 bazı durumlarda 14 saate çıkar-
tılmıştır.

•	 Madenlerde mükellefiyet esasına dayalı çalışma biçimine dönülmüştür.31

•	 Hafta tatili kaldırılmış, işyerini terk  etme yasağı getirilmiştir.
•	 Kadın ve çocukların sanayide ve madenlerde çalışmasını yasaklayan ya 

da sınırlandıran hükümler geçici olarak kaldırılmıştır.32

Kıdem tazminatı işçiliği cazip hale getirmek işçileri fabrikalarda tutmak için 
yapılan düzenlemelerin birisi olarak devreye sokulmuştur. Kıdem tazminatını dü-
zenleyen 3008 Sayılı İş Yasasının 13/5.maddesi kıdem tazminatı deyimini kullan-
mamıştır. Yasa “bilumum işçiler hakkındaki fesihlerde, beş seneden fazla olan 
her tam iş senesi için ayrıca onbeş günlük ücret tutarında tazminat dahi verilir” 
demekle yetinmiştir.

Düzenlemenin kıdem tazminatını hak etmek için sadece kıdem koşulunu aramış 
olması çarpıcıdır. İşçi sıkıntısının olduğu bir dönemde yasa kıdem tazminatını sa-
dece kıdem koşuluna bağlayarak, işçileri fabrikada tutmak istemiştir. Yasaya göre 
işçilere kıdem tazminatının ödenebilmesi için hizmet akdi feshedilmiş olan işçinin 
beş yılını doldurmuş olması gerekiyordu. Sözleşmesi fesih edilmiş olan 5 yıllık işçi 
ancak beş yıldan sonra ki çalışmalarında doldurduğu her 1 iş yılı için kıdem tazmi-
natı alabilecekti. Kıdem tazminatı için doldurulması gereken beş yıl ise tazminatın 
hesabında dikkate alınamayacaktı.

3008 Sayılı Yasanın 13/5.maddesi bu koşulların dışında özel bir fesih nedeni 
aramamış olmasına karşılık, kıdem tazminatlarının her türlü fesihte ödenip öden-
meyeceği konularında doktrinde ve uygulamada farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 
Sorunu Yargıtay 03.01.1948 T. ve 11/7 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile özel bir 
fesih nedeni aramadığını, her türlü fesihlerde kıdem tazminatının ödenmesi gerek-
tiğini “iş akdi gerek işveren, gerek işçi tarafından fesih edilmiş olsun, işçinin ücreti 

30  Ahmet Makal, Türkiye’de Tek partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946, Ankara, 
İmge Yayınevi, s. 413

31  Makal, a. g. e. s. 415  “Mükellefiyet döneminde Etibank’a bağlı Garp Linyitleri işletmesinde 
çalışan işçilerin, 1940’lı yıllarda mükellef işçilerin söylediği bir türküyü hala hatırladıkları 
görülmüştür. Türkünün sözleri, mükellefiyetten duyulan bireysel sıkıntıyı anlatmaktadır:

<<Mükellefin urganı, terli olur yorganı;Mükelleften kurtulan, çifte kessin kurbanı.>>”
32  Şehmus Güzel, “İsmet İnönü, Sosyal Politika, Sendika ve Grev”, Yapıt  Toplumsal 

Araştırmalar Dergisi, Sayı 10, Nisan Mayıs 1985. s. 67
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tam olarak verildikten başka 5 seneden fazla olan her tam iş senesi için 15 günlük 
ücret tutarından bir tazminatın dahi verilmesi gerektiği bu maddenin sarih hüküm-
leri icabındadır33”sözleriyle çözmüştür.

Görüldüğü gibi işçi sayısının yetersiz olduğu dönemde kıdem tazminatı işçilerin 
beş yıl işçilik yapmakta sabretmeleri koşuluna bağlanmış, başka bir koşul aran-
mamıştır. Bu dönemde kıdem tazminatı işçilerin beş yıllık sabırları ve işçilik yap-
makta ki sadakatleri karşılığında ödenen bir tutardır. İşçi bu tutarı hak etmek için 
beş yıl çalışmıştır. Tersinden okursanız, işçi çalışmış, işten ayrılmasını engellemek 
için çalışması karşılığı ücretinin bir kısmı işveren tarafından rehin olarak tutulmuş 
adına da kıdem tazminatı denilmiştir.

2.  Köyden kente Göçün Hızlandığı İşçi sayısının Arttığı 1950’li Yıllar ve 
Kıdem Tazminatı.

1950 yıllarda tarıma makinenin girmesi, sanayileşmenin artması, tarımda işgücü 
fazlalığının oluşması, bu işgücü fazlalığının kentlere akın etmesi işçi sayısını arttırmış-
tır. Köyden kente göçle birlikte fabrikalardan kaçıp köylerine dönen işçilerin yerini, 
kentte bir iş arayan ve yerleşmeye, tutunmaya çalışan işçiler almıştır. 1950 yılında Tür-
kiye de ücretli çalışanların tüm işgücü içerisinde oranı %10,7, sayısal olarak ise 1,3 
milyon iken, 1955 yılı nüfus sayısından bu oranın %14’e sayısal olarak ise 1,6 milyona 
ulaştığı belirtilmiştir.34

Kıdem tazminatının hak ediş koşullarına ilişkin tartışmalar içtihadı birleştirme 
kararından sonra da sona ermemiştir. Aksine kıdem tazminatının hak ediş koşul-
larını sınırlamaya dönük çabalar artmıştır. Bu durum, işçi sayısının artmasıyla ve 
dolayısıyla da işverenlerin işçileri fabrikalarda tutmak için özel bir çaba gösterme 
gerekliliğinin ortadan kalkmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Yargıtay’ın 03.01.1948 T. ve 11/7 sayılı içtihadı birleştirme kararından sonra kı-
dem tazminatı bu kez 14.12.1949 tarihli bir içtihadı birleştirme kararının konusunu 
oluşturmuştur. Yargıtay’ın 14.12.1949 tarihli içtihadı birleştirme kararında zorunlu 
hallerde, yani işverenin “iradesi dışında hizmet akdinin son bulması halinde bu-
nun fesih değil, infisah olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre böyle bir durumda 
kıdem tazminatından işverenin sorumlu tutulamayacağı görüşü benimsenmiştir.”35

Kıdem tazminatı sadece yargı kararlarının konusu olmamış, 1949 yılında ya-
yımlanan 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 40.maddesinin de konusu 
olmuştur. Maddeye göre işçiler hizmet akitlerini yaşlılık aylığından yararlanmak 

33  Kamil Turan Ferdi İş Hukuku, Ankara 1993 Kamu-İş Yayınları S.166 Dipnot 187
34  Emrah Şit, a. g. e. s. 23
35  Cengiz Abbasgil,  Kıdem Tazminatı ve Uygulaması Yasa Yayınları Yayın No:70 s.38
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için fesih ederlerse İş Kanunundaki kıdem tazminatına ilişkin hükümlerden yarar-
lanamayacaklardır. Ancak bu düzenlemenin çok kısa olmuş, “1951’de kabul edilen 
5752 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.”36

3008 sayılı yasada düzenlenen kıdem tazminatı, en önemli ve kapsamlı değişik-
liğe 25.01.1950 tarihli 5518 sayılı yasayla uğramıştır. Değişiklik sonrası madde;

 “iş akdinin işveren tarafından bu madde veya 16’ncı madde-
nin I ve III numaralı fıkralarına göre ve işçi tarafından ise 15’nci 
maddenin I ve II numaralı fıkralarına dayanılarak veya askerlik hiz-
meti dolayısıyla feshedilmesi halinde, üç yıldan fazla çalışmış olmak 
şartıyla işe başladığından itibaren her bir tam iş yılı için işçiye onbeş 
günlük ücreti tutarında bir tazminat verilir. Münhasıran ihtiyarlık 
sigortasından aylık veya toptan ödeme almak gayesiyle iş aktini fes-
heden işçi, bu fıkrada yazılı bulunan tazminata hak kazanır. Ancak 
sigortadan aylık veya toptan ödeme almak için akti fesheden işçiye 
verilecek tazminatın hesabında 1 Nisan 1950 tarihinden evvelki hiz-
met süreleri nazara alınır. İşçinin bu fıkra hükmünden faydalana-
bilmesi için 5417 sayılı kanuna göre aylık veya toptan ödemeye hak 
kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan 
ödeme yapılması için sigorta idaresine müracaat etmiş olduğunu, bu 
idareden alacağı bir belge ile tevsik etmesi şarttır.

İşçiler kıdemleri iş aktinin devam etmiş veya fasılalarla yeni-
den aktedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya mü-
teaddit işyerlerinde çalıştıkları süreler nazara alınarak hesaplanır.

İşyerinin devir veya intikali yahut diğer bir suretle bir işveren-
den başka bir işverene geçmesi halinde, işçinin kıdemi, işyerindeki 
hizmetleri toplamı üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı ise, bu inti-
kal devresindeki işverene aittir. İşyeri, intikal ile beraber devam ettiği 
takdirde (hilafına hüküm olmadıkça) kıdem tazminatı, yeni işverene 
ait olur. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla tazminat ödenmez” 

şeklini almıştır.

25.01.1950 tarihinde yapılan bu değişiklikle kıdem tazminatı her fesih halinde 
yapılan bir ödeme olmaktan çıkartılmıştır. Kıdem tazminatının ödenmesi belirli fe-
sih halleriyle sınırlandırılmıştır. Beş yıllık kıdem süresi 3 yıla indirilmiştir. Kıdem 
süresinin üç yılı doldurmuş olması koşuluyla işçinin işe girdiği tarihten itibaren 
kıdem tazminatının hesaplanacağı, süresinin hesabında “iş akdinin devam etmiş 

36  Abbasgil a .g .e.s.39
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veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya 
müteaddit işyerlerinde çalıştıkları sürelerin” dikkate alınacağı hükmü getirilmiş-
tir. İşyerinin devir ve intikali durumunda kıdemin işyerindeki hizmetlerin toplamı 
üzerinden hesaplanacağı, kıdem tazminatından devir sırasındaki işverenin sorumlu 
olacağı, devir sonrası işyerinde işçi çalışmaya devam etmişse aksine hüküm bu-
lunmadığı durumlarda yeni işverenin sorumlu olacağı, aynı kıdem süresi için bir 
defadan fazla kıdem tazminatı ödenmeyeceği esasları kabul edilmiştir.

Ayrıca “5868 Sayılı Kanun’la 3008 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatına iliş-
kin hükümlerinde yapılan değişiklikler sonucu ihtiyarlık sigortasından aylık veya 
toptan ödeme almak amacı ile iş sözleşmesinin feshedilmiş olması hali, kıdem taz-
minatından yararlanma sebepleri arasına alınmış; ancak tazminat hesabında 1 Ni-
san 1950 tarihinden önceki hizmetlerin değerlendirileceğine dair bir sınırlamada 
getirilmiştir.”37

1950’li yıllara kadar işçinin işyerinde geçirdiği kıdem süresi öne çıkartılarak, 
kıdemli işçiliğin, işyerine sadakatin ödülü olarak sunulan kıdem tazminatı, işçi 
sayısının artmasıyla birlikte geçirdiği değişiklikle, bu kez işyerinde iş disiplinine 
uygun davranarak geçirdiği kıdem yılları üzerinden hak edilen bir ödemeye dönüş-
türülmüştür.

Artık işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için işyerinde geçirilen kıdem yeter-
li değildir. Kıdem tazminatı için işçinin iş disiplinine aykırı davranmaması da zo-
runludur. İşveren tarafından haklı nedenlerle fesih kıdem tazminatı hakkını ortadan 
kaldıran bir durum haline gelmiştir. Dolayısıyla işçinin önceden karşılığını çalışıp, 
fesih halinde almak üzere bıraktığı ücreti olan kıdem tazminatı, işçileri kontrol et-
menin işyerinde iş disiplini adı altında işveren otoritesinin tesisi etmenin bir aracı 
haline dönüştürülmüştür. Bu dönüşümle birlikte beş yıl sabredeyim kıdem tazmi-
natı alayım diyen işçi tipinin yerini, tutarım tutanağı, kapının önüne beş parasız 
tazminatsız koyarım diye tehdit edilen, bu tehditle terbiye edilen işçi tipi almıştır.

3.Güçlü Sendikal Örgütlenmenin Yaşandığı Dönemde Kıdem Tazminatı.

Türkiye’de 1963-1980 dönemi birçok araştırmacı tarafından tüm eksiklik ve 
sorunlarına karşın, sendikacılığın “altın çağı”38, “sendikacılığın kişilik kazandığı 

37  Kamil Turan,  Ferdi İş Hukuku Ankara 1993 Kamu-İş Yayınları s.165
38  Alpaslan Işıklı, “1960-1986 Döneminde Türkiye’de İşçi Hakları”, Türkiye’de İşçi 

Hakları, Ankara, Türkiye Yol-İş Sendikası Yayınları, 1986, s. 149 “Her şeye rağmen, 1963-
80 dönemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işçiler açısından bir ‘altın devri’ olarak 
nitelendirilmesinde isabet vardır.” Sayım Yorgun, Dirilişin Eşiğinde Sendikalar, Ankara, Ekin 
Yayıncılık, 2007, s. 111 “Türkiye’de sendikacılık hareketinin 1946 sonrası tarihsel gelişimi genel 
olarak değerlendirildiğinde 1946-1960 yıllarını örgütlenme ve güçlenme dönemi, 1960-1980 
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gelişme dönemi”,39 sendikal hareketin “vesayetten kurtulduğu”40 dönem olarak 
nitelendirilmiştir. Resmi verileri ihtiyatla karşılamak gerekse de 1963-1980 dö-
neminde sendika üye sayısında yaşanan hızlı artış dönemin temel özelliklerinden 
olmuştur”41.Bu dönemde sadece sendikalaşma hızlanmamış, tüm dönem süresince 
sendikal hareket ciddi anlamda deneyim yaratmış, örgütlenme zenginliği, eylem 
çeşitliliği ile de ön plana çıkmıştır.42 

İşçi hareketinin örgütlü gücünün göstergelerinden birisi de kıdem tazminatının 
işsizlik sigortasıyla ilişkilendirilmesine ve işsizlik sigortası karşılığı kıdem tazmi-
natının tümden ortadan kaldırılmasına dönük yasa taslağının geri çekilmek zorunda 
bırakılmasıdır. Gerçekten de “1968 yılında hazırlanan işsizlik sigortası yasa taslağı 
ile kıdem tazminatının tümüyle kaldırılması gündeme gelmiş̧ ancak sendikalardan 
gelen sert tepkiler nedeniyle bu girişimden vazgeçilmiştir”.43

Kıdem tazminatına ilişkin bu dönemde yaşanan ilk değişim 3008 sayılı yasanın 
931 sayılı yasayla yürürlükten kaldırılması olmuştur. 3008 Sayılı İş Yasasını yü-
rürlükten kaldıran 931 sayılı yasa kıdem tazminatını 14.maddesinde düzenlemiştir. 
931 sayılı yasa 3008 sayılı yasadan farklı olarak, kıdem süresinin hesabında “iş 
yılı” yerine “takvim yılı” esasını benimsemiş, altı ayı aşan sürelerin yıla tamamla-
nacağı hükmünü getirmiş ve işçinin ölümü halinde kıdem tazminatının mirasçıları-
na ödeneceği konusuna açıklık getirmiştir.44

931 Sayılı İş Yasası şekil eksiklikleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından 
12.05.1970 tarihinde iptal edilmiş, iptal kararında kararın geçerlik tarihi 12.11.1970 

yıllarını yeniden yapılanma ve altın çağ, 1980 ve sonrası ise sendikal yasakların, üye ve güç 
kaybının yaşandığı bir dönem olarak ele alınabilir.”

39  Adnan Mahiroğulları, Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de İşçi Sendikacılığı, 
İstanbul, Kitapevi, 2005, s. 123-283

40  Aziz Çelik, Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967), İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2010, s. 557 “1960’larla birlikte yeni bir dönem söz konusudur. Bu dönemin temel 
özelliği vesayetin zayıflaması ile sendikal hareketin özerkleşmesi ve siyasallaşmasıdır.”

41  Nurcan Özkaplan, Sendikalar ve Ekonomik Etkileri Türkiye Üzerine Bir Deneme, 
İstanbul, Kavram Yayınları, 1994, s. 99

42  1960-1980 dönemi sendikal hareket ve işçi eylemlilikleri için, Bkz. Yıldırım Koç, Türkiye 
İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi Olaylar Değerlendirmeler, Ankara, Türkiye Yol-İş Sendikası 
Yayınları, 1996, Mahiroğulları, a.g.e

43  Aziz Çelik “Dünyada ve Türkiye’de Kıdem Tazminatı Uygulamaları” İktisat dergisi, 
Ocak-Mart 2015, Sayı 530, s. 33.

44  Kamil Turan a. g. e.s.166
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olarak belirlenerek yasama organına yeni bir yasa çıkartması için 6 aylık süre bı-
rakılmıştır. Ancak bu altı aylık süre içerisinde yeni bir iş yasası yasama organı 
tarafından çıkartılamamış, 01.09.1971 yılında kabul edilen 1475 sayılı iş yasasının 
yürürlük tarihini 12.11.1970 olarak belirlemiştir.

12.11.1970 tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Kanunu esasen kıdem taz-
minatı konusunda da aynı esaslarla eski düzenlemenin devamı şeklinde olmasına 
karşın, başlıca iki noktada yenilik getirmiştir. Bunlardan biri emeklilik sebebi ile 
kıdem tazminatına hak kazanan işçilerin sadece 1 Nisan 1950’den önceki süreleri-
nin nazara alınacağına dair hükmünün kaldırılması, ikincisi de 15 günlük sürenin iş 
sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabileceğine ilişkin hükmüdür.

1475 sayılı iş yasasının yürürlüğe girmesinden sonra kıdem tazminatına ilişkin 
kapsamlı değişiklik 04.07.1975 yılında 1927 sayılı Yasayla yapılmıştır. 1927 sayılı 
yasayla yapılan değişikliklerle kıdem tazminatını hak etmek için gerekli olan kıdem sü-
resi üç yıldan bir yıla indirilmiştir. Kıdem tazminatı tutarı her yıl için 15 günlük ücretten 
30 günlük ücrete çıkartılmıştır. Kıdem süresinin hesabında yıldan artan sürelerin oran-
tılı olarak dikkate alınması benimsenmiştir. Kıdem tazminatına esas ücretin son ücret 
olacağı, kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde işçiye düzenli olarak yapılan 
tüm menfaatlerin dikkate alınacağı esası açıkça yasada ifade edilmiştir. Kesintili geçen 
kıdem sürelerinin birleştirilmesi olanağı sağlanmıştır. 

Kıdem tazminatı hakkını bu şekilde genişleten 1927 sayılı Yasa, kıdem tazmi-
natına tavan getirerek, kıdem tazminatına esas aylık ücretin 15 günden 30 güne 
çıkartılmasını, asgari ücretin 7,5 katıyla sınırlamıştır. 1927 sayılı yasa ayrıca işve-
renler tarafından bir kıdem tazminatı fonunun kurulmasına ilişkin bir hükme de yer 
vermiştir. 

Yeri gelmişken belirtmeliyiz ki 1960-1980 arasında kıdem tazminatının fesih 
şekline bağlı olması esası ise değiştirilmeksizin devam etti. Kıdem tazminatının 
çıkış mantığına aykırı olan bu düzenlemelere işçi kanadından güçlü bir itiraz gelmedi. 
Üstelik, “1954 yılında toplanan 2. Çalışma Meclisi, kıdem tazminatının tespitinde esas 
tutulan üç senelik sürenin bir seneye indirilmesini ve iş akdinin herhangi bir sebeple 
infisahı veya feshi halinde isçiye kıdem tazminatının ödenmesini”45 kararlaştırmış ol-
masına karşın alınan kararın yasalaşması için etkin bir çaba gösterilemedi. 

Kıdem tazminatının ancak belirli fesih hallerine özgülenmesinin dolayısıyla da 
kıdem tazminatının işverenlerce disiplin aracı olarak kullanılmasının, işçi sendi-
kalarınca bir sorun olarak görülmemesi üzerinde ayrıca durmak gerekir. Belki de 
o dönemin güçlü sendikacılığı kıdem tazminatını alamama sorununu önemli bir 
sorun olarak görmemiştir. Belki, kıdem süresinin beş yıldan bir yıla indirilmesinin 
bir karşılığı olarak kabul etmiştir. Ancak bu kabulün nedeni ne olursa olsun, kı-

45  Aziz Çelik “Dünyada ve Türkiye’de Kıdem Tazminatı Uygulamaları” İktisat dergisi, 
Ocak-Mart 2015, Sayı 530, s. 33



129

Çalışma Raporu
2017-2021

dem tazminatının kıdem süresinin dışında belirli fesih hallerine indirgenmesi, fesih 
şekline bağlı olmaksızın her durumda ödenmesi gereken bir hak olmaktan çıkartıl-
ması, etkisini bugüne yansıtan önemli sorunların doğmasına neden olmuş, kıdem 
tazminatının güvencesi sorununu ortaya çıkartmıştır.

4. Altın çağın Sonu Yeni Liberal Politikalar Dönemi 12 Eylül Darbesi ve

Kıdem Tazminatı.

1970’li yılların sonuna gelindiğinde dünyada ve Türkiye’de sosyal refah devle-
tine karşı yürütülen güçlü eleştiriler, sosyal refah devletinin olmazsa olmazı olarak 
görülen sosyal hakların kısıtlanmasına dönük ekonomik, yasal önlemleri gündeme 
getirmiştir. Sosyal refah devletine dönük saldırı boyutlarına ulaşan bu eleştiri ve 
yasal düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde “sosyal refah devletinin 
sonu mu geldi” sorusunun sorulmasına neden olmuştur.46  Sosyal refah devletini, 
emekçi sınıflarla sermaye arasında varılan uzlaşmanın bir ürünü olarakgörenler47, 
bu durumu ,sermayenin sosyal refah devleti konusundaki uzlaşmadan vazgeçmesi, 
sosyal refah devletini tasfiyeye yönelmesi olarak yorumlamışlardır. Sosyal refah 
devleti konusunda var olduğu kabul edilen uzlaşmanın, bir anlamda emekçi sınıflar 
tarafını temsil eden sendikaların etkinliklerini yitirmeye başlamasına neden oldu-
ğuna işaret edilmiş, sosyal güvenlik hakkına yönelik sınırlamalar, bütçe kısıtlama-
ları gibi uygulamalar örnek gösterilerek kapitalizmin “altın çağı”nın, sona ermeye 
başladığı sonucuna ulaşılmıştır.48

Türkiye’de ise, bu süreç 24 Ocak 1980 kararları ve bu kararları harfiyen yerine 
getirecek siyasal, yasal koşulları yaratan 12 Eylül darbesiyle somutlaşmıştır. Ko-
numuzla ilgili olarak sürece baktığımızda kıdem tazminatına önemli kısıtlamaların 
getirilmesinin 12 Eylül Darbesisin hemen ertesine denk gelmesi çarpıcıdır.

46  Süleyman Özdemir, Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası 
Yayını, 2007, s. 191

47  Erinç Yeldan, “Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine 
Değerlendirmeler”, Praksis, Sayı, 2002, s. 2-3 “Nitekim II. Dünya Savaşı sonrasında emek 
cephesiyle girişilen açık mutabakat sonucu, sermaye bir yandan ücretli emeğin gelirlerindeki 
reel yükselmeye ılımlı yaklaşıyor, bir yandan da reel ücretlerdeki artışla birlikte, kitlesel üretim 
süreçlerini gerekli kıldığı kitlesel tüketim talebini de kar realizasyonu olarak değerlendirme fırsatı 
elde ediyordu. İşçi üretkenliğinde süregelen artış, ücretlerdeki artış temposunun üzerinde olduğu 
sürece söz konusu mutabakat işçi sınıfının gelir payında sermaye aleyhine herhangi bir gerilemeyi 
gerektirmiyordu.”

48  Yeldan, a.g. .e. s. 3 “Bu şartlar altında geçilen ‘altın çağ’, 1970’lerden itibaren iktisadi ve 
siyasi sınırlarına ulaştı.”
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12 Eylül darbesinden yaklaşık bir yıl önce kıdem tazminatı tavanı Anayasa Mah-
kemesinin 25.01.1979 E., 1975/14 K., 1979/6 K. Sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen tavan sınıra ilişkin hüküm 12 Eylül darbesin-
den sadece 41 gün sonra 23.10.1980 tarihinde çıkartılan 2320 Sayılı Yasa ile yeni-
den getirilmiştir. 2320 Yasa tavan uygulamasının başlangıcını da askeri darbenin 
yapıldığı gün olan 12 Eylül 1980 olarak belirlemiştir. Anayasa Mahkemesinin üst 
sınırı iptal etmesine karşın, askeri darbeyi yapanların üstelik darbe tarihinden 41 
gün sonra, yeniden üst sınır belirlemeleri askeri darbenin işçi haklarına yaklaşımını 
gösteren somut bir olay olarak tarihe geçmiştir.

Üstelik 2320 sayılı yasa kıdem tazminatı konusunda yasanın çizdiği çerçevenin 
dışına çıkılması halinde İş Yasasının 98.maddesine eklediği bir hükümle altı aydan 
iki yıla kadar hapis ve 20 bin liradan, elli bin liraya kadar ağır para cezası esası 
getirmiştir. 4857 sayılı iş yasasının yürürlüğe girdiği 2003 yılına kadar uygulanan 
bu hüküm, işverenlere iş yasasına aykırı davranılması halinde hapis cezası öngören 
tek hüküm olması nedeniyle de benzersizdir.

12 Eylül sonrası kıdem tazminatına ilişkin bir diğer değişiklik 08.05.1981 yılında 
2457 Sayılı Yasayla yapılmıştır. Anılan değişikle tavan sınırın kapsamı genişletil-
miş cezai yaptırım pekiştirilmiştir. 2457 sayılı yasayla yapılan değişiklikle kanunla 
kurulmuş kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin kıdem tazminatı niteliğindeki 
ödemelerinin de tavan sınıra tabi olacağı, aksine tutumun 98.maddedeki cezai yap-
tırımı gerektireceği esası getirilmiş, kıdem tazminatı tavanının 12.09.1980 tarihin-
den itibaren uygulanacağı hükmünü getiren  2320 sayılı yasaya açıklık getirilerek, 
yasanın yayınlandığı 23.10.1980 ile yürürlüğe girdiği 12.09.1980 tarihleri arasında 
tavan sınırına bağlı olmaksızın yapılan ödemelerin geri alınamayacağı ancak tavanı 
aşan kısımların vergilendirilmesi kabul edilmiştir.

12 Eylül darbesini yapanlar kıdem tazminatına asgari ücretin 7,5 katı olarak 
getirilen tavan sınırı iki yıl sonra fazla bulmuşlar, tavan sınırla yetinmeyerek, bu 
kez kıdem tazminatı tavan sınırına ilişkin ölçüyü 11.12.1982 tarihinde 2762 sayılı 
yasayla, “en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı emeklilik ikra-
miyesini geçemez” şeklinde düzenleyerek kıdem tazminatı tavanını aşağıya çek-
mişlerdir.

Mayıs 2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 6.017,60 TL dir. Asgari ücret 
2.558,40 TL dir. Kıdem tazminatı tavanı 1927 sayılı yasanın öngördüğü biçimde 
kalmış olsa, 12 Eylül darbesini yapanlar tavan uygulamasına hiç dokunmamış ol-
salardı, kıdem tazminatı Mayıs 2019 tarihi itibarıyla 6.017,60 TL yerine 2.558,40 
TL X 7,5 = 19.188,00 TL olacaktı. 12 Eylül darbesini yapanlar kıdem tazminatı 
tavanını bir dokunuşla üç kat aşağı çekmişlerdir. Yaşanan hak kaybının görülmesi 
açısından çarpıcı olan bu durum özellikle vurgulanmalıdır.

Kıdem tazminatı 30.07.1989 tarihinde ise 2869 Sayılı Yasayla değiştirilmiştir. 
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2869 Sayılı Yasa kıdem tazminatı ödenmesi gereken durumlara kadın işçinin evlilik 
nedeniyle işten ayrılmasını eklemiş, kıdem tazminatının geç ödenmesi halinde de 
bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağı esasını getirmiştir.49

Son olarak 4447 Sayılı Yasayla yapılan değişiklikle 1475 Sayılı Yasanın kıdem 
tazminatına ilişkin 14.maddesi bugünkü halini almıştır. 4447 sayılı yasayla 14. 
maddenin birinci fıkrasına” 506 sayılı kanunun 60 maddesinin birinci fıkrasının 
(A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları 
veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için ön gö-
rülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri 
ile işten ayrılmaları nedeni ile” hükmünü ilave etmiştir.

II- Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği.

3008 sayılı yasayla hukukumuza girdiği 1936 yılından günümüze kadar sürekli 
olarak yapısal değişiklikler geçiren kıdem tazminatının hukuki niteliği konusunda 
öğretinin kendi içerisinde bir birlik sağlanmadığı gibi Yargıtay ile öğreti arasındaki 
görüş farklılıkları da giderilebilmiş değildir.

Kıdem tazminatının ücret ya da tazminat olarak nitelendirilmesi uygulanacak 
vergi oranlarından  zamanaşımı sürelerine,tazminatın ödenebilir olma zamanına 
kadar bir dizi alanda farklı hukuki sonuçların doğmasına yol açacağı için özellikle 
önemlidir. Örneğin, kıdem tazminatının ücret olarak nitelendirilmesi durumunda 5 
yılık zaman aşımına tabi olacak, gelir vergisine göre vergi oranları belirlenecektir. 
Kıdem tazminatı ücret olarak nitelendirilince, Borçlar yasasına göre işverenin aciz 
haline düşmesi halinde hizmet akdi devam ederken, işçi kıdem tazminatına iliş-
kinde teminat isteyebilecek, bu teminatın verilmemesi halinde ise iş akdini fesih 
edebilecektir. Ayrıca ücret ancak kısmen haczedebileceğinden kıdem tazminatının 
da ücret olduğunun kabulü halinde aynı şekilde kısmi haczin konusunu oluşturabi-
lecektir.

Uygulamada Yargıtay’ın kıdem tazminatının hukuki niteliğinin tazminat oldu-
ğu konusundaki kararlılık kazanan içtihatları, kıdem tazminatının hukuki niteliği 
konusundaki tartışmaları sonlandırmış gözükmektedir. Ancak kıdem tazminatının 
yeniden saldırıya uğradığı dönemde hukuki niteliğinin net olarak ortaya konulma-
sında bu konuda görüşlerin kısaca özetlenmesinde yarar vardır. 

49  Abbasgil a. g. e.s.45
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1. Kıdem Tazminatı Önceden Karşılığı Çalışılmış Ancak                                                         
Ödemesi Ertelenmiş Ücrettir.

Kıdem tazminatı, tazminat olarak adlandırılmış olmasına karşın bilinen anlamda 
bir tazminat niteliğinde değildir. Tazminat hukukumuzda haksız fiili, zararı, zararla 
fiil arasında illiyet bağını gerektiren, miktarı kusur oranına göre belirlenen bir ku-
rumdur. Kıdem tazminatının tazminatla ilişkilendirilmesinin tek mantıklı açıklama-
sı, iş sözleşmesinin esasını oluşturan bağımlılık unsurudur. Bağımlılık unsuru gere-
ği işçi iş görme edimini işverenin emir ve talimatları ile işverenin işyerinde yerine 
getirmektedir. İşçinin çalışma süresi boyunca iş gücünde oluşan ve yenilenemeyen 
çalışma gücü kaybı da kusursuz sorumluluk esaslarına göre tazmini gereken bir hak 
kaybıdır. İşçinin çalışma ortamında işgücü tekrar yerine konulamayacak şekilde 
yıpranmaktadır. İşverenin kusuru olmasa da işçinin çalıştığı işyerinden ayrılırken, 
yıpranmış olması ve işini kaybetmiş bulunması nedeniyle karşılaştığı zarar nede-
niyle ona tazminat ödemesi gerekli olmaktadır.  Ancak unutulmaması gereken işçi-
nin iş görme edimini ücret karşılığında yapıyor olmasıdır. İşçinin iş görme edimini 
yerini getirirken yaşadığı yıpranmasının karşılığı, bu yıpranma meslek hastalığı 
veya iş kazasından kaynaklanmadığı sürece tazminat değil ücrettir.

Ücret işçiye bir iş karşılığı ödenen her türlü para ve parayla ölçülebilen değerle-
rin tamamını kapsar. İşçiye çalışması karşılığı ödenen paranın adı ne olursa olsun 
ücret anlamına gelir. İşçiye çalışarak hak ettiği ücreti kıdem tazminatına ilişkin 
yasal düzenleme nedeniyle iki şekilde ödenmektedir. Birinci ücret ödeme şekli 
periyodik ücret ödemeleridir. Periyodik ücret en geç ayda bir işçiye ödenmelidir. 
İkinci ücret ödeme şekli ise kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemesi ötelenmiş, 
ertelenmiş ücrettir. 50

Kıdem tazminatı da periyodik ücret gibi bir iş karşılığında ödenmektedir. Tıpkı 
periyodik ücret gibi işçinin uzun süreli çalışmadığı günler, teknik deyimle askı hal-
leri kural olarak kıdem süresinden sayılmamaktadır. Sonuç olarak kıdem tazminatı 
periyodik olarak ödenen asıl ücreti dışında işçiye geciktirilerek yapılmış bir toplu 
ödemedir. Çıkış noktasında işçiyi işe bağlamak, işçi devrini düşürmek olan kıdem 
tazminatı, yıllar içerisinde işçilerin ileride birikmiş olarak toplu para almalarına 
rıza göstermesine dönüşmüştür. Bu rıza işverenlerin işçinin karşılığında çalıştığı 
ücretin bir kısmını kendilerinde tutmalarını, zaman içerisinde tuttuğu bu miktarı 
değerlendirme olanağına sahip olmalarını, işçiye ödemesi gereken ücretin bir kıs-
mının ödenmesinin ertelenmesinden yarar sağlamalarını beraberinde getirmektedir. 
İşverenlerin işçilerin ücretlerinin bir kısmını bu şekilde geç ödeyerek elde ettikleri 
yarar karşılığında, ödemeyi işçinin son ücreti üzerinden yapmaları, işçinin ücretini 
öteleyerek faizsiz kredi kullanmaları sonucunu doğurması nedeniyle doğaldır. Ta-
van uygulaması tam da bu nedenle işçilerin ötelenmiş ücretlerinin eksik ödenmesi 
anlamına geldiği için adil olmaktan uzaktır.

50  Kamil Turan, Ferdi İş Hukuku, Ankara 1993 Kamu-İş Yayınları s.166 Dipnot 167
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Kıdem tazminatının ücret olarak nitelendirilmesinin işçiler açısından tek sakın-
cası, ücretin gelir vergisinden tabi olmasına karşın kıdem tazminatının gelir ver-
gisine tabi olmamasıdır. Gelir vergisinden muaf olunması için mutlaka tazminat 
olmasına gerek yoktur. gelir vergisi kanunda yapılan bir düzenlemeyle bugün ol-
duğu gibi kıdem tazminatı ücret olarak kabul edildiğinde de gelir vergisinden muaf 
tutulabilir. Nitekim dünyada da kıdem tazminatının vergilendirilmesi konusunda 
“vergiden tümüyle muaf sistemler, kısmen muaf sistemler ve tıpkı ücret gibi tümü 
vergiye tabi sistemler” bulunmaktadır.51 Kıdem tazminatının ücret olmadığında ıs-
rarın gerçek nedeni, hak ediş koşullarının feshin şekline tabi tutulmasıdır. Çünkü 
kıdem tazminatının ücret olduğunun kabul edilmesinin mantıki ve hukuki sonucu 
feshin şekline bağlı olmaksızın her durumda ödenmesini zorunlu kılmasıdır. Bu zo-
runluluktan kaçınmak için kıdem tazminatının hak ediş koşulları açısından geriye 
götüren ve kıdem tazminatını hak edişi feshin şekline bağlayan yasal düzenleme 
kıdem tazminatının ücret olmadığı tezine dayanak olarak gösterilmektedir.

Kıdem tazminatının ücret niteliğinde olduğu “Türk-İş’in 6.Genel Kuruluna su-
nulan raporda, 931 Sayılı İş Kanunu Tasarısının eleştirisinde, “kıdem tazminatı iş-
çinin yıllarca birikmiş emeğinin karşılığı ve onun ücreti içinde yer alan ücret mahi-
yetinde bir gelirdir” şeklindeki açık anlatımla ortaya konmuştur.”52

2. Kıdem Tazminatı İkramiyedir Görüşü.

Özellikle 3008 sayılı yasa döneminde kıdem tazminatını hak etmek için fesih 
sınırlamasının bulunmamasından, ancak beş yılı dolduran işçilerin beş yıllık süre-
den sonra kıdem tazminatını hak ediyor olmalarından hareket edenler, kıdem taz-
minatını işçilerin işverenlere sadakatle çalışmaları sonunda işyerinden ayrılırken 
ödüllendirilmeleri amacını taşıyan bir ikramiye olduğu görüşünü savunmuşlardır.53

3.Kıdem Tazminatının İşsizlik Sigortası Olduğu Görüşü.

Özellikle 931 Sayılı İş Yasasının gerekçesinde, kıdem tazminatının ülkemizde 
işsizlik sigortasının bulunmaması nedeniyle konulduğundan söz edilmesi bazı araş-
tırmacıların kıdem tazminatının işsizlik sigortası yerine oluşturulan bir kurum ol-
duğunu savunmasına yol açmıştır.54

51  Aziz Çelik “Dünyada ve Türkiye’de Kıdem Tazminatı Uygulamaları” İktisat dergisi, 
Ocak-Mart 2015, Sayı 530, s. 28

52   Abbasgil a. g. e.s.53
53  Hasan Şenocak “Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı” İktisat Fakültesi Mecmuası, 

cilt.44, 1996, ss.381-393, Cevdet İlhan Günay, Şerhli İş Kanunu Cilt-1 S.618
54  Günay a. g. e.s.619
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4. Kıdem Tazminatı Tazminattır Görüşü.

Kıdem tazminatının gerçek anlamda bir tazminat niteliğinde bulunduğunu savu-
nanlara göre, çağımızın değişen iş hukuku prensipleri açısından tazminat için mut-
laka kusur unsurunun bulunmasına gerek yoktur. İşçinin çalışma süresi boyunca 
iş gücünde oluşan ve yenilenemeyen çalışma yetisi kaybı da kusursuz sorumluluk 
esaslarına göre tazmini gereken bir hak kaybıdır. İşçinin çalışma ortamında işgücü 
tekrar yerine konulamayacak şekilde yıpranmaktadır. İşverenin kusuru olmasa da 
işçinin çalıştığı işyerinden ayrılırken, yıpranmış olması ve işini kaybetmiş bulun-
ması nedeniyle karşılaştığı zarar nedeniyle ona tazminat ödemesi gerekli olmakta-
dır. 1475 sayılı yasada “kıdem tazminatı” olarak adlandırılan bu tazminat Yargıtay 
ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından 
“işçinin kıdemi fazlalaştıkça miktarı artan bir nevi yıpranma, yılların geçmesiyle 
vaki olan, bir “ihtiyarlama tazminatı” olarak nitelendirilmektedir.”55

5. Kıdem Tazminatı Kendine Özgür Bir Kurum Olduğu Görüşü.

Doktrinin çoğunluğunca da kabul gören bu görüşe göre kıdem tazminatını tek 
başına, ücret, ikramiye, tazminat ya da sigorta kavramıyla açıklamak mümkün de-
ğildir. Kıdem tazminatı bunların tamamını belirli ölçülerde bünyesinde barındıran 
kendine özgü (siu generis) bir kurumdur.

III. Kıdem Tazminatı Fonu Çözüm Değildir

1. Türkiye Fon Pratiğinde Başarılı Olmuş Fon Örneği Yoktur.

Fon Yönetiminde Kısa Dönemli Siyasi Yararlar Belirleyici Olacaktır. 

Sermaye birikiminin yetersiz, bireysel tasarrufların düşük, vergi gelirlerinin ya-
tırımları karşılamaktan çok uzak olduğu, devletin sosyal harcamaları finanse et-
mekte zorlandığı koşullarda kaynak yaratmak için uygulanan en önemli araçlardan 
birisini fonlar oluşturmaktır. 

Fon uygulamalarında halktan para toplamak için halka bir şey verileceği vaat 
edilir. Bu bir şey ya bir riskin ortadan kaldırılması taahhüdü ya da riskin, riskle kar-
şılaşma olasılığı olan tarafından satın alınması, risk gerçekleştiğinde bu satın alma 
karşısında riskin yarattığı olumsuzlukların giderilmesidir.

Aslında primli sisteme dayanan sosyal güvenlik sistemimiz genel olarak fon uy-
gulamasının örneğidir. Sosyal güvenliğin kapsamına giren riskleri sosyal güvenlik 
kurumu risk gerçekleşmeden önce ödediğimiz primler karşılığı satın alır.

55  Günay a. g. e.s.617
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Yasayla gündeme getirilen fon uygulamaları vergi gibi zorunluluk ilkesine da-
yandırılır. Türkiye de uygulanan fon veya fona benzeri uygulamalara bakıldığında 
hiçbir zaman fonların kuruluş amaçlarına uygun işlemediği, fona para toplanırken 
verilen sözlerin yerine getirilmediği görülecektir. Gerçekten de:

	“5.1.1961 yılında 223 sayılı Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Ta-
sarruf Bonoları İhracı Hakkında Kanun satın alınması zorunlu borç 
senetlerini düzenledi. Yasaya göre, gelir vergisi, kurumlar vergisi 
mükellefleri vergi matrahlarının yüzde üçü oranında tasarruf bonosu 
satın almak zorundaydı. Böylece fonun öz kaynağını tasarruf bonoları 
oluşturdu. Tasarruf bonoları 10 yıl vadeli ve yüzde 6 faizli menkul-
lerdi. Amaçları gelir sahiplerini tasarrufa yöneltmekti. Fakat öngörü-
len Finansman Fonu kurulamadı ve 1967 yılında çıkarılan 930 sayılı 
kanunla bu fondan vazgeçilip, tasarruf bonosu sistemi Mali Denge 
Vergisine dönüştürüldü ve 1971’den itibaren tamamen kaldırıldı.

	1970 yılında kamu emekçilerini kapsayan Devlet Memurları Yardım-
laşma Kurumu (MEYAK) adı altında bir kurum kuruldu. Böylece 
kamu çalışanlarının ücretlerinin yüzde beşi 10 yıl boyunca kesildi. 
Ancak bu sistem de başarılı olamadı.1982 yılında o döneme kadar 
gerçekleşen enflasyon artışının çok altında bir faiz oranı eklenerek 
MEYAK kesintileri iyice eritildi ve bu şekilde geri ödendi.

	Bir diğer zorunlu tasarruf sistemi Konut Edindirme Yardımı (KEY) 
idi. KEY, 11.12.1986 tarihli ve 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile 
Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkın-
da Kanun ile yasal zemin kazandı… KEY kesintileri 1995 yılına ka-
dar 9 yıl süreyle devam etti. 1987 ile 1995 arasında işçi ve memuru 
kapsayan sistem, çalışanlar konut sahibi olamadan 1996 yılında dur-
duruldu. 1999 yılında 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesapları-
nın Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Emlak 
Bankası hesaplarında bulunan KEY kesintilerinin parasal miktarı de-
ğerindeki gayrimenkul, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dev-
redildi. Sonuç ise çalışanlar açısından beklenildiği gibi gerçekleşmedi 
ve fonda biriken paralar eridi.

	1988 yılında ise Zorunlu Tasarruf Fonu kuruldu. 3417 sayılı Çalışan-
ların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendiril-
mesine Dair Kanun “zorunlu tasarruf fonu” adı altında çalışanlardan 
tasarruf kesintisini yapılmasını ve bu tasarrufların nemalandırılarak 
çalışanları birikime teşvik etmeyi amaçlıyordu. Tasarrufa Teşvik Fo-
nu’nda yüzde iki işçi yüzde üç işveren kesintisi yapıldı. Fakat tasar-
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rufa yönlendirme içerikli bu sistem de başarısız oldu. 2003 yılında 
çıkarılan 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarının Teşvik Hesabının 
Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun ile hesap-
ta biriken paralar tasfiye edildi. Zorunlu tasarruf hesaplarında biriken 
paralar da düşük faizle nemalandırılmış̧ oldu. Böylece devlet bağımlı 
çalışanlardan ucuza borçlanmış̧ oldu.”56

Çok önemli bir diğer fon uygulaması pratiği işsizlik sigortası fonudur. İşsizlik 
Sigortası Fonu Bülteninin Nisan 2019 sayısına göre, “İşsizlik Sigortası Fonunun 
2019 yılı Nisan ayı getirisi %1,04 olmuştur. Ocak - Nisan 2019 döneminde ise Fon 
getirisi %4,23 olarak gerçekleşmiştir. Fonun son bir yıllık getirisi %11,83 olmuş-
tur.” Aynı bültende verilen rakamlara göre de Fon getirisinin %4,23 olduğu Ocak 
- Nisan 2019 döneminde Yurt içi ÜFE artış oranı %5,8 olarak gerçekleşmiş, Mayıs 
2018- Nisan 2019 arası fon getirisi %11,83 olurken Yurt içi ÜFE artış oranı %30,12 
olmuş ve fon zarar etmiştir.

Görüldüğü gibi fonun siyasi etkilere açık olması, SGK, işsizlik sigortası örne-
ğinde yaşandığı gibi siyasetçilerin günü kurtarma çabalarıyla kolaylıkla, kısa vade-
li siyasi yararları önceleyerek fonu yönlendirmeleri, kısaca fonun kötü yönetilmesi 
nedeniyle işçiler bedel ödemek zorunda kalacaktır.

2. Kıdem Tazminatı Fonu Kaynak Yetersizliği Yaşayan Her Hükümet ta-
rafından Gündeme Getirilmiştir

Kıdem tazminatı kurumu gibi kıdem tazminatı fonu tartışmaları da yeni değildir. 
1954 yılında toplanan 2. Çalışma Meclisinde “kıdem hakkına tekabül eden karşılıkların 
işyerlerinde ayrı bir fon halinde veya karşılıkların umumi bir fonda toplanması imkân-
larının Çalışma Bakanlığınca araştırılması kararlaştırılmıştır”.57 1962 yılında yapılan 
3.Çalışma Meclisinde kıdem tazminatının fona bağlanması görüşü tartışılmıştır.58 1976 
yılında “Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağı” hazırlanmasına rağmen ya-
salaşamamıştır. Aynı taslak  1978 yılında iş güvencesi yasa tasarısı ile birlikte yeniden 
gündeme getirilmiş, 1980 ve 1982 yıllarında yine iş güvencesi ile birlikte fon tartışma-
ları yapılmış, çalışma meclisleri fon kurulmasını sürekli gündemlerine almışlardır.4857 
sayılı yasanın geçici 6. maddesindeki hüküm nedeniyle yeniden kıdem tazminatı fonu 
tartışılmaya başlanmıştır. Tüm bu tartışmalarda fon kurulmasının gerekliliği; işçinin 
kıdem tazminatı hakkını güvence altına almak, işletmeleri altından kalkmakta zorla-
nacakları kıdem tazminatı yükünden kurtarmak ve fon da biriken parayla ekonomiye 

56  DİSK AR Soru ve Yanıtlarla Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemı̇ (BES) Raporu Eylül 
2016

57  Çelik, a. g. e. s. 33
58  Engin Ünsal, “Kıdem Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı Taslağı Konusunda Bazı Düşünceler” 

TÜHIS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 21 Sayı: 2 - 3Kasım 2007 / Şubat 2008, s.32
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kaynak sağlamak gerekçelerine dayandırılmıştır.59

Kıdem tazminatının fona devri AK Parti döneminde iki biçimde kamuoyunda 
tartışılmıştır. 2013 yılına kadar AK Parti kamuoyuna hazırladığı tasarı veya taslak-
ları sunup tartıştırmıştır. 2013 yılına kadar bu şekilde somut dört belge açıklayan 
AK parti 2013 yılında sadece bir cümleyle konuyu gündeme getirmekte, somut bir 
belge olmadan kıdem tazminatının fona devri tartışması yaptırmaktadır.

Birinci taslak, 2004 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeski-
oğlu tarafından 9. Çalışma Meclisi’ne sunulan metindir.

İkinci taslak, 2008 yılı Şubat-Mart aylarında tartışmaya açılan “İş Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” veya 
daha yaygın bilinen adıyla İstihdam Paketi içindeki bir bölümdür.

Üçüncü metin, 2012 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
dışında, Ali Babacan, Zafer Çağlayan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafın-
dan, TOBB’un yönlendirmesiyle hazırlandığı ileri sürülen “Kıdem Tazminatının 
İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun Taslağı”dır.

Dördüncü metin ise 2013 yılı Ekim ayında taraflara iletilen ve bir önceki metinle 
büyük ölçüde örtüşen “Kıdem Tazminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması 
Hakkında Kanun Taslağı”dır.

Hazırlanan taslaklarda fonu gerekçelendirme biçimleri de genellikle benzer söz-
cüklerle dile getirilmiştir. AK Parti döneminde hazırlanan ilk taslağı kamuoyuna 
sunan ve 2006 yılında kıdem tazminatı fonu kurulması için çalışmalara başlaya-
cağını belirten dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu 
kıdem tazminatı fonunu işçilerin alacaklarını almakta yaşadıkları güçlükle açıkla-
mıştır. Başeskioğluna Göre;  

“Ancak bugün piyasada kıdem tazminatına hak kazandığı 
halde, bunu alamayan çalışanlar var. Orta büyüklükteki işletmeler 
açısından büyük sorun. Kıdem tazminatında çalışan lehine olan pa-
rametreleri bozmadan nasıl bir formül bulunabilir? Bu konuda 3 
öğretim görevlisi, bir taslak öneri hazırlamış. Hocalar, ‘kıdem tazmi-
natı yükümlülüğü, işverenden fona geçsin, burada birikim olsun, ne-
malansın’ diyor. Büyük işletmeler razı olmayabilir, ama orta ölçekli 
işletmeler buna razı olacak gibi. Sorun, bu fonu döndürecek prim 
oranında. Hocalar, bu fon için yüzde 3 oranında prim öngörmüşler. 
Bu prim oranıyla aktüel dengenin korunması mümkün değil. Biz de 
bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Kıdem tazminatında bir formül bu-
lunacaksa, bu uzlaşmayla olacaktır.’”60

59  Pir Ali Kaya, “Türk İş Hukukunda Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları”, www.ISGUC.org
60  Murat Başeskioğlu, “Kıdem Tazminatı Fonu Geri Geliyor”, http://www.radikal.com.
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Kıdem tazminatının fona bağlanmasını 26-27 Eylül 2013 yılında toplanan Ça-
lışma Meclisinin gündemine aldırarak tartıştıran Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in 
“Çalışma Meclisi Hazırlık Toplantısı Raporu” önsözünde kıdem tazminatının fona 
devri konusunda 2006 yılındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanında çok da 
farklı düşünmediği Görülmektedir. Faruk Çelik’e göre de; 

“Kıdem tazminatı konusu, şüphesiz ülkemiz çalışma hayatının 
en önemli güncel sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu sorun 
dünden bugüne ortaya çıkan bir sorun da değildir.

1936yılında yasalaşan 3008 sayılı ilk İş Kanunundan bu yana 
gerek işçi gerekse de işverenlerimiz tarafından konu ile ilgili sorun-
lar dile getirilmiştir.

Bugün itibari ile bakıldığında, işverenlerimiz ve işçilerimiz 
için mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Zira, 
işverenlerimiz rekabetin ön plana çıktığı günümüzde yüksek kıdem 
tazminatı yüküne katlanmaktan şikayetçi iken; işçilerimizin ise çok 
az bir kısmı bu haktan faydalanabilmektedir. İşçilerimizin yıllarca 
emek vererek, alın terini akıtarak hak ettiği kıdem tazminatından la-
yıkıyla faydalanamıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir.”61

Kıdem tazminatının fona devrine ilişkin bu görüşlerin ortak noktasını kıdem 
tazminatının işçiler açısından güvencesiz bir alacak olduğu, işletmeler açısından 
ise ciddi bir yük oluşturduğu tezi oluşturmaktadır. 

3. Kıdem Tazminatının Fona Devri Kıdem Tazminatının Yarı Yarıya 
Azalması Demektir.

Kıdem tazminatına esas ücret işçinin fesih tarihindeki son giydirilmiş 30 günlük 
brüt ücretidir. İşçinin fondan aynı ücreti alabilmesi için fona yatırılması gereken 
prim oranı %8,3’tür. Kamuoyuna sunulan taslaklarda işveren için öngörülen prim 
oranı ise 2004 taslağında %3’tür. 2013 taslağında ise oran belirtilmemiştir. Yüze 
3’lük bir primle fondan hesaplanacak kıdem tazminatı matematiksel olarak kıdem 
tazminatına esas ücretin yarı yarıya azalması hatta 14 günlük ücrete düşmesi anla-
mına gelmektedir.

tr/ekonomi/kidem_tazminati_fonu_geri_geliyor-688695 İn. T. 03.01.2013 “Bazı dönemlerde 
işletmelerde birden fazla işçinin emekli olmasıyla birlikte o işletmenin mali yapısında olumsuzluklar 
meydana geldiğini ve çalışanların haklarını alamadıklarını vurgulayan Başesgioğlu, oluşturulması 
düşünülen Kıdem Tazminatı Fonu’nun hem çalışanların haklarını koruyacağını hem de işletmeler 
üzerindeki mali yükü hafifleteceğini belirtti.”

61  Faruk Çelik, “Sunuş”, “Kıdem Tazminatı” Çalışma Meclisi Hazırlık Toplantısı Raporu,  
ÇSGB, Anakara 2013
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Fon öngördüğü prim oranıyla kendi içerisinde tutarlı da değildir. Prim oranlarını 
%8,3’ün altına düşürdüğünde kıdem tazminatını bugünkü tutarından daha aşağı 
çekmiş olacaktır. Tam aksini yapıp prim oranlarını %8,3’ün üzerine çıkardığında 
ise işverenlerin maliyetlerini arttırmış olacaktır62. Dolayısıyla hem işverenlerin ma-
liyetlerini azaltıp hem de kıdem tazminatı tutarını aşağı çekmemek fon sisteminde 
olanaklı değildir. İşverenlerin maliyetlerini arttırmayı asla akla getiremeyecekleri-
ne göre fonu savunanların amacının kıdem tazminatı tutarlarını güvence gerekçe-
siyle aşağıya çekmek olduğu açıktır. 

Diğer yandan fon tasarıları, giydirilmiş ücreti değil işçinin çıplak ücretini esas 
almaktadır. Kıdem tazminatına esas ücret sadece gün olarak değil bu yolla miktar 
olarak da düşürülecektir. Ayrıca, fona devirden sonra kıdem tazminatı hesabında 
son ücret esas alınmayacak son bir yıl içindeki ücretlerin ortalaması esas alınacak, 
kıdem tazminatına esas ücret bir de bu yöntemle düşürülecektir.

Kıdem tazminatının fona devri ile birlikte kıdem tazminatı işveren bağlantısı 
kopmuş olacağından, kıdem tazminatına esas gün sayısının iş sözleşmeleri veya 
toplu iş sözleşmeleriyle arttırılmasının önü de kapanmış olacaktır.

4. Kıdem Tazminatının Fona Devri Kıdem İş Güvencesinin Zayıflaması 
Demektir.

Kıdem tazminatının uygulamada ikili işlevi vardır. Bir yandan işverenlerin taz-
minatsız işten çıkartırım tehdidi üzerinden işçilerin kontrolünün sağlanmasına hiz-
met ederken, diğer yandan da işten çıkartmanın maliyetini arttırarak iş güvencesine 
hizmet etmektedir. Bu anlamda kıdem tazminatının iş güvencesi işlevi de vardır. 
Fona devirle birlikte kıdem tazminatının iş güvencesi etkisi ortadan kalkacak, işve-
ren maliyet kaygısı yaşamadan işçi çıkarabilecek hale gelecektir.

62  Ali Kemal Nurdoğan/ Ali İhsan Burak Dur/ Mustafa Öztürk, “Türkiye’de ve Dünyada 
Kıdem Tazminatı Fonu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi Y.2016, C.21, S.4, s. 1161 “ Kıdem tazminatı fon çalışmalarında en önemli sorun prim 
ödemelerinin ne kadar olacağı konusudur. Primin düzeyi firmaların işgücü maliyetini azaltacak 
kadar düşük tutulmalı, bununla beraber çalışanların da beklentilerine cevap verecek makul bir 
düzeyde tutulmalıdır. Bugün ödenmekte olan oran %8,3 lük bir orandır. İşverenlerin işgücü 
maliyetinin azalması için aylık fona yatıracağı oranın %8,3 ten daha az olması durumu çalışanlar 
açısından mevcut haklarının daha kötüye gitmesi olarak görülmektedir”.
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5. Fon Prim Tahsili Başlı Başına Bir Sorun Haline Gelecek Fona                  
Primlerin Yatırılmaması Halinde İşçiler Hiç Kıdem Tazminatı                               
Alamama Riski İle Karşı Karşıya Kalacaklardır.

Bugüne kadar uygulanan fon örneklerinde, işverenlerin işçiden kestikleri ve 
fona yatırmaları gereken primleri yatırmadıkları, bu nedenle işçilerin Konut Edin-
dirme Fonundan ve Zorunlu Tasarruf Fonunundun yararlanamadıkları, bir dizi da-
valarla boğuşmak zorunda kaldıkları görülmüştür.  Üstelik fona para aktarmayan 
kuruluşların başını belediyeler gibi kamu kuruluşları çekmiştir. Sorun sadece fona 
para yatırmama aşamasında da çıkmayacaktır. Fona işçinin ücretinin yüzdesi ola-
rak prim kesileceğinden çift bordronun neredeyse bir hak olarak görüldüğü çalışma 
yaşamında gerçek ücret üzerinden primlerin yatırılması istisna haline gelecektir.

Bugün açtığı davalarla gerçek ücretini en azından emsal ücret araştırmasıyla 
kanıtlayabilen işçiler, fona devir halinde çok büyük bir olasılıkla  işverenin bildir-
diği ücretin aksini yazılı delille (SGK primlerinde olduğu gibi) kanıtlamak zorunda 
kalacaklardır.

Nitekim SGK’nun resmi internet sitesinde kayıt dışı istihdam, “sosyal güven-
lik açısından “niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, 
çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildi-
rilmemesi ya da eksik bildirilmesi” olarak tanımlanabilir” denilmektedir. SGK’na 
göre “3 türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur: Çalışanların Sosyal Güvenlik Ku-
rumuna hiç bildirilmemesi,- Çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi, - Sigorta 
primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesidir”63 Kurum bu yasa dışı duru-
mu tespit etmekte ancak ortadan kaldıramamaktadır. Benzer bir durumun fon için 
geçerli olmayacağını düşünmemizi gerektirecek hiçbir somut olgu yoktur. Dolayı-
sıyla kıdem tazminatının fona devri ile birlikte kayıt dışı çalışanlar kıdem tazminatı 
hakkından yoksun kalacaklardır. 

6. Kıdem tazminatını Hak Ediş Koşulları Ağırlaşacak Kapsam                                
daralacaktır.                 

Kıdem tazminatının fona devri ile birlikte, belirli süre prim ödeme halinde, 
emeklilik ve ölüm hallerinde kıdem tazminatı ödenecektir.  Prim ödeme süresi tas-
laklarda değişik olarak belirlense de en az 10 yıldır. Bu süre dolmadan;

	Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirenler kıdem tazminatı ala-
mayacaktır.

	Askerlik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirenler kıdem tazminatı 
alamayacaktır.

63  SGK, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Partalı, http://www.sgk.gov.tr/ İn.T. 03.01.2014
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	Sağlık nedenleriyle iş sözleşmesini sona erdirenler kıdem tazminatı 
alamayacaktır.

	On yıl on beş yıl prim ödeme süresi, mevsimlik çalışan işçilerde iki 
katına yirmi 30 yıla çıkacaktır.

	Sık sık iş değiştirmek ara vermek zorunda kalan işçiler, inşaat sektö-
ründe çalışanlar prim ödeme süresini doldurmakta zorlanacak bu süre 
onlar içinde katlanacaktır.

İşverenin primleri yatırmadan iflas etmesi, Bireysel Emeklilik Şirketleriyle fo-
nun ilişkilendirilmesinde şirketin iflas etmesi hallerinde fon, kıdem tazminatına 
hiçbir fazladan güvence getirmeyecektir.

IV-Kıdem Tazminatlarına Fonla Güvence Getirilmesi Olanaklı Değildir.

Kıdem tazminatının hukuki niteliğini nasıl tanımlarsanız tanımlayın, kıdem 
tazminatı işçinin geleceğine yapmış olduğu bir yatırımdır. İşverenlerin ise kıdem 
tazminatı ödememek için, uygulamadaki deyimle kıdem sıfırlaması yapmak için 
onlarca yöntem geliştirdikleri yargıya yansıyan uyuşmazlıklarla gün yüzüne çık-
mıştır. İşçinin çalıştığı işyerinin devri, işverenin sık sık ticari unvanını değiştirmesi, 
işçiden istifa belgesi alınarak girdi çıktı yapılması, genellikle fesihten sonra tutulan 
tutanaklarla haklı fesih nedenleri yaratarak ödemeden kaçınma,  işçinin istifaya 
zorlanması sık görülen yöntemlerdendir.

Özellikle kıdemli işçilerde işverenin haklı fesih nedeni yaratarak işten çıkartma 
korkusu, kıdem tazminatını yakmamak için her türlü çileye katlanma tavırları sık 
görülen durumlardır. Öte yandan özellikle iflas ve aciz hallerinde kıdem tazminatı 
neredeyse hiçbir güvenceye sahip değildir. 

Onuncu Çalışma Meclisi Hazırlık Toplantısı Raporu da kıdem tazminatının gü-
vencesinin olmadığını, kıdem tazminatını hak etmiş olduğu halde alabilen işçi sa-
yısının çok düşük olduğunu ortaya koymuştur. Rapora göre, 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri incelendiğinde, 2011 
yılı içinde Kuruma yaklaşık 12,5 milyon işten çıkış bildirgesi verilmiş 
ve bunların sadece yüzde 10’u kıdem tazminatına hak kazanılabile-
cek şekilde hazırlanmıştır.

Yine SGK 2011 yılı verilerine göre 11,7 Milyon kayıtlı işçinin 
5,5 Milyon’u bir yıldan daha az bir süredir aynı iş yerinde çalışmak-
tadır.

2011 ve 2012 yıllarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlük-
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lerince sonuçlandırılan kıdem tazminatı ile ilgili işçi şikâyetlerinin 
toplam işçi şikâyetleri içindeki payı sırasıyla yüzde 42,4 ve yüzde 32,3 
olarak gerçekleşmiştir.

Yapılan bir diğer araştırmaya göre; (Orhan, vd., 2012:132-
165):

Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan ve işine son veril-
dikten sonra işsizlik sigortasına başvuran 292 kişinin yüzde 42,5’inin 
en son çalıştığı işyerinden kıdem tazminatının tamamını aldığı, yüzde 
3,4’ünün bir kısmını aldığını, yüzde 53,4’ünün alamadığı görülmüş-
tür.

İmalat sektöründe çalışan işçilerin yüzde 59,2’si, hizmetler 
sektöründe çalışan işçilerin yüzde 58,2 si ve inşaat sektöründe çalı-
şan işçilerin yüzde 71,4’ü kıdem tazminatlarını alamamaktadır.

Kıdem tazminatını alamayan işçilerin yüzde 34’ü istifa etmiş, 
yüzde 17’ si sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiş, yüzde 7’sinin sözleş-
mesi ise işveren tarafından haklı nedenle feshedilmiştir. İstifa eden 
işçilerin yüzde 33,3’ü, işveren tarafından haklı nedenle işten çıka-
rılan işçilerin yüzde 44,4’ü kıdem tazminatının tamamını ya da bir 
kısmını almışken, haklı nedenle sözleşmesini fesheden işçilerin yüz-
de 64,1’i, askere giden erkek işçilerin yüzde 12,5’i kıdem tazminatını 
alamamaktadır.

İşçilerin yüzde 62,5’i kıdem tazminatı konusunda işverenleri 
ile bir uyuşmazlık yaşamadıklarını, geri kalanı ise kısmen veya tama-
men sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Kıdem tazminatı konusun-
da işverenleri ile sorun yaşayan işçilerin yarıya yakını iş mahkeme-
lerinde dava açmış, yüzde 33,8’i ise hiçbir şey yapmamış ve yalnızca 
yüzde 3’ü Bakanlığımıza başvurmuştur.

Kıdem tazminatını alamayan işçilere, işverenleri neden şikâyet 
etmedikleri sorulduğunda işçilerin;

 yüzde 45,7’sinin işvereni şikayet etmek istemediği,

yüzde 10,9’unun nereye, nasıl başvuracağını bilmediği,

 yüzde 4,3’ünün avukata danışmak için para bulamadığı,
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 yüzde 2,2’sinin işvereninin kendisine alacağı kalmadığına 
dair ibraname imzalattığı görülmüştür.

Bazı işverenler, işçinin bir yıllık kıdeme sahip olmaması ama-
cıyla farklı uygulamalara tevessül etmektedir. Her ne kadar İş Ka-
nununun 11 inci maddesinde getirilen düzenleme ile belirli süreli iş 
sözleşmelerinin esaslı bir neden olmadan birden fazla üst üste yapı-
lamayacağı ve aksi halde iş sözleşmesinin başlangıçtan itibaren be-
lirsiz süreli kabul edileceği hüküm altına alınmışsa da uygulamada 
uzun yıllar süren yargılama süreçleri nedeniyle işçilerimizin bu ko-
nuda mağdur oldukları da bir gerçektir.

Aynı şekilde bazı işverenlerimizin kıdem tazminatı ödememek 
amacıyla iş sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanamayacak şe-
kilde sona erdirdiği, işçiyi istifa etmeye veya ibraname vermeye zor-
ladığı da Bakanlığımızca malumdur. Her ne kadar yargı kararları bu 
girişimlerin önünü kapatmışsa da işçinin çoğu zaman mahkemeye 
başvurmaya gerek duymaması veya başvursa dahi uzun yargılama 
süreleri nedeni ile hak kaybına uğradığı açıktır”64

Rapordaki veriler yıllardır dile getirmeye çalıştığımız işçi alacaklarının, bu ala-
caklar içerisinde de kıdem tazminatı alacağının güvencesinin olmadığını göster-
mesi açısından çarpıcıdır.65 Dolayısıyla fon yasası çıkartılmasının gerekçelerinden 
birisi olarak ifade edilen kıdem tazminatına güvence getirme gerekliliği bizimde 
katıldığımız bir saptamadır.

Elbette kıdem tazminatına güvence getirilmesi, kıdem tazminatı hakkının sınır-
landırılması anlamına gelmemektedir. Fon tasarısının güvence getireceğim iddia-
sıyla yola çıkıp kıdem tazminatının hak ediş koşullarını geriye götürmesini güvence 
kavramıyla bağdaştırmak olanaklı değildir. Fon tasarısına göre kıdem tazminatını 
ilk kez alacaklar için “en az on yıl/on beş yıl sigortalılık süresini doldurmaları ve 
adlarına en az 3600 prim ödeme gün sayısı tahakkuk ettirilmesi” zorunludur. Hük-
mün açık anlatımına göre 15 yıl kesintisiz çalışıp, hiç prim eksiği olmadan 3600 
gün prim yatırmamış olanlar kıdem tazminatı hak edemeyecektir.

Fon tasarısına göre her şey yasalara uygun gitse işverenler prim ödeme yüküm-
lüklerini geciktirmeksizin yerine getirseler, bir işçi 10 yıl-15 yıl kesintisiz çalışma-
dan kıdem tazminatı alamayacaktır. İkinci kez alması için beş yıl daha kesintisiz 
çalışması zorunludur. Geriye emeklilik ve ölüm kalmaktadır. Kıdem tazminatının 

64  ÇSGB,  Çalışma Meclisi Hazırlık Toplantısı Raporu, Ankara 2013, s. 38,39
65  İşçi alacaklarının Güvencesizliğine ilişin Bkz. Murat Özveri, “İşverenin Aciz Hali İflas 

İşyerinin Kapatılması İşyeri Devirleri ve Toplu İşten Çıkartmalar”, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1998, ss.66-93
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hak ediş koşullarını bu denli ağırlaştırmayı güvence olarak sunmak gerçekten de 
cüretkar bir savdır.

Tüm bu sakıncalar, on yıllık-on beş yıllık çalışmasını tamamlayıp kıdem tazmi-
natını aldıktan sonra çalışmalarını sürdürenlerin ikinci kez kıdem tazminatı almaya 
çalışmalarında da yaşanacaktır. İkinci kez kıdem tazminatı alabilmek içinde 1800 
gün prim yatırılmış olması gerekmektedir. 1800 gün prim koşulu ise beş yıl kesin-
tisiz çalışmaya denk gelmektedir.

Kıdem tazminatı alabilmek için geriye emeklilik, ölüm kalmaktadır. Fon ayrı-
ca konut edinme halinde hesaplarında birikenin yarısını alma hakkı vermektedir. 
Fonun sağlıklı çalışıp çalışmadığı tartışmalarına hiç değinmeden, fon tasarısında 
yer alan işçinin şirketten bilgi alacağı, alacağı bilgi doğrultusunda kıdem tazminatı 
fonuna yatırılan tutarların nasıl değerlendireceği konusunda şirketi yönlendireceği 
gibi fantezilere ilişkin hiçbir şey söylemesek dahi fon tasarısı ile özünde kıdem 
tazminatının ulaşılamayacak bir hak haline dönüştürüldüğünü saptamak gerekmek-
tedir.

Bir diğer önemli nokta ise işçi alacaklarının Türk Hukukunda genel olarak 
güvencesinin bulunmadığı gerçeğidir. Örneğin Ticaret Kanununda gemi alacağı 
unutulmamıştır. Gemi alacağı ayni bir alacak olarak düzenlenerek güvence altına 
alınmıştır. Rehinle menkul mal verenlerin alacakları güvence altına alınmıştır. Ban-
kaların alacakları ipotekle koruma altına alınmıştır. Finansal kiralama şirketlerinin 
özel kanunları vardır. Finansal kiralama Kanunu ile alacakları güvencededir. Kamu 
alacakları, Kamu alacaklarının tahsili hakkındaki kanunla güvence altına alınmış-
tır.  Örnekleri çoğaltmak olanaklıdır. Tek güvencesiz alacak işçi alacaklarıdır de-
mek abartı olmayacaktır.

Bu nedenle tekrarlayalım ki işçi alacaklarının konumuz özelinde de kıdem taz-
minatlarının güvence altına alınması bir zorunluluktur. Kıdem tazminatı ücret nite-
liğinde kabul edilmediğinden 818 sayılı Borçlar yasasının 346, Yeni Borçlar yasa-
sının 436. maddesindeki kısmi güvence kapsamına girmediği gibi, işverenin ödeme 
aczine düşmesi durumunda işçinin ücretine güvence getirmek için 4857 sayılı ya-
sanın 33. maddesiyle oluşturulan ücret garanti fonu kapsamına da girmemektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1992 yılında kabul etmiş olduğu 173 sayılı 
“işverenin ödeme güçlüğü halinde işçi alacaklarının korunmasına ilişkin sözleş-
meyle” işçi alacaklarına güvence getirmenin yollarını belirlemeye çalışırken, ko-
runması gereken işçi alacaklarının arasında kıdem tazminatının da bulunduğunu 
“İşçilerin hizmet ilişkilerinin sona ermesi nedeniyle hak ettikleri tazminatı da kap-
sar” sözleriyle vurgulamıştır.

Türkiye’nin henüz onaylamadığı ILO 173 sayılı Sözleşmenin II. Bölümüne göre 
“ bir işverenin ödeme güçlüğü halinde, işçilerin çalışmalarından doğan alacakla-
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rın payları ödenmeden önce verilmek suretiyle işçi alacakları öncelikle korunur” 
Sözleşmemenin detayına girmeden belirtmeliyiz ki sözleşme işçi alacaklarının ya 
devlet alacakları dahil tüm alacaklardan öncelikli sıraya alınması ve işverenin mal 
varlığından öncelikle işçi alacaklarının ödenmesini kabul eden bir sistemle ya da  
“ işçilerin istihdam ilişkileri sebebiyle işverenden olan alacaklarının ödenmesinin 
işveren tarafından ödeme güçlüğü nedeniyle yapılmaması halinde “ alacağın bir 
garanti kurumunca üstlenmesi” esasını benimsemiştir.

Bu nedenle sorunun kıdem tazminatı fonu yerine “Kıdem Tazminatı Garanti 
Fonu” oluşturularak çözülmesi gerektiği görüşü dile getirilmiştir.66

Dolayısıyla kıdem tazminatına güvence getirilmek isteniyorsa kıdem tazminatı 
hakkını sınırlamaya gerek yoktur. Yapılacak yasal düzenlemeyle ILO 173 sayılı 
sözleşmenin çizdiği çerçevede kıdem tazminatına güvence getirilebilir.

V-Kıdem Tazminatı- İş Güvencesi - İşsizlik Sigortası

Kıdem tazminatı fonu tasarısını savunanların getirmiş olduğu gerekçelerden bir 
tanesini de Kıdem Tazminatının iş güvencesi ve işsizlik sigortasının karşılığı oldu-
ğu, bu iki kurumun bulunduğu AB ülkelerinde ayrıca kıdem tazminatı kurumuna 
yer verilmediği, bu haliyle kıdem tazminatının işletmelerin altından kalkamadığı 
bir yük haline geldiği savları oluşturmaktadır. Öncelikle belirtelim ki kıdem tazmi-
natı ve işsizlik sigortasının bir arada bulunmasına engel bir durum yoktur. Nitekim 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine dayanılarak, “kıdem tazminatını ve 
iş güvencesini birlikte uygulayan 21 (%28) ülke”67 bulunduğu belirtilmiştir. Aynı 
“Araştırma kapsamındaki 12 (%17) ülkede bir çalışanın işten çıkartılması duru-
munda, kıdem tazminatı, iş güvencesi ve işsizlik Sigortası alma hakkı bulunmak-
tadır”.68

Tasarı da kıdem tazminatını, işçinin yaşlılık aylığı almak için işten ayrılması ya 
da işten çıkartılan işçinin yaşlılık aylığı almayı hak etmesi veya 15 yıl fona prim 
ödeme koşulu ile ölüm halinde hak sahiplerine ödenen bir tutar haline getirerek ni-
teliğini değiştirmiş, kıdem tazminatını bir tür emekli ikramiyesine dönüştürmüştür.

Hemen belirtelim ki ülkemizde 4857 sayılı yasayla getirilen iş güvencesine en 
azından İLO 158 anlamında bir iş güvencesi demek olanaklı değildir. İşe iadeyi 
işverenin insafına terk eden, çalışanların sadece %10 unu kapsayabilen bir sisteme 

66  Bekir Uzun, “Kıdem Tazminatı Konusunda Bir Öneri”, İNTES, Mart -Nisan 2006 sayı 94 
s.53

67  Handan Kumaş, “Ülke Örnekleri İle Kıdem Tazminatı Uygulamalarına Genel Bir Bakış”, 
Kıdem Tazminatı, Gazi Kitapevi, 2011, Editörler, kamil Orhan/Handan Kumaş, Ankara, 2011, 

68  Handan Kumaş, a. g. e. s. 74
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ne denli iş güvencesi denilebilir, bu tartışmayı bir tarafa bırakıp iş güvencesinin 
var olduğunu kabul etsek dahi; İşyeri ile ilgili geçerli bir sebebe dayanan işveren 
her zaman işçi çıkarabilecektir. Türkiye’nin sık sık krizlere giren ekonomik yapısı 
göz önüne alındığında bu geçerli sebep her an mevcuttur. İşçi işini ne kadar iyi ya-
parsa yapsın, ekonomik zorluk, teknolojik gelişmeler gibi tamamen kendi dışında 
gerçekleşen sebepler ile işsiz kalabilecektir. Çalışanlar, bu gün olduğu gibi yarın da 
kendilerinden kaynaklanmayan sebepler ile işsiz kaldıklarında bir de kıdem tazmi-
natını alamazlar ise, diğer bir ifade ile, 15 yıl prim ödenmemiş olduğu için fondan 
kıdem tazminatını, işletme gereklerinden doğan geçerli fesihlerde de geçersiz fesih 
tazminatını alamadıkları takdirde karşı-karşıya kalacakları geçim sıkıntısına, asgari 
ücretin brüt tutarının  %40 nı aşmayan  ve en çok 10 ay süre ile  alacakları işsizlik 
ödeneği ilaç olamayacaktır.

Kıdem tazminatının işsizlik sigortası ile bağdaşmayacağı iddiası ILO 158 sayılı 
sözleşme hükümleri ile de çelişmektedir. Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Hakkında 
158 sayılı “Sözleşmenin 12. maddesinin 1-a bendi “hizmet ilişkisine son verilen 
bir işçiye doğrudan işveren tarafından veya işverenlerin katkısıyla oluşturulmuş 
bir fondan ödenecek kıdem tazminatı” demek suretiyle çalışırken işine son verilen 
işçiye bir kıdem tazminatı ödenmesini emredici nitelikte düzenlemiştir. Bu düzen-
lemenin lafzından anlaşılan işine son verilen işçiye, şartları varsa, kıdem tazmi-
natı iş sözleşmesini sonlandırma anında ödenecektir. Aynı Sözleşmenin 12/1-b ve 
c maddeleri de kıdem tazminatı ve işsizlik sigortasının birlikte var olabileceğini 
öngörmektedir”69

AB ile karşılaştırmanın sadece iş güvencesi ve kıdem tazminatı boyutuyla sınırlı 
bir şekilde yapılması da doğru bir tutum değildir. Eğer bir karşılaştırma yapılacak-
sa AB ülkeleri düzeyinde asgari ücret, sosyal yardımlar, sosyal güvence, yaşlılık 
aylığı, elbette ki sendikal haklar ve özgür toplu pazarlık bütünlüğü içerisinde bir 
karşılaştırmanın yapılması gerekmektedir.

VI. Dünyada Kıdem Tazminatı Uygulamaları

İşveren ve hükümet tarafından sık sık kıdem tazminatının dünyada çok sınırlı bir 
uygulama alanı bulunduğu tezi ortaya atılmaktadır. Oysa:

“Dünya Bankası tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre 
183 ülkenin 152’sinde (yüzde 83) zorunlu ve 18’inde (yüzde 10) yarı 
zorunlu (toplu sözleşmeler yoluyla) kıdem tazminatları uygulaması-
na varken sadece 13 ülkede (yüzde 7) ikisine de rastlanmamaktadır. 

69  Ünsal, a. g. e. s. 33
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22 ülkede ise hem zorunlu hem de toplu sözleşmeler yoluyla kıdem 
tazminatı uygulaması söz konusudur. Yüksek gelir grubuna sahip 
ülkelerde yüzde 70 oranında zorunlu kıdem tazminatı uygulaması-
na rastlanırken yüzde yüz oranında toplu sözleşmeler yoluyla kıdem 
tazminatı uygulamasına rastlanmaktadır. Düşük gelir grubuna sahip 
ülkelerde ise oldukça yüksek oranlı (yüzde 95) zorunlu kıdem taz-
minatı uygulaması görülmektedir. Orta üst gelir grubu ülkelerinde 
de yüksek oranda zorunlu kıdem tazminatı uygulaması görülmekte-
dir”.70

Dünyada kıdem tazminatı uygulamalarının değişiklik gösterdiği, kimi ülkelerde 
feshin şekline bağlı olmaksızın her durumda kıdem tazminatının ödendiği, kimi ül-
kelerde, feshin şekline bağlı olarak belirli fesih hallerinde ödendiği, kimi ülkelerde 
ise ekonomik nedenlerle işten çıkarmalarla sınırlı olarak kıdem tazminatı ödendiği 
görülmektedir. Genel olarak dünyada kıdem tazminatı ödenen halleri ise “işten çı-
karmalar, toplu işten çıkartmalar, iflas, iş görmezlik, emeklilik ve işten ayrılma”71 
başlıkları altında toplamının olanaklı olduğu belirtilmiştir. 

VII. Kıdem Tazminatı Varlık Amacına Uygun Bir Şekilde yeniden Dü-
zenlenmelidir.

Kıdem tazminatının sahibi ne işveren ne devlettir. Kıdem tazminatının tek sahibi 
çalışarak kıdem tazminatını hak eden işçidir. Kıdem tazminatı işçinin ileride öden-
mek üzere ötelenmiş ücretidir.

Bu nedenle;

	Kıdem tazminatının sık sık tartışma gündemine alınarak sanki işçilere 
yapılan bir yardım, bir lütufmuş gibi ele alınmasına son verecek dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

	Kıdem tazminatının ötelenmiş ücret olduğu belirtilerek yasal bir tanı-
mı yapılmalıdır. Ücret olmasına karşın vergiden muaf olduğu açıkça 
yasada belirtilmelidir.

	Kıdem tazminatına ayni hak statüsü verilmeli, işyeri değişse makina-

70  Çelik, a. g. e. s.29
71  Çelik, a. g. e. s. 30
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lar devredilse dahi devir alan işverene kıdem tazminatı tutarı kadar 
borç geçeceği hüküm altına alınmalıdır.

	Kıdem tazminatı tavanı kaldırılmalıdır.
	Kıdem tazminatı ödemesi feshin şekline bağlı olmaktan çıkartılmalı, 

iş sözleşmesi nasıl sona ererse ersin işçinin son giydirilmiş ücreti üze-
rinden ödenmesi sağlanmalıdır.

	Kıdem tazminatına güvence, garanti fonu üzerinden ya da kıdem taz-
minatı imtiyazlı alacaklar sırasında birinci sıraya konularak getiril-
melidir.

	Kıdem tazminatının istenilebilmesi için işverenin aciz hallerinde fe-
sih şartı aranmamalı, işveren teminat gösteremediğinde iş sözleşmesi 
sona ermemiş olsa dahi aciz ve iflas hallerinde kendiliğinden talep 
edilebilir olma statüsü kazandırılmalıdır.

SONUÇ

Kıdem tazminatı; ücretlerin düşük olduğu, kayıt dışı istihdamın kayıtlı 
istihdamı geçtiği, işçilerin %80’nin iş güvencesi kapsamında olmadığı, sendi-
kalaşma oranın her geçen gün düştüğü, sendikaların etkilerini yitirdiği, geçici 
işlerin artıp, kısa süreli çalışmaların olağan çalışma biçimine dönüştüğü, iş 
gücü piyasasının alt işverenlik kurumuyla parçalandığı, özel istihdam bürola-
rının pıtrak gibi çoğalıp işsizliğin ticaretini yaptığı koşullarda işçilerin ellerin-
de kalan son haklardan birisidir. Bu hakkın sınırlandırılmaya değil güvenceye 
gereksinimi vardır. Dolayısıyla ülkemiz gündeminde tartışılması gereken kı-
dem tazminatı fonu değil, kıdem tazminatının güvencesi sorunudur. IX. Kı-
dem Tazminatı Hakkımız İçin Basın Açıklamamız

Bunlara benzer ve yine kıdem tazminatını hedef alan 2020 tarihli ve 
Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan “İstihdam Kalkanı Paketi” ne karşı ise 
daha öncekilerde olduğu gibi yine sesimizi her türlü mecrada çıkardık. “İs-
tihdam Kalkanı Paketi” ne karşı yayımladığımız basın açıklamasını aşağıda 
paylaşıyoruz: 
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BASIN AÇIKLAMASI

BİTMEYEN ALDATMACA: KIDEM TAZMİNATI FONU

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından “İstidam Kalkanı Paketi” kap-
samında açıklanan ve yaklaşık 60 yıldır devam eden tartışmalara bir yenisini ek-
leyen kıdem tazminatının fona devredilmesi meselesi yeniden gün yüzüne çıkarıldı. 

Açıklanan pakette genel olarak iki formülden söz edilmekte ve kurulması planla-
nan bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı fonunun tamamlayıcı emeklilik sistemi-
nin bir parçası olması öngörülmektedir. İlk formülde; bugün itibariyle her hizmet 
yılı için 30 günlük ücret üzerinden ödenen kıdem tazminatının 19 gününün mevcut 
sistem çerçevesinde devam etmesi, 11gününün ise, kıdem tazminatı fonuna devre-
dilmesi planlanıyor. Yani, işçi mevcut durumda kıdem tazminatını hak ederek işten 
ayrıldığında 30 günlük ücret üzerinden tazminatını alırken, planlanan sistemle bu 
19 güne düşecek ve geriye kalan 11 günü emekliliğinde ya da belli bir yaşa geldi-
ğinde (56 yaş deniyor) alabilecek. 

İkinci formülde ise kıdem tazminatı fonu için yüzde 6 oranında prim kesilecek. 
Bunun 4 puanı işveren, 0.5 puanı işçi priminden oluşacak. Devlet 1 puan katkıda 
bulunacak. Vergi indirimi yoluyla da 0.5 puanlık ilave prim katkısı yapılacak. 
Böylece toplam prim tutarı yüzde 6 olacak. Bu formülde de bugün aylık yüzde 8.33 
olan kıdem tazminatının oranı yüzde 6’ya düşürülecek.

Görüldüğü gibi, her iki formülde de bugünki koşullardan geriye gidilerek, işçi-
lerin alın teri, iş güvencesi, çocuklarının düğün parası olan, emekli olduklarında 
hayalini kurdukları evin teminatı olan kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılmak 
istenmektedir.

Kıdem tazminatı yaklaşık 90 yıldır işçilerin en temel hakkı ve güvencesidir. Biz-
ler geçmişten aldığımız bu emaneti, çocuklarımıza bırakmaya kararlıyız. Konfe-
derasyonumuz Türk-İş’in her fırsatta söylediği gibi, kıdem tazminatı bizim kırmızı 
çizgimizdir ve genel grev sebebidir. 

Selüloz-İş Sendikası olarak kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, budamaya 
ya da kapsamını daraltmaya yönelik her türlü girişimin bugüne kadar karşısında 
olduk, bundan sonra da karşısında olmaya devam edeceğiz. Kıdem tazminatı konu-
sunda ihtiyaç fon değil, tersine bugünki sistemin kapsamının genişletilmesi ve is-
tisnasız bütün işçilerin kıdem tazminatı alabilecekleri bir mevzuatın gerekliliğidir. 
Yani her işçi en az bir yıl çalışma koşulu aranmaksızın,  işten çıkış şekli fark etmek-
sizin kıdem tazminatını alabilmelidir. Çünkü kıdem tazminatı işçinin çalışırken hak 
ettiği ve işten ayrıldığında aldığı bir ücret, bir hak ve emeğinin karşılığıdır. 
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Türkiye Selüloz, Kağıt,
Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası

Sendikamız
Faaliyetleri
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A.1. SENDİKAMIZ EĞİTİM FAALİYETLERİ

SENDİKAMIZ İŞYERİ BAŞTEMSİLCİ VE TEMSİLCİLERİNE EĞİTİM SEMİNERİ

Sendikamız 3-6 Mayıs 2018 tarihlerinde sendika işyeri baştemsilcileri, temsilci-
leri ve şube yöneticilerine yönelik bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Üyelerimizin 
talepleri doğrultusunda organize edilen eğitim çalışmasında, ilk olarak sendikamı-
zın Eğitim ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan vekili Aydın PARLAKKI-
LIÇ açılış konuşmasını yaptı. 

Eğitim iki grup halinde ve iki oturum şeklinde düzenlendi. İlk oturumda çalışma 
hayatındaki güncel gelişmeler özellikle de zorunlu arabuluculuk konusu kapsamlı 
bir şekilde tartışıldı. Sendikamızın Hukuk Müşaviri Av. Dr. Murat ÖZVERİ’nin 
eğitmen olduğu organizasyonda, pratik örnekler ve uygulamalar üzerinden zorunlu 
arabuluculuk uygulamasının nasıl ve ne şekilde işçilerin haklarını gasp ettiği ortaya 
konuldu. İşyerlerinde yaşanan en önemli sıkıntıların başında gelen ücretli yıllık izin 
ve fazla çalışma konularının da tartışıldığı eğitimde,  son dönemde medyada da 
sıkça yer bulan “mobbing” konusu da ele alındı.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise “Toplu İş Sözleşmesi ve Grev” başlıklı 
konular tartışıldı. Toplu iş sözleşmesinin özellikleri, işlevleri, sınıflar arasındaki 
güç ilişkilerinin toplu iş sözleşmesi üzerindeki etkileri, toplu iş sözleşmesinin uy-
gulanması noktasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları konuları alt başlık 
olarak tartışıldı. Son olarak ise grev türleri, grev süreci, grev ertelemeleri/yasakları 
ve OHAL’de grev konuları üzerinde duruldu.

Eğitim çalışmasının sonucunda ise katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.
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SAİCA PACK SAKARYA İŞYERİ EĞİTİMİ

29 Mayıs 2019 tarihinde hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldıktan sonra sendikal 
hakları için mücadele eden Saicapack işçilerinin direnişi devam ederken, üyeleri-
mize yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Sendikamız Eğitim ve 
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Vekili Aydın Parlakkılıç, Uzman Aykut 
Günel, aylardır fabrika önünde çadırda mücadelelerini sürdüren 3 direnişçi ve işye-
rinde çalışmaya devam eden üyelerimiz katıldı.

Toplantının ilk bölümünde üyelerimize toplu iş sözleşmesi yetki tespitine işve-
ren tarafından yapılan itiraz ve konuya ilişkin yasal süreç anlatıldı. Daha sonra bu 
süreçte yapacaklarımız ve devam eden direniş hakkında karşılıklı bilgi alışverişi 
gerçekleştirildi. Son olarak hem sendikamız hem işyerinde çalışan hem de direnişe 
devam eden üyelerimiz birlikte mücadele etmenin önemini vurgulayarak, başarıya-
ulaşana kadar mücadelenin süreceğini söylediler.
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SEGEZHA AMBALAJ İŞYERİ EĞİTİM SEMİNERİ 

İzmir/Torbalı’da kurulu bulunan ve uzun süredir örgütlü olduğumuz Rusya men-
şeili şirket Segezha Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nde 3 Kasım 2019 
tarihinde işyeri genel üye eğitimi gerçekleştirildi.

İşyeri eğitimi Sendikamızın Eğitim ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Baş-
kan vekili Aydın Parlakkılıç’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Daha sonra ilk 
bölümde Sendikamızın Uzmanı Aykut Günel tarafından toplu iş sözleşmesi (TİS) 
ve grev konuları anlatıldı.  Toplu iş sözleşmesinin anlamı, işlevleri, dünyada ve ül-
kemizdeki tarihsel gelişimi, işyeri uygulamalarındaki farklılıkları ve Türkiye’deki 
toplu iş sözleşmesi prosedürü anlatıldı. Greve ilişkin olarak ise yine grevin tarihsel 
gelişimi ve işçi sınıfı açısından önemine değinildi. İlk bölümde son olarak ise, 6356 
Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna göre grevin yasal çerçevesi ve 
grevdeki işçinin hakları anlatıldı.

Eğitimin ikinci kısmında ise, Türkiye emek gündemine ilişkin kıdem tazminatı 
fon tartışmaları, zorunlu bireysel emeklilik sigortası uygulaması gibi güncel konu-
lar tartışıldı. Ayrıca TİS aşamasında olan işyerinde, sürece ilişkin bilgiler paylaşıldı. 
Son olarak üyelerimizden gelen sorularla ve verilen cevaplarla eğitim sonlandırıldı.
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SAİCA PACK TURKEY AMBALAJ EĞİTİM SEMİNERİ 

Sendikamızın örgütlü olduğu ve Eskişehir’de Kurulu bulunan Saica Pack işye-
rinde genel işçi eğitimi yapıldı. Eğitim 23 Mart 2019 tarihinde Eskişehir’de ger-
çekleştirildi.

Saica Pack Turkey Ambalaj üç dönemdir toplu iş sözleşmesi imzalanan ve işyeri 
eğitimlerine ihtiyacı olan bir işyeri durumundadır. Bu nedenle Sendikamız geçti-
ğimiz Eylül ayında imzalanmış olan TİS’ten sonra planlanan genel işçi eğitimini 
gerçekleştirdi. Eğitime Hukuk Müşavirimiz Av. Dr. Murat Özveri katıldı.

Eğitim ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkanvekili Aydın Parlakkılıç’ın 
açılış konuşmasını yaptığı eğitimde, ilk olarak işçi sınıfının ve buna paralel olarak 
sendikal hareketin doğuşu anlatıldı. Daha sonra ülkemizdeki çalışma hayatına iliş-
kin genel ve özel kanunlar anlatılarak, çalışanların hak ve yükümlülükleri vurgu-
landı. Son bölümde ise toplu iş sözleşmesi ve işyerindeki uygulamaları bağlamında 
oldukça verimli bir anlatım gerçekleştirildi. Son olarak anlatım tamamlandıktan 
sonra, işçilerin gerek işyerindeki toplu iş sözleşmesine ilişkin gerekse de genel ça-
lışma hayatı sorunlarına ilişkin sorularını sordukları soru-cevap bölümü ile eğitim 
sonlandırıldı.
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KAPLAMİN AMBALAJ EĞİTİM SEMİNERİ

İzmir/Kemalpaşa’da kurulu bulunan Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’de 23 
Şubat 2020 tarihinde işyeri genel üye eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasına 
Sendikamız Genel Başkanı Aydın Parlakkılıç, Eğitim ve Teşkilatlanmadan Sorum-
lu Genel Başkan vekili Kemal Yıldırım ve Uzmanı Aykut Günel katıldı.

İşyeri eğitimi Sendikamızın Eği-
tim ve Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkanvekili Aydın Parlak-
kılıç’ın yaptığı açılış konuşması ile 
başladı. Daha sonra ilk bölümde 
Sendikamızın Uzmanı Aykut Günel 
tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 
ve toplu iş sözleşmesinin düzenle-
meleri anlatıldı. Özellikle de işyeri 
özelinde yaşanan sorunlara ilişkin 
konuların anlatıldığı ilk bölümde, 
üyelerimizin de eğitime aktif katılı-
mı sağlandı.

İkinci bölümde ise, çalışma ha-
yatında yaşanan güncel gelişmele-
re değinildi. İşsizlik, sendikalaşma 
oranlarındaki son durum ve sendika-
laşma önündeki engeller, kıdem taz-
minatı tartışmaları, adaletsiz gelir vergisi uygulaması, işçileri doğrudan ilgilendiren 
son Yargıtay kararları tartışılan konular arasında yer aldı. Son olarak ise üyeleri-
mizden gelen soruların yanıtlandığı soru-cevap kısmı ile eğitim sonlandırıldı. 
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FORM KORUYUCU AMBALAJ İŞYERİNDE
TİS TASLAK ÇALIŞMASI VE EĞİTİM

İzmir/Torbalı bölgesinde kurulu bulunan Form Koruyucu Ambalaj işyerinde 
07.11.2020 tarihinde hem eğitim hem de 2021 yılbaşında başlayacak olan toplu 
sözleşme süreci için taslak çalışması yapıldı. Eğitime ve taslak çalışmasına Sendi-
kamızın Genel Başkanı Aydın Parlakkılıç, Genel Başkanvekili Bekir Tanrıkulu ve 
Uzman Aykut Günel katıldı. 

Programın ilk bölümünde Uzmanımız Aykut Günel tarafından çalışma hayatın-
da yaşanan gelişmeler aktarıldı. Özellikle de Ekim ayı sonunda torba yasa teklifiyle 
yeniden gündeme gelen ve işçi sınıfının vermiş olduğu mücadele ile torba yasadan 
çıkarılan kıdem tazminatı düzenlemesi ve bunun mevcut çalışanlara etkisi anlatıldı. 
Sunumun ardından, işçilerin sorularına geçildi ve bir soru-cevap kısmı yapıldı. İlk 
bölümde son olarak ise, toplu iş sözleşmesi prosedürü ve süreci işçilere aktarıldı.

Programın ikinci bölümünde ise, 2021 yılının Ocak ayında başlayacak olan 
toplu sözleşme sürecine ilişkin görüş ve öneriler alındı. Ücret zammından, sosyal 
yardımların miktarına, idari maddelerin içeriğine kadar tüm sorun ve konuların ko-
nuşulduğu toplantının ardından, topluca yemek yendi. 
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DERGİMİZ YAYIN HAYATINA GİRDİ 

Akla, mantığa, hukuka aykırı özelleştirme yağması nedeniyle ara vermek zorun-
da kaldığımız Selüloz İş Dergisini 15 yıl aradan sonra yeniden yayımlamaya başlıyoruz.

Yeniden, 15 yıl sonra bıraktığımız yerden herkese merhaba demenin heyecanı 
içerisindeyim.

Özelleştirme ülkemiz kâğıt sanayini tümüyle dışa bağımlı hale getirdiği gibi 
sendikamızın da çok ciddi üye kaybı yaşanmasına neden olmuştur.

Selüloz İş sendikası sözcüğün tam anlamıyla bu 15 yıl içerisinde varlık yokluk 
mücadelesi içerisine girmiş, yaşadığı kan kaybını durdurarak küllerinden yeniden 
doğmuştur.

Özel sektör işyerlerinde örgütlenme seferberliği başlatan sendikamız, özelleştir-
me sonrası üye sayısını 3 misli arttırmayı başarmıştır.

Geldiğimiz bu aşama, hedefimize bizi götürecek zemini oluşturmaktadır ve yo-
lun başıdır. Bir yandan örgütlenme çalışmalarına hızla devam ederken diğer yandan 
da tüm üyelerimizin çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmek 
için gayret etmeye devam ediyoruz.

Dergimiz, günümüz teknolojik ortamında tek yanlı bilgi aktaran bir kanal olarak 
kalmayacaktır. Dergi üzerinden üyelerimizin aktif katılımı, eleştirileri ile sendika 
için görüş alışverişini canlandıran bir platform olacaktır.

Sendikamızın her üyesi dergimizin gönüllü muhabiridir. Haberleri, duyulma-
yanları duyurmada, ortak sorunlarımız konusunda farkındalık yaratmada bizlere 
katkı sunacaklardır.

Dergi, örgütlendiğimiz işkolunda yaşanan sorunların, potansiyellerin, çözüm 
önerilerinin birlikte tartışılarak geliştirildiği, önemli bir işlev görecektir.

Çalışma yaşamı dinamik, sorunlar çok boyutlu, çetin ve süreklidir. Halen 12 
Eylül darbesinin gölgesinde hazırlanan yasaklı sistem yürürlüktedir. Yapılan yasal 
düzenlemeler ise ne yazık ki işçilerin yüzünü güldürmekten çok uzaktır.

Sürekli gündeme getirilen kıdem tazminatının fona devredilerek kapsamının ve 
miktarının düşürülmesi, yıllar sonra bir nefes olacak hakkımızın elimizden alınma-
sı da gündemdedir.

Sorunlar ne denli ağır olursa olsun, örgütlülüğün verdiği güçle birlik ve dayanışmay-
la sürekli ileri doğru yürümeye devam edeceğiz.

Bu yürüyüşümüzde dergimizin işaret fişeği olmasını diler tüm üyelerimizi sevgi ve 
saygıyla selamlarız.
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1Selüloz-İş 2019•

SELÜLOZ-İŞ
SENDİKASI

Yayımdayız!
15 yıl sonra 

Yayımdayız!
15 yıl sonra 
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Söz Baştemsilcilerde

Sendikamızın dergisi 15 yıllık aranın ardından tekrar çıkarken, derginin asıl sa-
hibinin işçiler olduğunu, onların katkısı olmaksızın eksik kalacağını belirtmiştik. 
Bu anlamda zaman zaman hem çalışma hayatında yaşadıkları hem de örgütlenme, 
grev, direniş gibi süreçlerde yaşadıkları deneyimleri doğrudan işçilerin kendi söz-
leri ile aktarmaya çalıştık. Şimdi de örgütlü olduğumuz işyerlerinde baştemsilcilik 
görevini yürüten üyelerimizle hem kendilerine dair, hem içinde bulundukları çalış-
ma yaşamına dair, hem de söyleşinin yapıldığı gündeme dair duygu ve düşünceleri-
ni anlattıkları söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak örgütlü 
olduğumuz Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Yalova fabrikasının 
baştemsilcisi Aykut Soybelli ile söyleşimizi gerçekleştirdik. 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Yalova Fabrikası
Baştemsilcisi Aykut Soybelli ile Söyleşi

Sendikamızın dergisi 15 yıllık aranın ardından tekrar çıkarken, derginin asıl sa-
hibinin işçiler olduğunu, onların katkısı olmaksızın eksik kalacağını belirtmiştik. 
Bu anlamda zaman zaman hem çalışma hayatında yaşadıkları hem de örgütlenme, 
grev, direniş gibi süreçlerde yaşadıkları deneyimleri doğrudan işçilerin kendi söz-
leri ile aktarmaya çalıştık. Şimdi de örgütlü olduğumuz işyerlerinde baştemsilcilik 
görevini yürüten üyelerimizle hem kendilerine dair, hem içinde bulundukları çalış-
ma yaşamına dair, hem de söyleşinin yapıldığı gündeme dair duygu ve düşünceleri-
ni anlattıkları söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak örgütlü 
olduğumuz Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Yalova fabrikasının 
baştemsilcisi Aykut Soybelli ile söyleşimizi gerçekleştirdik. 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 1969 yılında “İpek Kağıt” adıyla 
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kuruldu. Şirket adından da anlaşılacağı gibi, Ec-
zacıbaşı Topluluğunun bir yatırımıdır. 2017 yılına kadar temizlik kağıdı pazarında 
İpek Kağıt adı ile faaliyet yürüten şirket, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. 
A.Ş adını alarak diğer tüketim ürünleri (bebek bakım, kişisel bakım, ev bakım, hij-
yen ve temizlik kimyasal ürünleri) ile birlikte Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu 
altında faaliyet yürütmeye başladı. İşkolumuzun da konusunu oluşturan temizlik 
kağıtları ürünleri, kağıt mendil dediğimiz zaman aklımıza gelen ve markanın isim-
leşmesi anlamında en bilindik örneklerden olan “Selpak” da dahil olmak üzere, 
“Solo”, “Silen”, “Servis” gibi markaların üretimini yapmaktadır.

1996 yılına kadar Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde faaliyet gösteren şirket, 
Yalova’nın 1996 yılında il olmasından ve Karamürsel’e bağlı Altınova (şirketin 
bulunduğu ilçe) beldesinin Yalova sınırlarına dahil edilmesinden sonra, Yalova il 
sınırlarında faaliyet göstermektedir. 2010 yılında Manisa fabrikasını faaliyete alan 
şirkette toplamda yaklaşık 250 üyemiz bulunmaktadır. Sendikamızın özel sektör-
deki ilk örgütlü işyerlerinden olan ve 45 yıldan uzun süredir örgütlü olduğumuz 
şirket ile önümüzdeki dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2020 Eylül ayında 
başlayacaktır. 
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Seni Tanıyabilir miyiz?
Adım Aykut Soybelli, 46 yaşındayım. Bu işyerindeki 20. yılımdayım, 2000 se-

nesinde başladım işe. Kimya bölümü mezunuyum, yani asıl mesleğim kimyacı-
lık. Daha önce çalıştığım işyerinde laboratuvar teknisyeniydim. Evlendikten sonra 
Eczacıbaşı’nda çalışmaya başladım. 14 yaşında bir kızım var. Makine operatörü 
olarak çalışmaktayım. Arkadaşların takdiri ile işyeri baştemsilcisi oldum. Yaklaşık 
7 senedir bu görevi yürütmekteyim. Buranın (Karamürsel) yerlisiyim, burada çalı-
şan çoğu arkadaş birbirimizi işten önce de tanırız. Gerçi özellikle son zamanlarda, 
fabrikanın çalışan sayısı yüksek olduğu için, başka bölgelerden de arkadaşlar gel-
meye başladı. Yalova, Karamürsel, Gölcük ve İzmit genelde arkadaşların geldikleri 
yerler. Her ne kadar eskisi kadar olmasa da yine burada çalışanlar dediğim gibi 
birbirlerini daha önceden tanırlar ve iş ortamında yabancılık çekmezler.

Sendikamızın kökeni olan SEKA ile İzmit arasında, fabrika ve yerleşim yerin-
den öte; toplumsal, kültürel ve derin sosyal bağlar vardı ve birbirleri ile bütünleş-
miş durumdaydılar. SEKA demek; İzmit demekti, Selüloz-İş demekti. Eczacıba-
şı’nın da burada 51 senedir olduğunu düşünürsek, bölgeyle fabrika arasında SEKA 
ve İzmit benzeri bir bağ ve eski adı ile “İpek Kâğıtlı” olmak diye bir söylem ve 
kültür var mı?

Kesinlikle var. Öncelikle SEKA’dan başlayayım. Biz (Karamürsel) Kocaeli’nin 
uzak ilçelerinden biri olmamıza rağmen, arada 35 km olmasına rağmen biz bile 
SEKA’yı, SEKA’nın etkisini hep hissederdik. İzmit’in meşhur pişmaniyesi gibi, 
SEKA da İzmit’in en önemli simgelerinden biriydi. 

İzmit ile SEKA’nın bağı ne ise, aynı şekilde Eczacıbaşı, eski adı İpek Kağıt ile 
Karamürsel’in de bağı o’dur. İpek kağıt burada yaptığı çeşitli sosyal faaliyetlerle, 
yardım kampanyalarıyla ve daha birçok şeyle kendisini ve ağırlığını hep hissettir-
miştir. Burada bugün çalışanların çoğunun ya annesinin ya babasının ya da herhan-
gi bir akrabasının İpek Kağıt ile doğrudan bir bağı vardır. (Fabrikayı gezerken denk 
geldiğimiz ve 20’li yaşların başında olan iki genç işçi ile ettiğimiz kısa sohbette, 
ikisinin de babasının daha önce burada çalıştığını öğrendim.) Bu bağın bir diğer se-
bebi de, İpek Kağıdın en tepeden en aşağı kadar bütün yöneticileri hep Karamürsel 
de oturur. Örneğin fabrikanın Genel Müdürü ile normal zamanda yürürken sokakta 
karşılaşabilirsiniz, oturup kahvehane’de çay içebilirsiniz, halı sahada futbol maçı 
yapabilirsiniz. Tüm bu nedenlerle İpek Kağıt, Karamürsel’in hep değerlerinden biri 
olmuştur. 

1996 yılında yapılan referandumla İpek Kâğıdın bulunduğu yerin Yalova il sı-
nırlarında kalması ve değişen sosyal, ekonomik şartlar Karamürsel ve İpek Kağıt 
ilişkisini eskisine göre zayıflatsa da, sözünü ettiğim bağ hala devam etmektedir. 
Diğer yandan İpek Kağıt büyüdü, üretimini, istihdamını arttırdı. Eskiden biz çocuk-
ken “İpek Kağıtlı” komşularımız vardı ve o dönem toplamda 200 civarında çalışanı 
vardı. Şimdi bu sayı dönem dönem burada 550-600’ü bulabiliyor. Ayrıca Manisa 
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fabrikasının eklenmesi, tüketim ürünleri grubunu baz aldığımızda Gebzen’in var-
lığı, Karamürsel’i tek yer olmaktan çıkardır. Ancak sonuç olarak bugün bile İpek 
Kağıt ve Karamürsel ya da bu bölgede hala o bağ varlığını sürdürmektedir. 

Aradaki bağın hala sürdüğünü söyledin, ama son dönemlerde bunun zayıfladığı-
nı ya da kimi değişimlere uğradığını düşünüyor musun?

Konu konu bakarsak bağın güçlendiği durumlar da var, zayıfladığı durumlar da 
var. Şirketler daha bir kurumsallaşıyorlar, profesyonelleşiyorlar. Biz sonuçta artık 
hem ili değiştirdik sınır olarak hem de İpek Kağıt artık Eczacıbaşı Tüketim Ürünle-
ri Grubunun arasına katıldı. Artık bizim bir ayağımız Manisa’da diğer bir ayağımız 
ise Gebze’de. 

Aradaki bağın azaldığının en önemli göstergelerinden biri, insanların kafasın-
daki şirketin adına ilişkin algılarıdır. Bugün Karamürsel’de on kişiyi çevirseniz 
dokuzu şirketin adına Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri değil, hala İpek Kâğıt derler ve 
öyle bilirler. Ancak değişen sadece şirketin ismi ya da kendisi değil aynı zamanda 
hem çalışan tipi hem de Karamürsel’in kendisi de değişmektedir. Mesela artık bu-
rada yaşayanlar arasında Karamürsel’in eski yerlilerinden olmayanlar da var ve ek 
olarak burası artık bir tersane bölgesi. Özellikle köprüden (Kocaeli’nin Dilovası ile 
Yalova’nın Altınova ilçeleri arasında yer alan ve 2016 tarihinde açılan Osmangazi 
Köprüsü) sonra burası daha bir kozmopolit yapıya büründü ve dışarıdan gelen yer-
leşimcilerin sayısı fazlalaştı. Dolayısıyla bu durumlar şirket ile Karamürsel arasın-
daki ilişkiyi zayıflatarak değişime uğratmıştır.

Gündeme dönecek olursak; içinde bulunduğumuz ve sağlık, ekonomik 
(pandemi sürecinde yaklaşık her üç çalışandan biri ya gelir ya da iş kaybına 
uğradı), sosyal anlamda kriz olarak nitelendirebileceğimiz pandemi 
sürecini genel olarak nasıl değerlendiriyorsun?

Öncelikle, biz temizlik sektörü olarak bu krizin etkilerini doğrudan hissetmeyen 
çalışanlar olarak “şanslı” kesimlerden biriyiz. Ancak çevremizde, ailemizde ya da 
değişik sektörlerde çalışan ve kendi işini yapan bir sürü insan var. Örneğin ablam 
esnaflık yapıyor, eşim başka bir sektörde çalışıyor ve yaşadıkları sıkıntıları doğru-
dan görüyorum. Genelgeler gereği hem açık olması yasak olan (Kafe, berber, esnaf 
vs.) hem de açık olsa bile eski gelir düzeyini yakalayamayan işyerleri, sektörler ve 
buralarda çalışan işçiler var. Buralarda çalışan ve günlük yevmiyeleriyle geçimini 
sağlayan insanlar bu süreçte en çok etkilenen kesimlerden biri oldu. 

Bu saydığım kesimler bugün evet doğrudan etkileniyorlar, ama bundan belki 
birkaç ay sonra koronavirüsün etkileri daha da ağır hissedilir olacaktır. Belki bir iki 
ay sonra salgını, pandemiyi sağlık boyutuyla değil de, ekonomik boyutuyla, ekono-
mik yıkım boyutuyla daha çok konuşacağız gibime geliyor. 
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Koronavirüs, Eczacıbaşı özelinde sizi ve işlerinizi ne yönde etkiledi?
Biz temizlik kâğıdı (kağıt mendil, tuvalet kağıdı, havlu peçete vs.) ürettiğimiz 

için üretim kaybı yönünde değil, tersine artışı yönünde etkiledi. Çalışma şartları 
anlamında düşündüğümüzde, doğal olarak konforumuzu etkiledi. Örneğin sıcaklar 
şimdi artmaya başladı ve dışarıda maske ile dolaşması daha zor olurken, burada 
maskeyle çalışmak daha da zor oluyor. Gözlük, eldiven, maske kullanımı, sosyal 
mesafeye dikkat etmek işlerimizi zorlaştırdı. Sosyal alanlardaki paylaşımlarımız 
azaldı ve yemek yerken, çay içerken ve dinlenirken bile tüm kurallara dikkat etme-
miz gerekiyor. Örneğin yemek yerken eskisi gibi mutlu değiliz. Ayrı ayrı tek tek 
masalarda oturuyoruz, bir an önce yiyip kalkıyoruz ve bu da etkiliyor bizi. 

Üretim anlamında düşündüğümüzde ise kayıp yaşamadık sektörün özelliğinden 
kaynaklı. Bugün bizim çalıştığımız sektör, adeta aranan, üretimi gıdayla birlikte 
her şeyden çok istenen sektör oldu. Tabiri caizse bu durum bizim işimize “yaradı”. 
Hem genel durumdan kaynaklı hem de iş yoğunluğundan kaynaklı başta tedirgin-
likler yaşadık. Arkadaşlardan “çalışmayalım”, “evde kalalım”, otoritelerin “evde 
kal çağrılarına uyalım” türünden talepler geldi. Ama öncelikle bu içinde bulundu-
ğumuz durumun sonu yok ve belirsiz bir süreç. Diğer taraftan da, biz sokağa çıkma 
yasağında bile çalışması zorunlu olan sektörlerden biriyiz. Yani şirket duruyoruz, 
çalışmıyoruz dese bile, devlet buna izin vermez zaten. Allah korusun, burada vaka 
sayıları olur, durum ciddileşir, makineleri çalıştıramayacak düzeyde işçi kalır o za-
man tabii ki dururuz. Ama normal şartlarda yaptığımız işin durması mümkün değil.

Koronavirüs olayı ilk çıktığında, şirketin yaklaşımı nasıl oldu, ne gibi 
önlemler alındı?

Korona olayı Türkiye’de yeni yeni duyulmaya başlandığında, şirketin hakkını 
vermek lazım bu olayın farkındalığına çok daha önce vardı ve durumun önemini 
biz çalışanlara çok daha önceden aktarmaya başladı. Çoğu genelgelerle kurala bağ-
lanmış uygulamaları, biz daha o genelgeler çıkmadan uygulamaya başladık. 

Örneğin işçi servisleriyle ilgili yapılan düzenlemeleri, biz neredeyse 1 ay ön-
cesinden uygulamaya başladık. Dezenfektanın neredeyse daha adının duyulmadı-
ğı bir dönemde, çalışanlara onar gün arayla dezenfektan dağıtıldı. Maske, eldiven 
gibi malzemelerin dağıtımı çok önceden oldu. Yemekhanenin oturma düzeni yeni 
duruma göre ayarlandı. Fiziksel mesafeye uymak için soyunma odaları taşındı. İşe 
girerken kart basma yerlerine çekilen çizgilerle farkındalığı oluşturmaya başladık. 
Bunları ve benzeri uygulamaları çok önceden yapmak, doğal olarak temizlik ürünü, 
hijyen ürünü üreten bir fabrikaya hem yakışır hem de alınması gereken önlemler-
dendir. Diğer taraftan da böyle bir sektörde çalıştığımız için, salgının ne demek 
olduğunu, ne tür önlemlerin alınması gerektiğini bilen yöneticilerle çalışıyoruz. 
Dolayısıyla, bu önlemleri önceden almak, bizim çarşıda, pazarda yani günlük ha-
yatımızda da bu kurallara uymamız yönünde farkındalığımızı arttırdı. Bu nedenle 
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de avantajlı bir işyerinde çalışıyoruz. Önlemler anlamında işyerlerinde olması is-
tenilen tüm uygulamalar biz daha söylemeden zaten burada yapılmaya başlamıştı. 

Böylesine bir süreçte sendikalı olarak çalışmak ne anlama 
gelmektedir?

Biz sendikalı çalışmanın önemini bu süreçte bir kez daha örnekleriyle görmüş 
olduk. Başka işyerlerinde sendikasız olarak çalışan insanları tanıyorsunuz, görü-
yorsunuz bu nedenle kendi durumunuzla karşılaştırabiliyorsunuz. Öncelikle hem 
sendikamızın Genel Merkezinden hem de bağlı bulunduğumuz Kocaeli Şubesin-
den her türlü desteği aldık ve sürekli olarak herhangi bir şeye ihtiyacımız olup 
olmadığı soruldu. Az önce de söylediğim gibi çalıştığımız sektörden ve işyerinin 
durumundan kaynaklı birçok önlem zaten alındığı için bir olumsuzluk yaşamadık. 
Zaten bunların olmasında sendikanın varlığı başlı başına da bir etkendir. 

Yine birçok işyerinde görüyoruz ki işçilerin ücretlerinin ödenmesi noktasında 
ciddi sıkıntılar var. Biz toplu sözleşmeli olarak çalıştığımız için ve toplu sözleş-
meyle de sadece ücret değil, ücrete bağlı birçok sosyal hak ve çalışma koşulları dü-
zenlendiği için bu süreçte tam bir koruma hissettik. Yani hem işyerinin uygulama-
ları ama aynı zamanda bu uygulamaların çoğunun toplu sözleşmeyle belirlenmesi 
hem de bu uygulamaların bizler için bir hak olması, bu süreçte sıkıntı yaşamamızı 
engelledi.

Her ne kadar tüm kurallara uyan ve aslında çalışmak zorunda 
olduğunuz bir sektörde ve işyerinde çalışıyor olsanız da, “evde kal” 
çağrılarının yapıldığı ve pek çok yönüyle insanları etkileyen bir süreçte 
genel anlamda çalışıyor olmak sizi nasıl etkiliyor?

Çalıştığımız işyeri ve koşullarla ilgili ne kadar az tedirginlik hissetsek de, biz 
de toplumun birer ferdiyiz. Sonuçta buradan çıkıyoruz, evlerimize gidiyoruz. Ai-
lemizin ihtiyaçları doğrulusunda markete, çarşıya gidiyoruz. Aile içerisinde kronik 
rahatsızlığı olan var, yaşlı olanlar var ya da çocuk yaşta olanlar var. Onları dışarıya 
çıkarmadan bir şekilde işleri bizim halletmemiz gerekiyor. 

Şunu söylemem gerekir ki, bazen işyerindeyken markete, pazara göre kendimizi 
daha güvende hissediyoruz. Örneğin bir markete gidiyorsunuz, siz kurallara dikkat 
etmeye çalışıyorsunuz ama genel olarak çevredekilerin çok da dikkat etmediğini 
görüyorsunuz ve birkaç gün sonra o markette çalışan bazı kişilerde pozitif vakanın 
çıktığı haberini alıyorsunuz. Orada bulunduğunuz için acaba bende de var mı, kap-
tım mı gibi tedirginlik yaşıyorsunuz. Kendinizden çok evdekileri düşünüyorsunuz. 
Hayat da bir yandan devam etmek zorunda. Mesela benim kızım bu sene liseye 
geçiş sınavına girecek, 20-25 gün sonra sınavlar var ama hiçbir şekilde odaklana-
mıyor ve tamamen bütün konsantrasyon kaybolmuş durumda. Yaştan kaynaklı dı-
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şarıya çıkamıyor, kısıtlaması var. Onun gönlünü bir şekilde hoş tutmak zorundasın, 
moralini yükseltmek zorundasın. Ama bir taraftan da evde kalamıyoruz, çalışmak 
zorundayız. Hayatımızı idame ettirmek için, gelirimizin düşmemesi için en başta 
çalışmak zorundayız. Bu zaten apayrı bir durum. Kamuda olup da bazı avantajları 
olanlar var ama özel sektörde biz bu anlamda avantajları görmedik. Biz burada 
normal bir günde ne kadar çalışıyorsak, yine aynı şekilde hatta sektörün özelliğin-
den kaynaklı daha da yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Buradaki bütün arkadaşlar 
özellikle bu süreçte çok fazla yoğun çalıştılar. Bunun dinlenme anlamında acısı ne 
zaman çıkar valla bilemiyoruz. Buradaki temel sıkıntı aslında, bu sürecin ne zaman 
biteceğini kestiremiyoruz. O yüzden biz çalışanları bu durum bir buhrana, sıkıntıya 
ve karamsarlığa yöneltiyor. 

Son olarak ne eklemek istersin?
Ben son olarak genel piyasa koşulları ve ekonomik durum ile ilgili bir şeyler 

söylemek istiyorum. Çevremizde bu durumun olumsuz sonuçlarını doğrudan yaşa-
yan birçok eş, dostumuz var. Biz hep dediğim gibi bu durumun şanslı kısmındayız. 
Ama olmayabilirdik. 

Ben dükkân çalıştıran ya da şu an kapalı kalması gereken bir işletmenin sahibi 
ya da buralarda çalışan insanlardan biri olabilirdim. Bu durumda olanların ben ye-
terince destek görmediklerini düşünüyorum. İnsanlar kendi aralarında imece usu-
lü yaptıkları dayanışmalarla bir şekilde sıkıntıda olanların sıkıntılarını gidermeye 
çalışıyorlar ve kimi zaman yerel yönetimler, STK’lar de bunlara destek oluyorlar. 
Ama ben bunun böyle olmaması ge-
rektiğini düşünüyorum. Devletin sos-
yal devlet anlayışı ile sıkıntıda olan 
vatandaşlarına gerekli yardımları ve 
uygulamaları yapması gerekiyor. İn-
sanların ya da grupların merhametine 
bu işleri bırakmadan, hak temelinde 
yapılması gerekenler var. Bu süreç-
te zarar gören çalışanlardan tutun 
da esnafa kadar, öğrencilere kadar 
ve emeklilere kadar asgari düzeyde 
yararlanmaları gereken haklar olma-
lı diye düşünüyorum. Bunlar sadece 
maddi değil, manevi olarak da yapıl-
malı. İnsanları iyi hissettirecek bazı 
sosyal destek uygulamaları olmalı 
diye düşünüyorum. Çünkü işin yal-
nızca ekonomi değil, psikolojik bo-
yutu da yıkıcı olmaktadır. Bu nedenle 
bunun önüne geçilmesi gerekmekte-
dir. 
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Kartonsan Baştemsilcimiz Mustafa Gürel ile Söyleşi

Uzun yıllardır örgütlü olduğumuz ve Kocaeli Şubemize bağlı Kartonsan Karton 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. baştemsilcisi Mustafa Gürel ile söyleşimizi gerçekleştirdik. 

Türkiye’nin ilk özel kuşeli karton üreticisi olan Kartonsan 1967 yılında Koca-
eli’nde kurulmuştur. 1970 yılında üretime başlayan Kartonsan, Türkiye’de birinci, 
Avrupa’da ise ilk beşte yer alan en büyük kuşeli karton üreticisidir. Şirketin Tür-
kiye dışında, Yunanistan’da da fabrikası bulunmaktadır. Şirketin ana hissedarı Pak 
Holding’dir.

Seni Tanıyabilir Miyiz?
Öncelikle hoş geldiniz, ismim Mustafa Gürel. Kocaeli-Gölcük doğumluyum. 

Emekçi bir babanın oğlu olarak büyüdüm, 37 yaşındayım. Değerli eşim Pınar ha-
nımla birlikte birbirinden kıymetli yaşları 13, 10 ve 1 olan üç tane evladımız var. 
Geçimimi 2007 yılından bu yana çalıştığım Kartonsan fabrikasından sağlıyorum. 
Aslında Kartonsan’a başlamadan önce kağıt ve karton sektöründen çok uzaktım. 
Askerden geldikten sonra iş arama sürecinde tesadüfen Kartonsan fabrikasının 
önünden geçerken kapıya CV bıraktım ve sonrasında işe başladım. Ben elektrik 
bölümü mezunuyum ancak mesleğim üzerine hiç çalışmadım. Kartonsan’dan önce 
otomotiv sektöründe çalıştım. Fabrikadaki görevim ebat-ambalaj ustası olarak geç-
mektedir. 

İşyerinde 2014 yılında yapılan temsilcilik seçiminde baştemsilci olarak seçil-
dim. Çok değerli temsilci arkadaşlarım Ahmet Uysal ve Tuncay Kabaloğlu ile bir-
likte, sendikamızı ve çalışan emekçi arkadaşlarımızı en iyi şekilde temsil etmeye 
çalışıyoruz. Aynı zamanda iki dönemdir de Sendikamızın Kocaeli Şubesi Tis ve 
Mali İşlerden Sorumlu Başkanvekili olarak da görev yapmaktayım. 

Hem Kartonsan Fabrikası 50 yıldan fazla bir süredir bu bölgede 
(Kocaeli/Kullar) kurulu, hem de Sendika çok uzun yıllardır fabrikada 
örgütlü durumda. Bölge açısından fabrikanın ve sendikanın anlamı nedir 
ve fabrika ve sendikanın ilişkileri nasıldır?

Kartonsan 1960’ların sonunda Kocaeli/Kullar-Başiskele’de kurulmuş, Genel 
Merkezi İstanbul’da olup, Pak Holding bünyesinde olan güçlü ve köklü bir fabri-
kadır. Fabrikanın kendisine ait su arıtma tesisi, enerji santrali vardır. Fabrikayı bu 
ve tüm yönleriyle düşündüğümüzde hem kentimiz hem de ülkemiz için önemli bir 
değerdir. Fabrikayla olan gönül bağımız yıllar geçtikçe güçlenmektedir. Türkiye’de 
kuşe karton üreticisi olarak birinci sıradayız. Türkiye dışında Yunanistan/Selanik’te 
bir fabrikamız daha var. 
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Selüloz-İş Sendikası olarak şu an itibariyle bu fabrikada 170 üyemiz bulunmak-
tadır. Kartonsan Sendikamızın lokomotifi olan işyerlerinden biridir diyebiliriz. 
Kartonsan’da sendikal geçmiş uzun yıllara dayanmaktadır. Burada bazı bedeller 
ödenmiştir, grevler yapılmıştır. Fabrikada çalışanlar çoğunlukla yakın çevreden ol-
duğu için hem fabrikaya, hem sendikamıza hem de Kartonsan’dan çıkan profesyo-
nel sendikacılara büyük bir sempati var diyebiliriz.  İşveren ile olan ilişkilerimiz de 
çok uzun yıllara dayandığı için genel itibariyle iyidir. Umuyoruz ki-mücadelemiz 
de o yönde- çok daha uzun yıllar örgütlülüğümüz devam edecektir.

Genel olarak işyerinde yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi süreçlerini değerlen-
direcek olursam; 2014 yılından bu yana devam ettirdiğim baştemsilcilik görevim-
de üç tane toplu iş sözleşmesi imzaladık. Şu anda da dördüncüsü devam etmekte. 
Edinmiş olduğum tecrübeye göre, üç tane toplu iş sözleşmesi de grev aşamasında, 
son gün, son gece, son saatlerde anlaşmaya vardık. Sözleşmelerimizi çalışan arka-
daşların memnun olacağı şekilde imzalamaya gayret ediyoruz. Genel memnuniyeti 
yakaladığımız zaman, masada her zaman sözleşmeyi bitirmek için gerekli iradeyi 
de gösteriyoruz. Genel olarak söyleyecek olursam, sözleşme süreçleri uzuyor. Yak-
laşık 5 ay kadar tüm yasal süreçler kullanılıyor. Yani en azından benim baştemsilci 
olarak katıldığım sözleşmeler bu şekilde geçiyor. Daha geçmişte de böyle olduğunu 
biliyorum. 2007 yılında bu işe girdim, o zamanlarda da sözleşmelerin kolay geçti-
ğini söyleyemem. Daha geçmişe gittiğimizde de grevler yaşandığını görüyoruz ki 
en son 2002 yılında bir grev yaşanmış. Ancak şunu da söylemem gerekir ki, bugün 
itibariyle işyerinde çalışan işçilerin ortalama kıdem yılı 7-8 yıl civarındadır. Bu 
nedenle de çoğu çalışan herhangi bir grev de görmedi. 

Kıdem tazminatı sürekli gündeme gelmektedir. En son çıkan Torba Yasa 
Meclise sunulduğunda içinde belirli bir grup çalışanın kıdem tazminatı 
hakkını elinden alan düzenlemeler yer almaktaydı. Ancak sendika ve 
işçilerin karşı çıkışı sonucu tekliften çıkarıldı. Ne söylemek istersin?

Kıdem tazminatlarımız belirli aralıklarla gündeme geliyor ve yeniden rafa kal-
kıyor. Son teklifte de böyle bir durum yaşandı. Bağlı bulunduğumu Konfederasyon 
Türk-İş’in Genel Kurulunda alınmış bir genel grev kararı var. Biz çalışanlar olarak 
yapılacak olan herhangi bir düzenlemede, mevcut kazanılmış haklarımızı geriye 
götürecek herhangi bir uygulamaya “reform”, fon” ya da ne denilirse denilsin ke-
sinlikle karşıyız ve bunlar kabul etmiyoruz. Bizim için düzenleme demek, mevcut 
haklarımızın daha ileriye gelmesi, işverenler karşısında daha güvenceli olmamız 
demektir. Bunun dışında yapılacak olan düzenlemelerin tamamına karşıyız. Biz ça-
lışanlar olarak karşımıza olumsuz bir şey geldiğinde ne yapılması gerekiyorsa hazır 
durumdayız. 

Ayrıca da kıdem tazminatının tekrar tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz. Sa-
yın Başkan Ergun Atalay’ın da dediği gibi kıdem tazminatı bizim son kalemiz. O 
yüzden kimse kıdem tazminatımıza dokunmaya kalkışmasın. Buna karşı ne yapıla-
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bileceğini de son teklife karşı yaptığımız açıklamalar ve eylemlerle gösterdik. Har-
fiyen Türk-İş’ten gelen eylem kararlarını uygulamaktayız. Gerek fabrikamızda, ge-
rek Şube binamızda her türlü eylemi, açıklamayı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Son 
durumda fabrikamızın önünde alkışlı bir protesto gerçekleştirdik. Yani biz Sendika 
olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Son olarak yaptığımız eylem ve 
açıklamaların da etkili olduğunu görüyoruz. 

Türkiye’de çalışanların mevcut durumuna ilişkin söylemek istediklerin 
nelerdir?

Mevcutta Türkiye’de çalışanlar biliyorsunuz ki ya asgari ücret düzeyinde ya da 
asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret almaktadırlar. Yoksulluk sınırının altında, 
açlık sınırının hemen üstünde ücretler konumlanmış şekildedir. 

Asgari ücret tespit komisyonu bir kez toplandı ve önümüzdeki günlerde de tek-
rar toplanacaklar. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir ücret olmasını istiyoruz 
ve bunun da böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten mevcuttaki enflasyon 
oranlarının gerçeği yansıtmadığını hepimiz biliyoruz ve bu ayan beyan ortada. 
Bizim çalışanlar olarak temel ihtiyaçlarımızı karşılarken pazarda, markette gör-
düğümüz zam oranları ile açıklanan enflasyon oranlarının birbiri ile alakası yok. 
Mevcutta aldığımız ücretlerle bizler zorlanıyoruz. Kaldı ki biz sendikalı olarak ça-
lışmamıza rağmen zorlanıyoruz. Bir de Türkiye’de çalışanların büyük bölümünün 
asgari ücretle çalıştığını, sendikasız işyerlerinde çalıştığını düşünürsek durum çok 
daha kötü. O yüzden asgari ücret kesinlikle pazardaki, marketteki gerçek fiyatlar 
düşünülerek arttırılmalıdır.

Ayrıca bir de bu virüs ortamında zaten çalışanlar baskı altında çalışmaktadırlar. 
Sağlığı ve işi arasında gidip gelmektedir. Risk altında çalışıyoruz. İşverenler bunu 
görüyor, devlet bunu görüyor. Çoğu şey yasaklanıyor ancak yine çalışanlar aynı 
şekilde çalışmaya devam ediyorlar ve onlar için yapılmış herhangi bir iyileştirme 
yok. Virüsten kaynaklı çoğu işveren büyüyüp güçlenirken, çalışanlar tersine hem 
ekonomik hem de psikolojik çöküntü altında çalışmaya devam ediyorlar. Zaten bir 
düşünün, Türkiye’de asgari ücretle geçinmek mümkün değildir. Her gün işimize 
gidip geliyoruz ve işimize sahip çıkıyoruz. Dolayısıyla biz böylesine özveri ile ça-
lışırken, karşılığında da hak ettiğimiz çalışma koşulları ve ücreti istiyoruz.  

23 Kasım 2019’da Sendikamız Genel Başkanı Ergin Alşan’ı kaybettik. 
Bu derginin çıkmasında Ergin Başkanın payı büyüktür. Buradan ne 
söylemek istersin?

Seneyi devriyesi dolan Ergin Alşan başkanımıza Allah’tan rahmet, başta ailesi 
olmak üzere, sendikamız ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bu vesileyle de ye-
niden oluşan yönetime de başarılar diliyorum. 
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Ergin başkanın bizdeki yeri her zaman farklıdır ve hep de öyle kalacaktır. Bu 
sendikaya, çalışanlara yapmış olduğu hizmetler çok büyüktür ve inanıyorum ki kar-
şılığını öteki dünyada da bulacaktır. Çok üzgünüz. Biliyorsunuz devam eden bir 
sözleşmemiz var ve bu sözleşme bizim için çok anlamlı ve duygusal bir ortamda 
geçiyor. Ergin Başkanın olmadığı ilk sözleşmemizi geçiriyoruz. Evet, zor bizim 
için ama biz onun için hem dua ediyoruz hem de ondan aldığımız bayrağı ileri 
taşımak için her şeyi, her mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Yönetim, sendika yine 
ayakta ve görevinin başında. Bayrağı taşımaya devam edeceğiz. 

Ayrıca soru sorarken söylediğin gibi, bu derginin çıkmasında payı olan başta 
Ergin Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Dergimiz uzun bir ara-
dan sonra yeniden çıkmaya başladı. Bu derginin başta Sendikamız olmak üzere, 
çalışanlara ve çalışmaya hayatına çok faydası olacağını düşünüyorum. Uzun yıllar 
da varlığını devam ettirmesini diliyorum.

Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
Teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz, bizi dinlediniz, fikirlerimizi sordunuz. Bu 

dergiyi tüm makine başındaki arkadaşlarımın, tüm üyelerimizin okuması gerekir. 
Çünkü çalışma hayatında neler oluyor, sendikada neler oluyor bunları öğrenmek, 
bilmek adına okumaları gerekir. Ben kişisel olarak da bu dergiye çok önem veriyo-
rum. Çünkü bu bir tarihtir. Hep birlikte kendi tarihimize sahip çıkalım. 
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Olmuksan International Paper Gebze Fabrikası
Baştemsilcisi Hasan Çetinkaya ile Söyleşi

Sendikamızın dergisi 15 yıllık aranın ardından tekrar çıkarken, derginin asıl sa-
hibinin işçiler olduğunu, onların katkısı olmaksızın eksik kalacağını belirtmiştik. 
Bu anlamda zaman zaman hem çalışma hayatında yaşadıkları hem de örgütlenme, 
grev, direniş gibi süreçlerde yaşadıkları deneyimleri doğrudan işçilerin kendi söz-
leri ile aktarmaya çalıştık. Şimdi de örgütlü olduğumuz işyerlerinde baştemsilcilik 
görevini yürüten üyelerimizle hem kendilerine dair, hem içinde bulundukları çalış-
ma yaşamına dair, hem de söyleşinin yapıldığı gündeme dair duygu ve düşünceleri-
ni anlattıkları söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu kapsamda elinizdeki sayıda 
örgütlü olduğumuz Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin 
Gebze fabrikasının baştemsilcisi Hasan Çetinkaya ile söyleşimizi gerçekleştirdik. 

Olmuksan IP, ilk olarak 1969 yılında “Olmuk Mukavva San. Tic. A.Ş.” ismiyle 
1969 yılında Gebze’de kuruldu. 1977 yılında ise şirketin ilk kâğıt fabrikası Edir-
ne’de kuruldu. 1984 yılında şirket Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. tarafından alı-
narak ismi “Olmuksa Mukavva Sanayi ve Tic. A.Ş.” oldu. 1985 yılında İzmir’deki 
fabrika faaliyete geçti. Şirket 1986 yılında halka açık bir şirket haline geldi. 1992 
yılında Adana fabrikası faaliyete geçti. 1998 yılında şirketin hali hazırdaki sahibi 
Amerika’lı kağıt devi International Paper ile Sabancı şirket yönetiminde eşit oran-
da ortaklık anlaşması yaparak, şirketin adını “Olmuksa International Paper - Saban-
cı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak değiştirdi. 

2001 yılında “Kav Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.” satın alınarak Bursa fab-
rikası bünyeye eklendi. 2010 yılında ise, İngiliz DSS Smith Grubu’ nun Çorlu ve 
Çorum fabrikaları satın alınarak bünyeye katıldı. Bu tarihe kadar düzenli olarak 
büyüyen şirket, 2017 yılında Edirne, 2019 yılında ise Çorlu fabrikalarını kapatma 
kararı aldı. 2021 yılının ilk aylarında ise Avusturya menşeili Mondi şirketi ile hisse 
satışı anlaşması yapan şirket, önümüzdeki günlerde rekabet kurulundan gelecek 
onay ve açıklama ile bir kez daha el değiştirecektir. 

Seni Tanıyabilir miyiz?
Merhaba, ismim Hasan Çetinkaya, 1975 doğumluyum. 1999 tarihinde Gebze 

Olmuksan’da işe başladım. Burası aynı zamanda benim ilk işyerim. İşe başladığım-
da en aşağıdan başlayarak kule operatörlüğüne kadar yükseldim. Bir zaman sonra 
sendikayla etkileşime girdik ve bizim de katkımızla sendikamızda örgütlenmeyi 
başardık. 2012 yılında ise baştemsilci oldum. 
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Olmuksan Gebze Fabrikasındaki Sendikal Süreçten ve Bugün ki 
İşleyişinden Söz Eder misin?

Ben 20 yıldan uzun süredir burada çalışıyorum. Bu 20 yılının son 10-11 senesin-
de ise sendikalı olarak çalışmaktayım. İşin içinde doğrudan olunca bu sürecin zor-
luklarını çok daha net görüyorsunuz. Ancak ben Sendika baştemsilcisi olarak şunu 
gördüm ve anladım ki, yanındaki ekibin çok sağlam olacak. Şu an benim yanımda 
Hasan ağabey ve Mustafa kardeşim var, daha önce de Cemal ağabey vardı şimdi 
emekli oldu o. Bir fabrikadaki sendikal işler sadece baştemsilci tarafından değil bir 
ekip tarafından idare edilir. Çünkü her şeye yetişme şansın ve imkanın yok. Bu yüz-
den biz burada temsilciler olarak iyi anlaşıyoruz ve ekip olarak da iyi yönetiyoruz.

Ben başlarda temsilcilik ya da baştemsilcilik pek düşünmüyordum. Ancak sen-
dikamızı tanıdıkça ve TİS süreçlerindeki tutumunu gördükçe fikrim değişti. Çünkü 
biz baştemsilci ve temsilciler TİS süreçlerinde doğrudan rol alıyoruz, tüm toplan-
tılara katılıyoruz ve fikirlerimizi, beklentilerimizi açık bir şekilde dile getirebiliyo-
ruz. Çünkü biliyoruz ki, çoğu sendikada bırakın temsilciyi filan, şube başkanları 
dahi TİS masalarına oturamıyorlar ve biten TİS’ten haberleri olmuyor. Biz de ise 
durum çok farklı. Daha önceki dönem bir TİS süreci çıkmaza girdiğinde, dönemin 
Çalışma Bakanı devreye girdi ve o toplantıya dahi sendikamız bizsiz oturmadı. 
Sayımız belki çok çok fazla değil ama, Türkiye’de örnek bir sendika olduğumuzu 
düşünüyorum. Aslında sendikamızın ve bizlerin çalışma tarzını, temposunu, biten 
TİS’lerin içeriğini düşündüğümüzde sayımızın çok az olduğunu düşünüyorum. Bu-
nun da bence ilk sebebi, işverenlerin örgütlenme aşamasında bize yaklaşımının çok 
farklı olmasıdır. Buradan da çalışan arkadaşlara çağrı yapmak istiyorum, bizler gö-
nül rahatlığıyla ve mücadelemizi vererek sendikamızla birlikte çalışıyoruz. Sizler 
de bize katılın.  

Geçtiğimiz Günlerde Bitirdiğimiz Bir TİS var. TİS Sürecine ve 
Sonrasına İlişkin Düşüncelerin Nelerdir?

Doğal olarak bu sürecin başında biz arkadaşlara beklentilerini sorduk. Bütün 
temsilciler kendi işyerlerinde bu süreci yürüttü. Daha sonra ise işyerlerinin bütün 
baştemsilcileri ve temsilcileri olarak Şubelerimiz ve Genel Merkezimizle birlikte 
bir taslak hazırladık. Daha sonra masaya oturduk ve önemli mesafeler de kat ettik. 
İşverenin ücret noktasında geldiği son rakamları da sürekli olarak çalışan arkadaş-
larımızla paylaştık ve görüşlerini tekrar tekrar aldık. Bittiği aşamadaki işveren tek-
lifleri ise çalışan arkadaşlarının neredeyse tamamının onayı alınarak kabul edildi. 

Biten sözleşme üzerinden biraz bilgi verecek olursam, 2021 Haziran sonu iti-
bariyle bizim fabrikadaki en düşük ücret brüt 5100 TL olacaktır. Ayrıca her ay 650 
TL sosyal yardım ödemesi olacaktır. 50 TL her çocuk için çocuk yardımı olacak. 
Hafta tatili ve genel tatil günü çalışmaları yüzde 200 zamlı ödenecek. Bunların dı-
şında şu an aklıma gelmeyen bir çok kazanım elde ettik. Bu dönem elde ettiğimiz 
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kazanımların en önemlilerinden biri ise, çalışan işçilere tamamlayıcı sağlık sigor-
tası yapılacak. Bu sözünü ettiğim en düşük ücret ve diğer sosyal haklar, Türkiye 
genelini düşündüğümüzde oldukça iyi. Çünkü çevremizde görüyoruz, işyerlerinin 
çoğu neredeyse tüm çalışanlarını asgari ücret düzeyinde çalıştırıyorlar. Bizde ise 
işyerinde en düşük ücretle çalışan arkadaşımızın ücreti asgari ücretin 1500 TL üze-
rinde. Kaldı ki, bu daha çıplak ücret. Yıllık dört ikramiyeyi ve yukarıda saydığım 
diğer sosyal hakları eklediğimizde çalışma ve ücret koşullarımız oldukça iyi bir 
duruma gelmektedir. 

Son olarak bu konuda diyeceğim şey ise, bu kazanımların bir ekip işi olduğudur. 
Bütün fabrikalarda çalışan arkadaşlardan tutun da, baştemsilci, temsilcilere kadar, 
Şube Başkanlarımızdan Genel Merkez yöneticilerimize kadar, uzmanımıza kadar 
herkes elinden geleni yapmaktadır. Bunun sonucunda da başarılı bir sözleşme or-
taya çıkmaktadır. 

Olmuksan Şirketinin IP’den Mondi’ye Geçişini Nasıl Yorumlarsın?
IP büyük ve global bir şirketti. Şimdi Mondi aldı. Her ne kadar satış resmiyet 

kazanmasa da bir iki ay içerisinde resmiyet kazanacaktır diye düşünüyorum. Mondi 
de IP gibi büyük ve global bir şirket. Buradaki en büyük sıkıntı Mondi ile birbirimi-
zi tanımıyoruz. Her ne kadar kağıt üstünde olsa da o işyerinde bir sendika var. Biz 
malum sendikalıyız. Şirketlerin unvanları nasıl olacak, bizleri de kendi bünyesine 
katıp tek bir unvan altında mı birleştirecek, yoksa bizim tüzel kişiliğimizi ayrı mı 
bırakacak, bunların hiçbirini bilmiyoruz şu an için. IP’nin yöneticileri dahil bu ko-
nular hakkında çok bir bilgimiz yok. 

Şu andan ya da daha önce deneyimlediğimiz konulardan değil de gün geldiğin-
de anlayacağınız ve anlamlandıracağınız durumlar vardır bazen. Gebze Olmuksan 
1969 yılından bu yana 3-4 sefer farklı işverenlere geçti. Bütün geçiş süreçleri de 
kendi özel koşullarını getirdi. Şimdi de Mondi’ye geçişin illa ki farklılıkları olacak-
tır. Sonuçta her ne kadar ikisi de global ve büyük olsa da iki farklı çalışma kültürü 
ve şirketten bahsediyoruz. Bu nedenle az önce söylediğim belirsizlikler ortadan 
kalktığında durum daha da netleşecektir. Buradaki en önemli konu ise, Mondi iş-
yerlerinde yer alan ve kağıt üstünde sendikaya üye olan arkadaşların bu süreçten 
sonra bize, Selüloz-İş bünyesine katılmalarıdır. Çünkü bizim sendikanın kazanım-
ları ortada. Bu sürecin sonunda orada çalışan arkadaşların kendilerine bırakılırsa, 
çok rahatlıkla bize geçeceklerini düşünüyorum. Ayrıca o sendikaya kağıt üstünde 
deme sebebim, yetkisiz bir sendika olması. Bundan da öte, o sendikanın daha ön-
ceki yıllarda bizim sendikanın örgütlülüğünü kırmak için bizzat işveren tarafından 
kurulmuş olmasındandır. Bu durum maalesef Türkiye’nin de kanayan yarasıdır. 
TİS hakkı yok, grev hakkı yok hiçbir hakkı yok, sendika adı altında işçilerle etkile-
şime geçmeye çalışıyor. Daha kendilerine faydaları yok ki işçilere nasıl olsun. Bu 
nedenle Mondi’deki arkadaşların bize geçeceklerini düşünüyorum ve geçtiklerinde 
de bizim için de iyi olur. Çünkü tüm işçiler birlik olmuş olur. Ancak bu süreç dedi-
ğim gibi uzun bir süreç ve yaşayıp hepimiz göreceğiz. 
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Son 1 Yıldır Pandemi Koşullarında Yaşıyor Ve Çalışıyoruz. Bu Süreci 
Genel Olarak Çalışanlar Açısından Nasıl Değerlendirirsin?

Öncelikle kendimizi ve bizim ambalaj sektörünü düşündüğümüzde, pandemiden 
iş kaybı anlamında olumsuz yönde etkilenmedi. Tam tersine bazı dönemlerde işler 
çok yoğunlaştı ve arttı. İşyerimiz ise en ufak detayı dahi atlamadan hem önlemleri-
ni aldı hem de ister pozitif vaka olsun ister temaslı olsun kimseyi mağdur etmeden 
ücretlerini ödedi. Örneğin ailesinde sağlıkçı olan arkadaşlar ya da oturduğu apart-
manında vaka olan kişiler direkt karantinaya alındı uzun süre boyunca ve ücretleri 
tam şekilde yattı. Bu şekilde de pozitif vaka anlamında iki ya da üçü hiç geçmedik. 

Ancak başka sektörleri ve işyerlerini düşündüğümüzde ise durum hiç de iyi de-
ğil. Bu süreçte bir kez daha gördük ki, bir şirketin büyük olmasından öte işçiye 
bakışı ve o işyerindeki sendikal örgütlülük önemlidir. Çünkü kendisine büyüğüm 
diyen birçok şirket ilk fırsatta işçisini ya kapının önüne koydu ya da açlığa mahkum 
edecek ücretsiz izne çıkardı. Devlet olarak kanunları eksik bıraktığımız zaman, bu 
kanunlardan faydalanan ve kötüye kullanan çok işveren var. Ücretsiz izin meselesi 
de bunlardan biri. Özellikle bugün Türkiye’deki çalışanlar açısından en önemli so-
runlardan biridir. Duyuyoruz çevremizden, görüyoruz arkadaşlarımızdan, süresiz 
ücretsiz izne çıkarılmış. Bu arkadaşlar ne yiyecek, çocuklarına nasıl bakacaklar, 
kiralarını nasıl ödeyecekler bunlar büyük sorunlar. Biz işte örgütlü olmanın, sen-
dikalı olmanın faydalarını en çok buralarda görüyoruz. Tabii ki şirketin kültürü 
önemli ve IP’nin çalışma kültüründe bu süreçleri 
fırsat olarak görmeme var. Ancak biz biliyoruz ki 
burada sendikanın varlığı, işvereni farklı kararlar 
alma noktasında etkilemekte ve işçiye ekstra bir 
koruma sağlamaktadır. Pandemi süreci adeta bunun 
sağlaması olmuştur.

Son Olarak Eklemek İstediğin Şeyler 
Nelerdir?

Hani söylenir ya; bazen bir insan ölür yalnızca 
ailesi bilir ve üzülür, bazen de bir insan ölür onu 
tanısın tanımasın herkes bilir ve üzülür. İlkinin 
topluma faydası damla kadarsa ikincisinin toplu-
ma faydası okyanus kadardır. Allah nur içerisinde 
yatırsın, Genel Başkanımız Ergin Alşan böyle bir 
insandı. Hayatını kaybettiğinde tanısın, tanımasın 
herkes çok üzüldü. Çünkü sadece kendisi için değil, 
tüm çalışanların iyiliği için çalıştı, mücadele etti ve 
hayatını bu şekilde kaybetti. Gerçekten çok büyük 
kayıp. Ben hayatımda belki üç, dört sefer birinin 
ölüm haberini aldığımda koltuğa yere oturmak zo-
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runda kalmışımdır. Telefonda duyduğumda çok üzüldüm. Sadece Genel Başkan 
da demeyeyim, o ağabeydi, yol gösteren bir önderdi. İşçi bir lira daha fazla alsın 
diye vermeyeceği mücadele yoktu. Ben buna doğrudan şahit oldum. Sözleşmelerde 
sigara içişini hatırlarım, öyle odaklanmış ki sözleşmeye bittiğini bile unuturdu siga-
ranın. Allah nur içerisinde yatırsın. Ben sendikaya girip de Ergin Başkanı tanıdığım 
için çok mutlu ve şanslıyım. Bizler de çok emeği var. 

Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Son dönemlerde fabrikamızda kadın ça-
lışan sayısı artmaya ve kadınlara verilen değer artmaya başladı. Şu anda 7-8 kadın 
çalışanımız var. Bu sayının daha da arttırılması ön görülüyor. Kadınların çalışma 
hayatında daha çok yer alması önemli. Kaldı ki bizim ki gibi erkeklerin çoğunlukta 
çalıştığı, erkek ağırlıklı bir işyerinde kadın çalışanların sayısının artması önemli. 
Kadınların toplumdaki ve çalışma hayatındaki yerleri çoğaldıkça, bence Türkiye 
daha da ileri gidecektir. 

A.2. TÜRK-İŞ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Semineri 

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, 7 Kasım 2017 Salı günü Ko-
caeli’nin Başiskele ilçesindeki bir otel’de konfederasyonumuzun düzenlediği “Ge-
nel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Semineri” ne katıldı. 

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, Kocaeli’nin Başiskele ilçesin-
deki bir otelde düzenlenen TÜRK-İŞ Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semi-
neri’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 

Konuşmasında Kocaeli’nin sanayi kenti olduğunu belirten AĞAR,  2 gün bo-
yunca iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verileceğini kaydetti.

AĞAR, yapılan eğitim seminerleri ile işçilerin bilinçlendirilmesinin amaçlan-
dığını dile getirerek, “İşçi kardeşlerimiz burada edindikleri bilgiyi iş yerlerindeki 
arkadaşlarına da anlatıyor. Eğitim yapıldıkça bilhassa örgütlü olan, sendikal iş yer-
lerinde iş kazaları çok az olmaktadır. Sendikasız, örgütsüz olan iş yerlerinde ölümlü 
iş kazaları ve diğer iş kazaları olmaktadır. Neden? Eğitimsizlikten dolayı. Bunu ön-
lemek için sürekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriyoruz. 12 ayın her döneminde 
her bölgede bu eğitimleri yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

- “Taşeronluğa son vermemiz lazım”
Örgütlenmeyi fazlalaştırdıkları takdirde bunun çalışanlar kadar işverenler için 

de faydalı olacağını anlatan AĞAR, “Bunu sağlamamız lazım. Aslında taşeronluk 
meselesi ülkede kanayan yara. Buna çözüm bulmamız lazım. Bu taşeronluk mese-
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lesi çıktıktan sonra zaten ölümlü iş kazaları çoğaldı. Avrupa’da 1. duruma geldik, 
dünyada 3. durumdayız. Taşeronluğa son vermemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

AĞAR, maden işçilerinin ocaktan çıkmama eyleminin sona erdiğini anımsata-
rak, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’ın, konuya ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’la görüştüğünü belirtti.

Müzakerelerde “madenlerin özelleştirilmemesi için” söz verildiğini aktaran 
Ağar, “Genel Başkanımız sabaha karşı Zonguldak’a gitti. Orada işçilerle toplantı 
yaptı. Özelleştirilmeye son verilmesinden dolayı eylem de bitti. Onlar da mutlu 
sona kavuştu.” diye konuştu.

AĞAR, TÜRK-İŞ olarak her yıl iş sağlığı ve güvenliği eğitim semineri düzenle-
diklerini belirterek sözlerini tamamladı.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR’ın konuşmasının ardından baş-
layan “Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerinde”; Buhara ÖNAL Hekim 
– İş Sağlığı Uzmanı “Meslek Hastalıkları”, TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı Ba-
rış İYİAYDIN“ İş Kazaları”, Dr. Orhan Ersun CİVAN, A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğ-
retim Üyesi“Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği: Haklar ve Ödevler”, E. Emniyet 
Müdürü Mutlu ÇELİK “Uyuşturucunun Zararları ve Korunma Yöntemleri”, Hülya 
UZUNER DURANSOY, TÜRK-İŞ Eğitim Uzmanı “Türkiye’de Kadının Statüsü”, 
Op. Dr. Ümit AYDIN “Kadın Hastalıkları” konularında eğitim seminer programına 
katkı sağladı.
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TÜRK-İŞ ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
KONULU TOPLANTI 

( 26 EKİM 2017 )

Türk-İş Tarafından 26 Ekim 2017 tarihinde Türk-İş Genel Merkezinde düzenle-
nen “Örgütlenmenin Önündeki Engeller” Toplantısına Sendikamızı temsilen Teşki-
latlanma ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın PARLAKKILIÇ, 
Hukuk Müşaviri Murat ÖZVERİ ve Uzman Aykut GÜNEL katılmıştır. 

Türk-İş’e bağlı sendikaların kendi işkollarında yaşadıkları örgütlenmeye dair 
sorunlarını anlattıkları, örgütlenme önündeki yasal ve siyasi engellerin tartışıldığı 
ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinin sunulduğu toplantıya Sendikamız da gerek 
yazılı gerekse de sözlü olarak görüşlerini bildirmiştir. 

SELÜLOZ-İŞ SENDİKASININ TÜRK-İŞ GENEL MERKEZİ’NDE 26 
EKİM 2017 TARİHİNDE DÜZENLENEN “ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜN-
DEKİ ENGELLER, ÜLKE VE İŞKOLU DÜZEYİNDE KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR VE BUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER” BAŞ-
LIKLI TOPLANTISINA DAİR GÖRÜŞLERİ

Bilindiği gibi sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı, ekonomik, sosyal, si-
yasal faktörler, özellikle gelişmişlik düzeyi ve demokratik sistemle doğrudan ilişki 
içerisindedir. Toplu iş sözleşmesi hakkının var olup olmaması bir yandan kendisi 
dışındaki bu koşulların varlığına sıkı sıkıya bağlı iken, diğer yandan bu hak bir kez 
var olduktan sonra kendisi dışında saydığımız unsurlara etkide bulunan, siyasal 
sistemin şekillenmesinde önemli rol oynayan temel bir sosyal haktır.

Diğer yandan toplu iş sözleşmesi yapmak, örgütlü işçi hareketinin doğduğu an-
dan günümüze kadar sendikaların en önemli mücadele alanlarından biri olmuştur. 
Hem dünyada hem ülkemizde toplu iş sözleşmeleri sendikalar arasında var olup 
olmama, eski deyişle “hayat memat” meselesi olarak algılanmıştır. Var olan sendi-
kalar arasından kimin somut olarak bir toplu pazarlık biriminde toplu iş sözleşmesi-
nin tarafı olabileceğini belirleyen toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve toplu iş sözleşmesi 
yetkisi bu nedenle hemen her dönem önemini koruyan bir konu olagelmiştir.

Kimin toplu iş sözleşmesinin tarafı olacağının belirlenmesinde tek belirleyici et-
ken toplu pazarlık birimindeki işçiler değildir. İşçiler gibi siyasal iktidarlar, kısaca 
devlet ve işverenler de bu alanda etkili olmuştur.

Kısaca toplu iş sözleşmesi hakkı, toplu iş sözleşmesi yetki sistemi sadece işçi-
leri, işverenleri değil, devleti de çok yakından ilgilendirmiş, devlet de bu alanda 
kendisinde tercih hakkı görmüş, bunu yasalar aracılığıyla dışa vurmuştur.
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Devletin tercihinin işçilerin sendika seçme özgürlüğünü genişleten ya da daraltan 
etkiye sahip olup olmamasında siyasal iktidarın örgütleniş biçimi, yani yürürlükte 
olan rejim önemli bir etkendir. Hem dünyada hem ülkemizde uzlaşma dönemleri-
nin siyasal iktidarın demokratikleştiği aşamalara denk gelmesi, siyasal sistemlerin 
otoriterleştiği dönemlerde ise bir süre yaşanan sessizliğin ardından çatışmacı bir 
dönemin başlaması rastlantısal değildir. Siyasal sistemin demokrasi olması, toplu iş 
sözleşme hakkının varlığını kolaylaştıran bir etkenken, toplu iş sözleşmesi, sendika 
ve grev hakları da demokrasiyi geliştiren, onun içeriğini zenginleştiren bir işlev 
görmektedir.

Bireysel düzlemde ise toplu iş sözleşmesi hakkı temel bir insan hakkıdır. Bu ne-
denle toplu iş sözleşmesi hakkının var edilmesi, insan haklarına saygılı bir devlette 
bizzat devletin sorumluluğu altındadır. Devlet, gerekli koşulları taşıyan her vatan-
daşının bu haktan yararlanması için gerekli önlemleri almak zorundadır.

Temel bir hakkın uygulanabilmesi için devletin önlem alması tek başına yetme-
mekte, bu hakkın temel bir insan hakkı olduğu konusunda hakkın sahibinden bu 
hakkın kullanılması nedeniyle külfet yüklenen bireylerine kadar herkeste olumlu 
bir algının yerleşmiş olması da gerekmektedir. Bir başka ifadeyle temel insan hak-
kını kullanan bireyler, toplumun diğer bireyleri tarafından temel bir hakkı kullan-
maları nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Toplumda böyle bir algının oluşması 
ise demokrasi kültürünün yerleşmesine, hak ve sorumluluk kavramlarının içselleş-
tirilmesine sıkı sıkıya bağlıdır.

Türkiye’de devlet her zaman kolektif hakların nasıl kullanılacağının belirlen-
mesinde belirleyici konumda olmuş ve bu konumunu terk etmemekte kararlı bir 
politika izlemektedir.

Gerçekten de, toplu iş sözleşmesi hakkı hürriyetin ilan edildiği 2. Meşrutiyet 
yıllarında demokratik sistemin merkezi olması gereken Meclis’te, sermaye biriki-
minin yeterince gelişmediği gerekçesiyle “muzır” olarak nitelendirilmiştir. Cum-
huriyetin kuruluş yıllarında toplu iş sözleşmesi hakkı “sınıf cereyanlarına” neden 
olacak, “vatansever Türk işçisinin tenezzül etmeyeceği bir bozgunculuk” olarak 
ifade edilmiştir. Çok partili siyasi hayata geçerek demokratik sistemin kurulduğu-
nun vurgulandığı 1940’lı yılların sonlarında ve 1950’li yıllarda, kontrol altında tu-
tulup sadece siyasi iktidarın güvendiği kişilere emanet edilebilecek bir zorunluluk 
olarak görülmüştür. 1960’lı yıllarda 275 sayılı Yasa’nın yasama organında görüşül-
mesi sırasında komisyon sözcüsünün dile getirmiş olduğu gibi fazlası verildiğinde 
“anarşik grevler silsilesine” yol açacak tehlikeli bir konu olarak nitelendirilmiştir. 
Toplu iş sözleşmesi hakkı, 1980’li yılların başında 12 Eylül öncesi kargaşanın ne-
deni, 2000’li yıllarda ise yine tam anlamıyla tanınmasına ülkenin sermaye birikimi-
nin izin vermediği, varılması gereken bir hedef olarak gösterilmiştir. 

Konuyu bu şekilde ele alan Devlet, 1963 yılında toplu iş sözleşmesi yetkisinin 
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belirlenmesi sorununu ehliyete ilişkin düzenlemelerle toplu iş sözleşmesi hakkını 
sendikalara tanıyarak aşmış, daha çok grev hakkı üzerinde yoğunlaşmıştır. Toplu iş 
sözleşmesi yetki sistemi ise özellikle 1963 yılından sonra tüm eksikliklerine ve sı-
nırlılıklarına karşın toplu iş sözleşmesi hakkının yaşama geçirilmeye başlamasıyla 
ön plana çıkan bir konu olmuştur. 

1963 öncesi toplu iş sözleşmesi pratiğinin olmaması nedeniyle 274 ve 275 sa-
yılı Yasaların hazırlanması ve yasama organında görüşülmesi aşamasında, toplu iş 
sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinin, yasama organı ve işçi sendikaları tarafından 
çok önemli bir sorun olarak ele alınmamış olduğu görülmektedir. Tartışmalar, toplu 
iş sözleşmesi ehliyetine sadece sendikaların mı sahip olacağı, işçi gruplarına da bu 
ehliyetin tanınıp tanınmayacağı ve grev hakkı sınırları üzerine odaklanmıştır.

Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin sadece sendikalara tanınmasından sonra, sendi-
kaların hızla örgütlenmeye başlamalarıyla birlikte, 274 ve 275 sayılı Yasaların ya-
yımlanmasından bir yıl geçmeden yetkili sendikanın belirlenmesi yönteminin sis-
temin merkezinde yer aldığı kavranmıştır. Neredeyse o günden bugüne kadar yetki 
belirleme sistemi kesintisiz olarak tartışılan bir konu olma özelliğini korumuştur. 

Toplu iş sözleşmesi imzalayabilmenin sendikalar arasında var olup olmama so-
rununa dönüştüğünün kavranması, hem sendikalar hem siyasal iktidarlar hem de 
işverenler açısından konunun ciddiye alınmasını da beraberinde getirmiştir.

Sendikalar, sendikal rekabet içerisinde yetkili olabilmenin ve kendilerinin yet-
kili olamadığı durumlarda rakip sendikanın yetki almasını engellemenin belirlenen 
yetki sistemiyle doğrudan ilgili olduğunu kavramışlardır. Siyasi iktidar ise deyiş 
yerindeyse “makbul sendikalar” yaratıp, “makbul” görmediği sendikaları devre 
dışı bırakarak yetki sisteminin istenildiğinde çok önemli bir araca dönüşeceğini 
keşfetmiştir. İşverenler yine yetki sistemi sayesinde kendi güdümlerinde adı sen-
dika olan örgütlenmeler yaratarak, toplu iş sözleşmesi hakkının içini boşaltmayı 
başarmışlardır.

Bir anlamda 1980 yılına kadar geçen süre, bu kavrayış ve anlayışlar ekseninde, 
her kesimin sistemi kendi istemleri doğrultusunda şekillendirme çabasıyla geçmiş-
tir. Sendikalar arasında yetki çekişmeleri, sahteciliği, bölünmeyi, bir konfederas-
yondan diğerine geçişi ve karşılıklı suçlamayı doğurmuştur. Çarpıcı olan ise var 
olan yetki sisteminin boşluklarından yararlanarak “gerekirse sahtecilik yaparak 
yetki almak” sendikalar arasında meşru görülmüş, benzer yolla alınan bu yetkiyi 
görmezlikten gelmek de iktidar nezdinde kabul görmüştür. İşverenler ise işyerleri-
ni, kurdurdukları sarı sendikalar aracılığıyla örgütlülükten korumayı meşru bir hak 
olarak görmeye başlamıştır.

Kısaca sosyal taraflar, makul, dengeli, amaca uygun bir yetki sistemi var etmeye 
uğraşmak yerine var olanın açıklarından yararlanarak kendilerini dayatmayı daha 
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gerçekçi bir politika olarak görmüşlerdir. 

Yargı kararlarında, iki sendikanın üye sayısının işkolundaki toplam çalışandan 
fazla olmasının göz ardı edilerek çoğunluğa sahip olan sendikanın yetkili sendika 
olarak belirlenmesi gelinen noktayı ortaya koyması açısından önemlidir. Siyasal ik-
tidar ise eşitlikçi bir yetki sistemi yerine bir grup “makbul” sendikayı yanına alarak, 
sakıncalı gördüğü sendikal anlayışı devre dışı bırakacak yetki sistemi var etmeyi 
denemiştir. Bu amaca ulaşmak için işkolu barajını yükselten Yasa, bir yandan bü-
yük çalkantıların ve tartışmaların doğmasına neden olurken öte yandan sendika üye 
sayılarının kayıtlarda birkaç misli artışına yol açmıştır.

Bu dönem sadece olumsuzluklarıyla hatırlanmamalıdır. Aynı zamanda işçilerin 
ülke tarihinde belki de ilk kez gerçek anlamda sahnede yerini almaya başladığı, 
örgütlülükle, örgüt bilinciyle ve örgütlülüğün kendilerine vermiş olduğu güçle ta-
nıştığı, kendi liderlerini, mücadele geleneklerini, hikayelerini, sanatını, filmleri-
ni yaratmaya başladığı bir dönemdir. Doğal olarak yaşamın olumlu-olumsuz tüm 
renklerini içinde barındırmaktadır. Sahicidir. Duygusaldır. Zaman zaman gücünü 
abartmaktadır. Hızla siyasallaşmakta ve radikalleşmektedir. Çok renkli, çok sesli-
dir. Bugün 12 Eylül öncesi, sayıları bazı kaynaklarda 880’i aştığı, bazı kaynaklarda 
900’e ulaştığı söylenen, “sarı sendikacılık”la suçlanan, içerisinde gerçekten “sa-
rı”ları olduğu gibi, siyasi iktidarı, merkezi sendikal yapıyı, işverenleri ve işveren 
örgütlerini ürkütecek, onlara çeki düzen verebilecek militanlıkta sendikaların da 
bulunduğu unutulmamalıdır. Bu tür sendikalar yetki almasın diye daha az militan 
buldukları sendikaları işyerlerine çağırıp örgütlenmelerini sağlayan, 1980’li yılla-
rın sonunda ise kendi çağırdığı sendikaları artık gerek kalmadığını söyleyerek iş-
yerinden yetki itirazı yoluyla tasfiye eden işyeri örneklerine de tanık olunmuştur.

Ne yazık ki dönem hem demokratik sistem hem sendikal hareket açısından ken-
di doğal gelişim çizgisini izleyerek çocukluk-gençlik-olgunluk dönemlerini yaşa-
yarak var olabileceği bir tarihsel süreklilik içerisinde devam edememiştir. 12 Eylül 
1980’de gerçekleştirilen askeri darbeyle ülkenin ekonomik ve siyasal tercihleri ra-
dikal değişime uğramış, bu değişikliğe uygun bir sendikal yapı, toplu iş sözleşmesi 
düzeni ve yetki sistemi var edilmiştir.

1980 hem Türkiye hem dünya açsından rastlantısal bir yıl değildir. Sosyal re-
fah devletinin tasfiyesinin bir siyasi proje olarak iktidar olduğu, neo liberalizmin 
sahneye çıktığı, 1970’li yılların ortalarından itibaren kendini hissettiren ekonomik 
krizlerin yeni bir uluslararası işbirliğini gerekli kıldığı zaman kesitidir. Arkasında, 
on yıllık-on beş yıllık bir süreçte mayalanmış olan krizler, çelişkiler, çatışmalar 
bulunmaktadır.

Toplu iş sözleşmesi sistemi yeniden çerçevelendirilirken, özellikle yetki siste-
minde sendikaların bağımsızlığını, güç olmalarını engelleyemeyen yasal boşluk-
ların titizlikle tespit edilip, 1963 yılından sonra işçilere tanınan serbest alanın en 
ince ayrıntı düşünülerek, kelimenin tam anlamıyla tepkici bir refleksle yeniden şe-
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killendirilmesiyle 1980’li yılların değişen dünya ve ülke koşulları arasında çok sıkı 
bir ilişki bulunduğu görülmektedir. 1980’li yıllar hem yasal hem temel ekonomik 
tercihler anlamında işçiler açısından altın çağın da sonu anlamına gelmiştir.

İşçilere bu sonu hazırlayanın sadece 12 Eylül döneminin ayrıntılı tepkici yasal 
düzenlemeleri olduğunu söylemek, yasal düzenlemelerin etkisini, gücünü abart-
mak olacaktır. “Yasal düzenlemelerle zamanın ruhu örtüşmüştür” demek belki de 
daha doğru bir tespit olur.

İhracata dayalı ekonomik modelin gereği, kısılması gereken iç talep, işçilerin 
ücretlerinin önemli ölçüde maliyet unsuru olma özelliğini ön plana çıkarmış, hatta 
iç talebin kısılması için ücretlerin düşürülmesini gerekli kılmıştır. Hakları geriye 
götürülen işçi hareketinin bu geriye götürüşe razı olması, yeni ekonomik düzenin 
gürültüsüz patırtısız yerleşmesi için elzemdir. İşçi hareketinin gücünün sendikala-
rın etkisini azaltarak sınırlandırılabileceği gerçeğiyle askeri darbe koşulları bir ara-
ya gelmiş, bu denklemden güçsüz, hakkını geliştirmek şöyle dursun koruyamayan 
bir sendikal hareket yaratılmıştır. 12 Eylül darbesini, yapıldıktan 5-6 yıl sonra de-
ğerlendiren birçok önemli işadamının ihracata dayalı ekonomik modelin ilanı olan 
24 Ocak Kararları’nın 12 Eylül koşulları olmasa uygulanamayacağını söylemeleri 
bir itiraftır.

12 Eylül darbesinde sendikaların ve işçi hareketinin, hatta demokrasinin orta-
dan kaldırılması, varlığı demokrasiye bağlı aktörlerin kısa vadeli hesaplarla sistemi 
deforme eden tavırları kullanılarak meşrulaştırılmıştır. Sendikaların görmezlikten 
gelinen, yok sayılan sahtecilikleri, sendikacıların yaşam biçimleri, sendikal reka-
betin kendisi 12 Eylül sonrasında toplumsal vicdanda mahkum edilmelerinin aracı 
olarak kullanılmış, sanki, sendikal hareketin tamamının değil de “birtakım çizgiden 
dışarı çıkmış bozguncuların”, “sendika ağalarının” güçleri ellerinden alınıyor algısı 
yaratılmıştır.

12 Eylül’ün temsil ettiği değerler sistemiyle bir araya gelmeyen birçok bilim 
insanı, sendikalara getirilen siyaset yasağı, kurucularda aranacak nitelikler, ayrıntılı 
yasal düzenlemeler gibi temel konularda yeni oluşturulan sistemi eleştirmekten çe-
kinmemiştir. Ancak aynı zamanda bu bilim insanlarının birçoğu, güçlü sendikacılık 
adına işkolu barajları getirilmesini, sendikaların sadece işkolu düzeyinde kurulma 
olanağı tanınmasını, sendikal hareketin güçlü sendikacılık adı altında aşırı merke-
zileşmesini, sendikal oligarşi doğabilir endişelerini dipnotlarda da olsa belirterek 
savunmuşlardır.

İşkolu sendikaları aracılığıyla sendikaların merkezileşmesi sağlanmaya çalışılır-
ken, toplu pazarlığın merkezileşmesinin önü kapatılmış, işkolu düzeyinde örgütlen-
mek zorunda olan ancak toplu pazarlık birimi olarak işyeri veya işletme düzeyini 
aşması yasal olarak engellenmiş bir sendikal hareket yaratılmıştır. Grup toplu iş 
sözleşmeleri bir anlamda bu çelişkili durumun yasa koyucu tarafından görüldüğü-
nün ve kabul edildiğinin dolaylı ifadesidir. Toplu pazarlığı yerel düzeyde yapmak 
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zorunda olan sendikaların yerelliğin getirdiği sınırlamalardan, sakıncalardan grup 
toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla bir nebze olsun kurtulmaları umulmuştur.

Ne yazık ki gelinen noktada, dipnotlarda bir eğilim olarak belirtilen “sendika 
oligarşisi” endişesinin, eğilimin ötesine geçmiştir. Merkezileşen sendikalar, işçile-
rin aşağıdan yukarıya alternatif örgütlenmeler yaratma olanaklarının, yani merkezi 
yapı üzerinde olumlu baskı ve denge oluşturma olanaklarının ortadan kalkmasıyla 
oligarşik yapılanmalara dönüşmeye başlamıştır. 

Merkezileşmenin her zaman güçlenme anlamına gelmediği de ortaya çıkmış-
tır. Merkezileşerek güçleneceği ileri sürülen sendikal yapı, artan çalışan sayısına, 
işçileşmenin hızlanmasına karşın üye sayısını artıramadığı gibi, özelleştirmelerin 
artmasıyla kamu işçisinden aldığı gücü de önemli ölçüde yitirmiş, onlarca sendika-
sızlaştırma yöntemiyle baş edemeyerek hızla üye kaybı yaşamıştır.

 Güçlü sendikacılık için var edilen işkolu barajının, teknolojinin vermiş oldu-
ğu olanaklarla hem işkolunda çalışan sayısının hem sendikalı sayısının gerçek ra-
kamlarla belirlenebilir hale gelmesiyle birçok sendikanın barajın altında kalacağı 
ortaya çıkmıştır. Güçlü sendikacılık için çıkılan yolda bu sendikaların yetkilerini 
düşürmemek için her dönem yasa çıkarılarak işkolu istatistiklerinin yayımlanması 
ertelenmek zorunda kalınmıştır. Bu da barajların güçlü sendikacılığı sağlayamadı-
ğını göstermiştir.

Sendikaların güç kaybının tek ölçüsü yaşadıkları üye kaybı da değildir. Özellik-
le toplu iş sözleşmesi yetki itirazlarının sonuçlarına ilişkin verilere baktığımızda, 
hem üye kaybeden hem de her geçen gün işveren insafına kalan, ödün pazarlığı içe-
risine hapsolan bir sendikal hareketin doğmuş olması da çok önemli bir göstergedir.

Yetki tespitlerine itiraz, işverenlerin elinde, sendikaları ödün pazarlığına zor-
lamanın en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. İtiraz etmeyen işveren itiraz 
etmemesinin karşılığını toplu pazarlık aşmasında ödül olarak almak istemiş, alma-
dığı zaman bir sonraki toplu iş sözleşmesi döneminde yetki tespitine itiraz edeceği-
ni peşinen ilan etmiş, ikna edemez ise bir sonraki toplu iş sözleşmesi yetki tespitine 
itiraz etmiştir. İncelediğimiz sektörlerin tamamında, yapılan itirazların sendikaların 
lehine sonuçlandığı, ancak işyerlerinin ortalama %27’sinde toplu iş sözleşmesi ya-
pılabildiği görülmüştür.

Bir başka anlatımla, inceleme kapsamındaki işkollarında örgütlü sendikalar, 
işverenin itiraz etmesine karşın davayı kazanarak almış oldukları her 100 işyeri 
yetki tespitinden ancak 27’sinde toplu iş sözleşmesi yapmayı başarabilmişlerdir. 
Bu sayıdan, işverenin sendikadan almış olduğu belirli ödünler karşılığı yetki itirazı 
davasından feragat etmesi üzerine imzalanan toplu iş sözleşmesi sayılarını düşmek 
elbette mümkün olamamıştır. 

Yapılan bir alan araştırmasında  incelenen sektörlerde örgütlü sendikalar bazın-
da bakıldığında oranların hem yüksek olmadığı hem de sendikalar arasında çok 
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anlamlı farkların bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tekstil sektöründe örgütlü 
sendikalardan Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası, davasını kazandığı her 100 işye-
rinden sadece 35’inde, DİSK’e bağlı Tekstil Sendikası 36’sında toplu iş sözleşmesi 
imzalayabilmiştir. Diğerlerine göre yetki tespit başvuru sayısı düşük olan ve bir tür 
işyeri sendikası gibi faaliyet yürüten Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’nda ise 
bu sayı ancak 56 olarak gerçekleşmiştir.

Metal sektöründe ise sonuçlar çok daha düşüktür. Sırasıyla Türk-İş’e bağlı Türk 
Metal Sendikası yetki tespit davasını kazandığı her 100 işyerinden 11’inde, DİSK’e 
bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası 12’sinde, Hak-İş’e bağlı Çelik-İş Sendikası ise 
34’ünde toplu iş sözleşmesi yapabilmiştir.

Petro kimya-lastik sektöründe Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası, davasını ka-
zanarak aldığı her 100 yetki belgesinden ancak 21’inde toplu iş sözleşmesi ya-
pabilmiş, DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası ise 24 işyerinde toplu iş sözleşmesi 
imzalayabilmiştir.

Kağıt sektöründe Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası ise dava yoluyla kazan-
dığı her 100 yetki belgesinden sadece 17’sini toplu iş sözleşmesi imzalamada kul-
lanabilmiştir.

İtiraz olması halinde yetki belgesi alma süresinin incelenen tüm sektörler için 
ortalama 424 gün olmasının, yetki davasının kazanılmasına karşın sendikaların ne-
den toplu iş sözleşmesi yapamadıkları konusunda fikir verdiği inancındayız.

Belgelere dayalı yetki belirleme sisteminin temel amacı, yasa maddesinin gerek-
çesinde toplu iş sözleşmesi sürecinin kısalması, sahteciliklerin önlenmesi ve sendi-
ka enflasyonuna son verilmesi olarak belirlenmiş ise de yukarıda belirtilen sonuç-
lar, sadece sendika sayısını düşürme ve sendika enflasyonuna son verme amacının 
gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

Sendika sayısının düşmesinin, sendikaların merkezileşmesinin ise sendikaların 
aynı oranda güçlenip, işçilerin çıkarlarını daha güçlü savunmaları sonucunu do-
ğurduğu, dolayısıyla güçlü sendika hedefine ulaşıldığı anlamına gelmemektedir. 
Özet olarak 1980 sonrası uygulanan sistemle ortaya şöyle bir tablonun çıktığı söy-
lenebilir: Sendika sayısı azalmış, sendikalar daha merkezi örgütler haline gelmiştir. 
Ne var ki merkezileşen sendikalar, 2822 sayılı Yasa’nın dayanışma grevini, işi ya-
vaşlatmayı, kısaca menfaat grevlerinin dışındaki tüm toplu eylem haklarını yasa-
dışı grev olarak tanımladığı koşullarda, merkezileşmenin verdiği gücü işyerlerine 
yansıtma olanağından da yoksun kalmışlardır. Sendikalar arası etkili dayanışma 
eylemlerini bir yana bıraksak dahi bir sendikanın kendi bünyesinde olan bir işyerin-
deki toplu iş sözleşmesi sürecini desteklemek için, örgütlü olduğu bir başka işyerini 
dayanışma için harekete geçirmesi suç olarak tanımlanmıştır. Sendikalar merkezi-
leşmiş, eylem ya da grev hakları yerel, tek tek işyerleri düzeyinde ve menfaat grevi 
ile sınırlı kalmıştır.
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Böyle bir merkezileşmeden işçi hareketinin gücünü kullanarak sorun çözen sen-
dikalar değil, merkezde toplanan aidatları güç olarak algılayan, harcamaları bir dizi 
spekülasyonun konusunu oluşturan, merkezi düzeyde ancak eğitim yapabilen, yö-
neticilerinin yaşam standartlarının işçilerden önemli ölçüde farklılaştığı bir sendi-
kal yapı ortaya çıkmıştır. İstisnaları olmakla birlikte bu yapıyı merkezileşmiş güçlü 
sendikalar olarak nitelendirmek olanaklı değildir. Sendika yönetimlerinin yönetim-
de kalma kararlılığı, yönetimlerin ancak yönetim içerisinde gruplaşmalar, büyük 
yolsuzluklar olduğunda değişebildiği, yönetici çekirdeğin yönetici olarak kalma 
direngenliğinin arttığı, aşağıdan yukarıya geçişin çok az ve sınırlı sayıda olduğu 
örgüt yapılanmalarını, merkezi, demokratik yapılar olarak tanımlamak da olanaklı 
değildir.

Dolayısıyla 1980 sonrası toplu pazarlık alanına yapılan yasal müdahaleler, tep-
kici yaklaşımlar müdahaleye gerekçe gösterilen nedenleri ortadan kaldıramamıştır.

Kısa sürede bitirileceği söylenen yetki belirleme süresi itiraz olması halinde or-
talama 424 gün olmuş, sendikalar binlerce üye kaybetmiş, güçlü sendikacılık ise 
aşırı merkezileşmiş, oligarşik (azın erki) diyebileceğimiz bir yapıya dönüşmüştür.

Bu sonucun elbette ki tek belirleyicisi toplu iş sözleşmesi yetki sistemi değildir. 
Sendikal alan, tek belirleyici faktörle açıklanamayacak derecede birden fazla etke-
nin her zaman başat roller oynayabildiği bir alan olma özelliğine sahiptir. Ancak, 
belgelere dayalı yetki belirleme sistemi de bu sonucun doğmasında çok önemli bir 
etkendir.

 Unutulmamalıdır ki geçmişte olduğu gibi bugün getirilen öneriler de bugün için 
temel sorun olarak görülen etkenler etrafında örülebilmektedir. Tarihsel gelişim 
içerisinde güncel olana çözüm olarak getirilenin kendisinin bir soruna dönüştüğü 
çok sayıda örnek görülmüştür. Bizce toplu iş sözleşmesi yetkisi, işverenin yetkili 
olduğunu ileri süren sendikayla toplu iş sözleşmesi görüşmesi yapmayı kabul etme-
diğinde, sendikanın yetkili olup olmadığı ve toplu pazarlıkta taraf olup olamayaca-
ğı, aracısız, işçilerin barışçıl toplu eylem haklarını kullanarak belirlenmelidir. Aynı 
toplu pazarlık biriminde bir başka sendikanın yetkili olduğu itirazının bulunması 
durumunda ise kısa sürede bağımsız bir organ tarafından referandum yapılarak yet-
kili sendikanın belirlenmesi yöntemi bize en uygun çözüm olarak görünmektedir.

Bu çözüme yakın, üyelik onayı sistemi gibi alternatifler de tartışılmalıdır. Başka 
alternatifler de düşünülüp geliştirilebilir. Geliştirilen her alternatifin eksik yanla-
rı, zaafları, sorun çıkaracak olası alanları belirlenebilir. Bu yaratılacak alternatif 
sistemlerden birisi için “sarı sendikalara açık” olduğu, diğeri için “karmaşa yara-
tacağı” ya da “iş barışını bozacağı” söylenebilir. Bizce önerilebilecek en sağlıklı 
çözüm, toplu pazarlığın düzeyini, işçilerin sendika dahil hangi örgütlenme biçimini 
seçeceklerini işçilere bırakıp bu konularda, yasayla belirlenen tüm alanlardan yasa 
koyucunun çekilmesini sağlamak, işçilerin barışçıl toplu eylem haklarını kullan-
malarına güvence getiren yasal çerçeveyi yaratıp çözümü sorunun sahiplerine bı-
rakmaktır.
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Toplu iş sözleşmesi hakkının sahibi işçilerse neden işçiler yasa zoruyla bu hak-
kı kullanmak için sendika türü bir örgütlenmeyi tercih etmek zorunda kalsınlar. 
İstiyorsa bir işçi grubu, örneğin bir komite oluşturarak da işverenle pazarlık yapa-
bilmeli, yapabiliyorsa greve de giderek işvereni uzlaşmaya zorlayabilmelidir. Bu 
özgürlük eğer işçileri güçsüzleştirecek, işverenlerin elini güçlendirecekse, işçiler 
daha güçlü bir örgüt yapısı arayışına kendi deneyimleri temelinde ve kendi özgür 
iradeleriyle yönelmelidirler. İşçilerin, tercihlerinin sonuçlarına katlanarak kendi 
özgün örgütlenmelerini yaratmaya çalışmalarının, kendi tercihleri olmayan ancak 
onları koruduğu iddiasındaki sisteme başvurup bu sistemin sağlıklı işlememesi ne-
deniyle işlerinden olmalarından, kara listelere alınmalarından daha fazla zarara yol 
açacağını kim söyleyebilir!

Bizce sorulması gereken ilk soru şudur: Yasa koyucu/siyasal iktidar işçilerin 
zarar görmelerinden korktuğu için mi öncelikle kendisinin yararlı bulduğu ayrıntılı 
yasal düzenlemelerle bu sistemleri var etmek istiyor? Bunu tamamlayan ikinci soru 
ise şudur: Yoksa tam aksine işçilere karışmadığı durumlarda işçilerin kendi dene-
yimleriyle siyasi iktidarın gücünü de önemli ölçüde sınırlandırabilecek etkinlikte 
örgüt yapılarını, toplu pazarlık yöntemlerini geliştirmesinden korktuğu için mi bu 
alanda belirleyici rol oynamakta kararlı bir tutum sergilemektedir?

Bu soruların yanıtının,  ülkemiz özelinde, siyasal iktidarların kendi istedikle-
ri ölçüleri, biçimleri, etkinlikleri, sınırları aşacak bir işçi hareketinden, örgütlülük 
düzeyinden tüm dönemlerde en hafif deyişle “ürkmüş” olduğu gerçeği olduğunu 
söylemek gerekmektedir.

18.10. 2012 tarihinde TBMM de kabul edilen 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi yasasında da devam etmiştir. Yasa 2822 sayılı yasanın toplu iş sözleş-
mesi yetki sisteminin esaslarını küçük değişiklikler yaparak korumuştur.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası Mecliste görüşülmeyi 
beklerken, hükümetin sürmekte olan bir toplu iş sözleşmesi sürecine yasa yoluyla 
müdahale edip grev yasağı getirmesi, yasakçı anlayışın sürdüğünü ve daha da süre-
ceğini gösteren en somut gelişmelerden birisi olmuştur.

Gerçekten de hükümete bağlı bir kamu kuruluşu olan Türk Hava Yolları’nda 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken önce yetkisiz mahkemeden karar 
alınarak, süreç yargı kararı ile durdurulmuştur. Ardından, özel bir yasa çıkartılarak 
Türk Hava Yolları, işyerleri grev yasağı kapsamına alınmış, barışçıl toplu eylem 
haklarını kullanan üç yüzü aşkın çalışanın iş sözleşmeleri de telefonla mesaj gön-
dermek yoluyla sona erdirilmiştir. 

Reform adı altında kamuoyuna sunulan 6356 sayılı Yasada, kolektif hakların 
kullanımını engelleyen mevcut yasaklar sürdürülmüş, sadece bireysel sendika öz-
gürlüğünün korunması konusunda kısmi iyileştirmeler yapılmakla yetinilmiştir.
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Yasa genel olarak değerlendirildiğinde, kendisinden önceki yasa değişiklik-
lerinde olduğu gibi uygulamada çok fazla yakınma konusu olmuş, birkaç soruna 
sistemin özüne dokunmadan çözüm getirmeye çalıştığı görülmektedir. İşkolu iti-
razlarının bekletici mesele yapılamayacağının açıkça hükme bağlanması, grup söz-
leşmelerinin yasal tanımının yapılması, çerçeve sözleşme kavramına yer verilmiş 
olması, işkolu barajının düşürülmesi ve işletmede çoğunluk oranının %40’a düşü-
rülmüş olması bu yaklaşımın örnekleri olarak sayılabilir. Ancak, bu yasanın da 12 
Eylül sonrası şekillendirilen yetki belirleme sisteminin yaratmış olduğu sorunlara 
kalıcı çözüm üretebileceği konusunda iyimser olabilmek bizce olanaklı değildir. 
Yasa işkolu sendikacılığına işçileri mahkûm etmeye, toplu pazarlığın düzeyini be-
lirlemede sosyal tarafları devre dışı bırakmaya, yetki tespitinde siyasal bir organ 
olarak bakanlığı sistemin merkezine yerleştirmeye, grev yasaklarını sürdürmeye 
grev ertelemesi adı altında grevi yasaklama konusunda siyasal iktidarlara açık çek 
vermeye devam etmektedir. 

Yasa, kendisinden önceki 2822 sayılı yasa gibi toplu pazarlığın birimini işyeri 
olarak belirlemiştir. İşyeri üzerinden işletme tanımını yapmış, işkolu sendikacılığı-
nın mantıki sonucu olan işkolu sendikaları aracılığıyla iş kolu düzeyinde toplu pa-
zarlığa izin vermemiştir.  Böylece yasa sendikaları işkolu düzeyinde örgütlenmeye 
zorlayarak  merkezileştirirken, toplu pazarlığı işyeri/işletme düzeyine hapsetmiştir. 
Oysa toplu pazarlığın işyeri veya işletme veya işkolu düzeyinde yapılıp yapılma-
ması toplu iş sözleşmesi özerkliği içerisinde sosyal taraflara bırakılması gereken, 
yasanın konusunu oluşturmaması gereken bir olgudur. Yasa belgelere dyalı TİS 
yetki sisteminde ısrar ettiği için işkolu sendikalarına işyeri düzeyinde toplu pazar-
lığı dayatma çelişkisinden de doğal olarak kurtulamamıştır.

Tekrarlayalım ki grup toplu iş sözleşmelerinin Yasayla düzenlenmiş olması, bu 
çelişkili durumun bir anlamda yasa koyucu tarafından görüldüğünün ve kabul edil-
diğinin dolaylı ifadesidir. Ne var ki grup toplu iş sözleşmesine yönelik düzenleme 
anılan çelişkinin yarattığı açmazları ortadan kaldırabilecek bir düzenleme değildir.

Diğer yandan Yasa koyucu  yine de işkolu barajlarında ısrar etmiştir.  Üstelik 
Yasayla sendikalar arasında Ekonomik Sosyal Konsey’e üye olanlar, belirli tarih 
aralığında kurulmuş olanlar arasında eşitsizlik yaratarak “makbul sendikalarını” 
korumaya almakta direnmektedir.

Sendikalar sadece üye kaybetmeye bağlı güçsüzleşmemektedir. İşverenin oluru 
olmadığı için sistem yetki almalarını neredeyse olanaksız hale getirmiş olduğundan 
hem üye kaybeden hem de her geçen gün işveren insafına kalan, ödün pazarlığı 
içerisine hapsolan bir sendikal hareket ortaya çıkmıştır.  

Yetki tespitlerine itiraz işverenler itiraz ettikleri her 100 işyerinden 73’ünde sen-
dikanın davayı kazanmasına karşın TİS yapmasını engelleyebildikleri bir sistem-
den ödün pazarlığı için doğal olarak yararlanacaklardır. Sadece yüz işyerinden 27 
sinde TİS yapabilen sendikaların ödün vermek zorunda kalacaklarını öngörmek 
için kahin olmaya gerek yoktur. Asıl önemli olan yetkili sendikayı belirlemek için 
oluşturulmuş bir sistemin tam aksine sendikasızlaştırmanın ya da ödün pazarlığının 
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en önemli aracı haline gelmiş olmasına karşın sendikal hareketin yaklaşık kırk yıl-
dır bu sistemde bir tek tuğla dahi sökememiş olmalarıdır.

Özet olarak ortaya şöyle bir tablonun çıktığı söylenebilir: sendika sayısı azal-
mış, sendikalar daha merkezi örgütler haline gelmiştir. Ne var ki merkezileşen sen-
dikalar, 2822 sayılı Yasanın dayanışma grevini, işi yavaşlatmayı, kısaca menfaat 
grevlerinin dışındaki tüm toplu eylem haklarının yasadışı grev olarak tanımlanması 
nedeniyle, merkezileşmenin verdiği gücü işyerlerine yansıtma olanağından da yok-
sun kalmışlardır. 6356 sayılı Yasa ise bu durumu sadece gerekçesinde eleştirmekle 
yetinmiş, getirmiş olduğu hükümlerle eleştirdiği sistemi neredeyse birebir benim-
semiştir.  Eskiden olduğu gibi şimdi de bir sendikanın kendi bünyesinde olan bir 
işyerindeki toplu iş sözleşmesi sürecini desteklemek için, örgütlü olduğu bir başka 
işyerini dayanışma için harekete geçirmesi yasa dışı grev olarak tanımlanmıştır. 
Sendikalar merkezileşmiş, eylem ya da grev hakları yerel, tek tek işyerleri düze-
yinde ve yasal sürecin tamamlanmasıyla sınırlı kalmıştır. Yeni Yasayla da bu durum 
korunmuştur.

Sendikaların bu şekilde merkezileşmesinden, işçi hareketinin gücünü kullana-
rak sorun çözen sendikaların doğmayacağı anlaşılmıştır. Sendikaların güçlü ol-
masından sendika merkezlerinde toplanan aidatları algılayan, harcamaları bir dizi 
spekülasyonun konusunu oluşturan, ancak eğitim yapabilen, yöneticilerinin yaşam 
standartlarının işçilerden önemli ölçüde farklılaştığı bir sendikal yapı ortaya çık-
mıştır. İstisnaları olmakla birlikte bu yapıyı merkezileşmiş güçlü sendikalar olarak 
nitelendirmek bizce olanaklı değildir. Sendika yönetimlerinin yönetimde kalma ka-
rarlılığı, yönetimlerin ancak yönetim içerisinde gruplaşmalar, büyük yolsuzluklar 
olduğunda değişebildiği, yönetici çekirdeğin yönetici olarak kalma direngenliğinin 
arttığı, aşağıdan yukarıya geçişin çok az ve sınırlı olduğu örgüt yapılanmalarını, 
demokratik yapılar olarak tanımlamak olanaklı değildir. 

Genelleme yapmak gerekirse, sendika toplu iş sözleşmesi haklarının etkin ola-
rak kullanabilmelerinin en temel koşulu, gelişmiş demokratik ortamdır. Sınırlı bir 
demokratik sistem ve gelişmemiş bir demokrasi kültürü içerisinde, işçilerin temel 
bir sosyal hak olan toplu iş sözleşmesi hakkına ve onu gerçekleşir kılan bir toplu iş 
sözleşmesi yetki sistemine kavuşmaları mümkün görünmemektedir.

Dolayısıyla sendikal haklardan ürküntünün bir üst aşaması aslında demokratik 
sisteme duyulan ürküntü, daha köşeli bir tarifle demokrasi korkusudur. Bu korku-
nun yenildiği koşullarda işçi hareketi, demokrasinin sınırlarını genişletip içeriğini 
zenginleştirerek ve demokrasi kültürünü yaygınlaştırarak sistem içerisinde alması 
gereken yeri yaratacaktır. 

Tüm bu nedenlerle Endüstri ilişkiler sistemini yetki belirlemeden örgütlememe-
nin düzeyine, toplu pazarlık biriminin belirlenmesine, işkolu sendikacılığına kadar 
yeniden kurgulamak için etkin bir tartışma başlatılmalı, alternatif bir endüstri iliş-
kiler isteminin hukuki, örgütsel yapısı ortaya konulmalıdır.
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19. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Kongresi

TÜRK-İŞ ve Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “Emeğin ve Sen-
dikacılığın Geleceği” konulu 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongre-
si 4 – 6 Ekim 2018 tarihleri arasında Zonguldak / Ereğli’de gerçekleştirildi. 

Kongreye TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Eğitim Sekreteri Naz-
mi Irgat, Zonguldak Valisi, Zonguldak Belediye Başkanı, Milletvekilleri, sendika 
başkanları ve yöneticileri ile Akademisyenler ve çok sayıda işçi katılım gösterdi. 
Kongreye sendikamız adına Genel Merkez’den Uzman Aykut Günel ve Çaycuma 
Şube Başkanı Hakan Cura katıldı.

Açılış konuşmalarını; Bülent Ecevit Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüst-
ri İlişkileri Bölüm Başkanı Sadık KILIÇ, Genel Maden-İş Genel Başkanı Ahmet 
DEMİRCİ, Zonguldak CHP Milletvekili Ünal DEMİRTAŞ, AKP Milletvekili Polat 
TÜRKMEN, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa ÇUFALI, TÜRK-İŞ Ge-
nel Başkanı Ergün ATALAY ve Zonguldak Valisi Ahmet ÇINAR yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından “2000’li Yıllarda Sendikacılığın Sorunları ve 
Çözüm Arayışları” başlıklı açılış oturumu gerçekleştirildi. Üç bildirinin sunuldu-
ğu ana oturumda; Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu “2000’li yıllarda ‘içerdekiler’ azalır, 
‘dışardakiler’ çoğalırken sendikal dayanışmayı hayal etmek” başlıklı bildirisinde, 
işçi sınıfının yeni bileşenlerinin yeni sendikal hareket içerisinde hangi düzeylerde 
temsil edilebileceğini gelişmekte olan farklı sendikal hareketler üzerinden anlattı. 
“Disiplinimizin Dili Üstüne: Kavram İnşasında Algı Etkisi mi Olgu Temeli mi?” 
başlıklı ikinci bildiride Prof. Dr. Metin Özuğurlu, işçi sınıfının ve sendikal hareke-
tin kendi dinamikleriyle oluşturduğu kavramların son dönemlerde içinin boşaltıl-
dığını ve işçi sınıfının yeni mücadelelerle yeniden kavramları düşünmesi ve inşa 
etmesi gerektiğinin altını çizdi. “2010’larda Türkiye’de Sendikacılığın Temel Eği-
lim ve Dinamikleri” başlıklı son bildiride ise Doç. Dr. Aziz Çelik ise, Türkiye’deki 
son dönemlerdeki sendikal eğilimleri anlattı. Bazı sendikaların son dönemlerdeki 
büyüme eğilimlerini “sembiyotik ilişkiler” çerçevesinde gerçekleştirdiğini ve bu-
nun sonucunda sendikal ve çalışma hayatında “otoriter korporatizm” in belirleyici 
olduğunu söyledi.

Öğle yemeğinden sonra paralele oturumlara geçilen kongrede, uzmanımız Aykut 
Günel “Sendikacılık-1” başlıklı oturumda “Kiralık İşçilik ve Sendikalaşmaya Olası 
Etkileri” başlıklı bildirisini sundu. İki gün boyunca emeğin ve sendikal hareketin 
geleceğini sorgulayan ve çözüm önerileri sunan birçok tebliğ sunuldu. Kongrenin 
son gününde ise “emeğin başkenti” Zonguldak’ta çeşitli geziler organize edildi.
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TÜRK-İŞ KAĞIT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARA
İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI 

12 Eylül 2018 tarihinde ülkemizde yaşanan kağıt sorunu ile ilgili TÜRK-İŞ Ge-
nel Merkezinde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başka-
nı Ergün ATALAY, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, T. Gazeteciler 
Sendikası Genel Başkanı Gökhan DURMUŞ,  BASIN-İŞ Sendikası Genel Başkanı 
Savaş NİGAR, SELÜLOZ-İŞ Sendikası Genel Başkan vekili  Bekir TANRIKULU 
ve AĞAÇ-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Gökhan KİBAR katıldı.

Toplantıda Genel Başkan ATALAY kağıt krizi nedeniyle bir çok gazetenin zor 
durumda olduğunu ifade etti.

KAĞIT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN
SENDİKAMIZ GÖRÜŞLERİ 

Kağıt sektöründeki en temel sorun, kağıdın hammaddesi olan selülozun 
Seka’nın özelleştirme adı altında kapatılmasından sonra ülkemizde üretilemiyor 
olmasıdır. 

Selülozda dışa bağımlı hale getirilen ülke bu tür kriz durumlarında dünya 
selüloz fiyatlarının artması, döviz kurundaki değişimler karşısında kağıt üretemez 
hale gelebilmektedir. 

Bunun örneği 1994 krizinde yaşanmıştır. 1994 krizinde dünyada selüloz 
fiyatları 1000 doların üzerine çıkmıştır. Kriz koşullarında teknolojisi çöplük olduğu 
ekonomik değerini yitirdi dedikleri SEKA dünya selüloz fiyatlarının yarı fiyatına 
iç piyasaya selüloz vermiş, gazete kağıdı vermiş, bugünkü yaşanan dar boğazın 
yaşanmasına engel olmuştur. 

1994 krizinde belki de kar eden tek KİT SEKA’dır. Bu somut gerçekliğe karşın 
kağıt sektöründe dışa bağımlılığın getirdiği sakıncaları görmek istemeyen siyasi 
iktidarlar, Sekayı kapattırarak Türkiyeyi kağıt sektöründe baştan sona dışa bağımlı 
hale getirmişlerdir . 

Türkiye SEKA Balıkesir ve SEKA Giresunda gazete kağıdı üreterek en kötü 
koşullarda dahi basın sektörünü ayakta tutabilecek olanaklara sahipken, bu iki 
fabrika da hukuka ve vicdanlara aykırı bir şekilde yok edilmişlerdir. 

Seka Balıkesir ellide bir fiyatına Albayraklara verilmiş, sendikamızın açtığı 
davayla satışı iptal edilmesine, iptale ilişkin mahkeme kararı Danıştay denetiminden 
de geçerek kesinleşmiş olmasına karşın iade edilmemiş,  Albayraklar on yıl kanuna 
aykırı bir şekilde fabrikaya el koymuşlardır. 

Yargının iptal ettiği bir özelleştirme kararının uygulanmayacağına ilişkin 
kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yapılmış, yargı kararı kanunla bertaraf 
edilme ayıbı işlenmiştir. 
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Benzer bir gelişme SEKA GİRESUN’da yaşanmıştır. SEKA GİRESUN’u alan 
MİLDA AŞ,  fabrikayı kapatmış araziyi TOKİYE satarak ödediği bedelin onlarca 
fazlasına TOKİ’ye satarak fabrikayı toplu konut alanına dönüştürmüş kamudan 
aldığını kamuya satarak karına kar katmıştır. 

SEKALAR kapatıldığı için ülkede atık kağıt değerlendirilemez hale gelmiştir. 
Türkiye bugün tüm kağıt türlerini kraft, beyaz kağıt, çimento torbadan tuvalet 
kağıdına, tuvalet kağıdından oluklu mukavvaya oluklu mukavvadan ambalaja 
kadar her alanda bağımlı hale getirilmiştir. 

Çarpıcı olan ise kişi başına düşen kağıt tüketiminde en düşük ülke olan 
Yunanistan’ın dahi üçte bir gerisinde olan Türkiye’de kağıt temizlikten sağlığa, 
ambalaja kadar her alanda her geçen yıl gereksinimi artan vazgeçilmez bir ürün 
haline gelmiştir. 

Tüketim gereksinimi bu kadar hızlı artan bir üründe ülkeyi tümüyle dışa 
bağımlı hale getirmek ekonomik akla aykırı bir tutumdur Bu aykırılık son krizde 
bir kez daha kendini göstermiştir. 

SEKA bir modeldir. Seka Dalamanda pamuğun kozasından viskos selülozu, 
Afyonda kamıştan ve samandan İzmitte odundan selüloz üreterek selüloz üretiminde 
hammadde çeşitliliğini bölgesel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştiren bir 
kuruluştur . 

SEKA Afyon kapatılmış bir ekonomik değer olan kamış ve saman atıl bir şekilde 
kalmış sazlıklar bataklığa dönüşmüş fabrika çürümeye terkedilmiştir. 

Kağıt sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulmanın tek yolu sektörde selüloz 
üretimini gerçekleştirecek şekilde teknolojik yeniliklere göre planlanmış, siyasi 
müdahalelere kapalı hale getirilmiş kamu işletmeciliğini var etmektir . 
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Türk-İş Bursa, İstanbul Ve İzmir Bölgerine Bağlı İllerin Şube Başkanları Ve 
İl Temsilcileri Eğitim Semineri

TÜRK-İŞ Bursa, İstanbul ve İzmir Bölgelerine Bağlı İllerin Şube Başkanları ve 
İl Temsilcileri Eğitim Semineri 18 – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında Afyonkarahi-
sar’da gerçekleştirildi.

Seminere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, Genel Eğitim Sekreteri 
Nazmi IRGAT, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin ÇOBAN, Genel Ma-
den-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet DEMİRCİ, Bursa Bölge, İstanbul Bölge ve 
İzmir Bölge Temsilcileri, şube başkanları ve il temsilcileri katıldı.

Sendikamızdan ise;  İstanbul Şube Başkanı Kemal Yıldırım, Kocaeli Şube Baş-
kanı Murat Yürük ve Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura katıldı.

TÜRK-İŞ Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem USLU ve Afyonkarahisar 
Belediye Başkanı Burhanettin ÇOBAN’ın selamlama konuşmalarının ardından 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY açılış konuşmasını yaptı.

ATALAY’ın konuşması şu şekildedir:

“Afyon’a girerken “Cumhuriyetin kurulduğu topraklara hoş geldiniz!” yazısıyla 
karşılaşıyoruz.

TÜRK-İŞ, sağcısı solcusu, alevisi sünnisi, Laz’ı Kürt’ü ayırt etmeyen ve kucak-
layan bir yapıya sahiptir. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hiçbir ayrım yapmadan 
hepimiz bu ülke için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz bu ülke 
topraklarında birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz.

Emeklilerin de çalışanların da ayrı ayrı sorunları var. Elimizden geldiğince so-
runların çözümü yönünde çalışmalar yapıyoruz.

4 milyonluk dev gibi bir aileyiz. Dünyada ekonomik çıkarlar için ekonomi sa-
vaşları oluyor.

Ekonomide sorunlar yaşıyoruz. Alım gücü düştü. Bu durumu fırsata dönüştü-
renler var.

Asgari ücretin 1.600.- TL’dir. 6 milyon asgari ücretli çalışanımız var. 1.600.- TL 
ile kaç gün geçinebiliriz, bir düşünelim?

TÜRK-İŞ olarak asgari ücret 2.000.- TL olsun diye şimdiden konuşmaya başla-
dık. TÜRK-İŞ Yönetimi olarak asgari ücret ile ilgili görüşmek üzere Aile, Çalışma 
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ve Sosyal Hizmetler Bakanını ziyaret edeceğiz.

Kâğıt toplayıcıları ile ilgili projemiz var. Onların ihtiyaçlarını ortaya koymaya 
çalıştık, sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Onlarla iftar yaptık. Hayatımda yaptı-
ğım en güzel en anlamlı iftar yemeğini kâğıt toplayıcıları ile yedim.

112 çalışanlarının bir kısmı memur bir kısmı işçidir. Memurların elde ettiği hak-
lardan işçiler faydalanamamaktadır. Aynı işi yapıp farklı muameleye tabi tutuluyor-
lar. Bu konuda da bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddete karşı da sendikalar olarak karşı durmalı-
yız. Basın açıklamaları yapmalıyız. Sağlık çalışanlarının yanında durmalıyız.

Her gün ortalama 5 işçi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Bunun yanı sıra her 
gün şehit haberleri alıyoruz. Bizler için vatan için hayatını kaybeden şehitlerimize 
Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.

Eskiden işçi çocukları okuyamazdı. Şimdi işçi çocuklarında okuma oranı arttı ve 
ben şimdi istiyorum ki işçi çocuklarının yönetimde olmasını diliyorum.

Açılış konuşmalarının ardından; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Orhan Ersun CİVAN “Çalışma Hayatındaki Güncel Sorunların İş Kanu-
nu ve Sendikalar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur KILKIŞ, “İş Hukukunda Arabuluculuk ve Taşeron-
laşma”, Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yu-
suf ALPER, “Sosyal Güvenlik 
Uygulamalarında Güncel Ge-
lişmeler”  ve Uludağ Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Kurtuluş KAYMAZ, “Lider 
Yöneticilik Eğitimi” konula-
rında eğitim seminerine katkı-
larını sundular.
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Türk Hukukunda Sendikal Haklar Sempozyumu

TÜRK-İŞ ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 
birlikte düzenlenen ve sendikal alanda yaşanan sorunları tartışmayı hedefleyen 
“Türk Hukukunda Sendikal Haklar Sempozyumu” 14 Ocak 2019 tarihinde Anka-
ra’da gerçekleştirildi. 

Sempozyumun ana temasını sendikal alana ilişkin mevcut mevzuatın sendikal 
örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde hangi tür sorun alanları yarattığı ve bu 
sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri oluşturmuştur. 

Sempozyum iki oturum şeklinde düzenlenirken, açılış konuşmalarının ardından 
“Sendikal Örgütlenme ve Önündeki Engeller” başlıklı ilk oturuma geçilmiştir. Yar-
gıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur’un başkanı olduğu oturumda, ilk 
olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ, birey-
sel ve toplu iş ilişkilerini düzenleyen yasal mevzuatta yer alan çelişkileri ve örgüt-
lenmeye ilişkin sorunları anlattı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ercüment Özkaraca ise 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu’nda düzenlenen işyeri sendika temsilciliğini ve getirilen güvenceleri anlattı.

Öğleden sonra başlayan ve başkanlığını Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı 
Seracettin Göktaş’ın yaptığı ikinci oturumda ise, toplu iş sözleşmesi hakkı, yet-
ki ve uyuşmazlık konuları tartışıldı. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Haluk Hadi Sümer, yetki sürecini ve bu süreçte yaşanan sorunları anlatırken, Mar-
mara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat ise toplu iş sözleşmesini 
tarihsel süreç ve uluslararası örnek ve sözleşmeler ile birlikte anlattı. Sendikalar, 
hukukçular, akademisyenler tarafından yoğun bir katılım sağlanan sempozyuma, 
Sendikamız adına uzman Aykut Günel katıldı.
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Türk-İş 23. Olağan Genel Kurulu

TÜRK-İŞ 23. Olağan Genel Kurulu, 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında Anka-
ra’da gerçekleşti. Büyük Anadolu Termal Otel’de gerçekleşen Genel Kurul, 7 Ara-
lık 2019 Cumartesi günü yapılan seçimlerle son buldu.

Büyük Anadolu Termal Otel’de gerçekleşen Genel Kurul, 7 Aralık 2019 Cumar-
tesi günü yapılan seçimlerle son buldu.

Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdiği genel kurulda, 289 delege oy kullan-
dı. Oyların, 279’u geçerli, 10’u da geçersiz sayıldı.

Geçerli oyların ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, Genel Sek-
reter Pevrul KAVLAK, Genel Mali Sekreter Ramazan AĞAR, Genel Eğitim Sek-
reteri Nazmi IRGAT ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR görev-
lerine yeniden seçildi.

Seçimin sonuçlanmasının ardından ATALAY, delegelere hitaben kısa bir teşek-
kür konuşması yaptı.

Genel Kurulda çalışma hayatına ilişkin sorunlar konuşuldu ve Türk-İş’in önü-
müzdeki dönem politikası belirlendi. Demokratik iklimin ve çalışma hayatı kaza-
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nımlarının her gün gerilediği bir dönemde gerçekleşen Genel Kurul, işçi sınıfı adı-
na mücadeleci bir yön belirledi. 

Sendikamız adına Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Başkanlarının katıldığı 
Genel Kurulda, yeni Genel Başkan sıfatıyla Aydın Parlakkılıç bir konuşma gerçek-
leştirdi. Ayrıca geçen hafta aramızdan ebediyete uğurladığımız Genel Başkanımız 
Ergin ALŞAN Genel Kurulda unutulmadı. İstisnasız herkes konuşmasına ALŞAN’ı 
anarak başlarken, salonda da isminin yazılı olduğu ve karanfillerle dolu olan koltuk 
boş bırakıldı. 
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20. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Kongresi

TÜRK-İŞ ve Pamukkale Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “Sosyal Politikada 
Güncel Gelişmeler” konulu 20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 
11 – 13 Ekim 2019 tarihleri arasında Denizli / Pamukkale’de gerçekleştirildi. 

Kongreye TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, sendika başkanları 
ve yöneticileri ile Akademisyenler ve çok sayıda işçi katılım gösterdi. Kongreye 
sendikamız adına Eğitim ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkanvekili Aydın 
Parlakkılıç ve Uzman Aykut Günel katıldı.

Açılış konuşmalarını; Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüst-
ri İlişkileri Bölüm Başkanı Oğuz Karadeniz ve TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri 
Nazmi Irgat gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarında dikkat çeken konuların başında, 
hem dünyada hem ülkemizde her geçen sene gelir dağılımında meydana gelen bo-
zulma yer aldı. Bölüşüm ilişkilerinin özellikle neoliberal politikaların uygulanma-
ya başlandığı 1980’li yıllardan itibaren sermaye lehine yeniden düzenlenmesinin, 
işçilerin örgütlülük oranlarında meydana gelen düşüş gibi temel sorunların günü-
müzde sosyal politikaların da uygulama alanlarını daralttığı vurgulanmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından “Çalışma Hayatının Geleceği” başlıklı açılış 
oturumu gerçekleştirildi. İki bildirinin sunulduğu ana oturumda; Prof. Dr. Tijen 
Erdut “Dijitalleşme ve İşgücü Piyasası” başlıklı bildirisinde, işçi sınıfının yeni bi-
leşenlerinin profil özelliklerinin neler olduğunu ve dijitalleşme sonucu yaşanan 
gelişmelerin işgücü piyasalarına etkisini anlattı. “Bilinen ve Bilinmeyenlerle Bi-
linmeyene Yolculuk” başlıklı ikinci bildiride Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu, sosyal 
politika alanının ve genel olarak işçi sınıfının son dönemlerde yaşanan gelişme-
lerden olumsuz yönde etkilendiğini, tarif edilmesi zor olan değişikliklerin çalışma 
hayatında önemli etkiler yarattığını söyledi. 

Daha sonra paralel oturumlar halinde düzenlenen kongrede, çalışma hayatının 
günümüzdeki temel sorun alanlarını ve çözüm önerilerini konu alan birçok tebliğ 
sunuldu. Kongrede temel olarak ortaya çıkan sonuç; işgücü piyasasında, işçi sını-
fının bileşeninde ve çalışma hayatının bütününde yaşanan değişimlerin sendikalar 
üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin aşılabilmesi için, genelde Akademinin özelde 
de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün sendikalar ile olan ilişkile-
rinin geliştirilmesi ve ortak çözümlerin oluşturulması gerektiği olmuştur. 
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“Salgın Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaların Yol Açtığı Sorunlar Ve 
Çözüm Önerileri” Paneli Çevrimiçi Şekilde Gerçekleşti

Konfederasyonumuz Türk-İş tarafından 5 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi 
olarak “Salgın Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaların Yol Açtığı Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri” konulu panel gerçekleştirildi.

Uzaktan çevrim içi olarak gerçekleşen panelin açılış konuşmasını Türk-İş Genel 
Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan ÖNDER yaptı. 
Nazmi IRGAT açılış konuşmasında; Türkiye’de salgının başından itibaren uzun 
süre kapalı kalan iş yerleri olduğunu, salgın boyunca yaklaşık 6 milyon işçinin kısa 
çalışma ve ücretsiz izin uygulaması ile karşılaştığını ve nakdi destek aldığını, mil-
yonlarca esnaf ve bağımsız işçinin de ciddi gelir kaybına uğradığını belirtti. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU, Kocaeli Üniversitesi 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Huku-
ku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onat ÖZTÜRK ve BASİSEN 
Eğitim Müdürü Dr. Bilal YANKIN’ın panelist olarak yer aldığı birinci oturumda, 
koronavirüs döneminde iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından yaşanan sorunlara 
değinildi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Şahin ÇİL, Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Süleyman BAŞTERZİ ve Sendikamız Hukuk Müşaviri Av. Dr. Murat ÖZVERİ’nin 
panelist olarak katkı sunduğu ikinci oturumda ise, kısa çalışma ve ücretsiz izin dö-
neminde geçen sürelerin hukuken değerlendirilmesi yapıldı.
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“Pandemi Sonrası Çalışma Hayatı” Konulu Eğitim Programı Çevrim İçi 
Olarak Gerçekleştirildi

Konfederasyonumuz Türk-İş tarafından 24 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi ola-
rak “Pandemi Sonrası Çalışma Hayatı” Konulu eğitim programı gerçekleştirildi. 

Uzaktan çevrim içi olarak gerçekleşen eğitim programının açılış konuşmasını 
Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT yaptı. Nazmi IRGAT açılış konuşmasında; 
bu eğitimle pandemi süresince çalışanlar için neler yapılabileceği, bizi nasıl bir ça-
lışma hayatının beklediği, sendikalar olarak nasıl tedbirlerin alınması gerektiği hu-
suslarının değerlendirilmesini hedeflediğini belirtti. Ayrıca, yetersiz nakdi yardım-
ların ve işten çıkarılma korkusunun insanları ümitsizliğe sürüklediğini ifade etti. 
Açılış konuşmasının ardından Sendikamız Hukuk Müşaviri Av. Dr. Murat ÖZVERİ 
sunumunu gerçekleştirdi. Av. Dr. Murat ÖZVERİ sunumunda, pandemi sürecinde 
çalışma hayatında karşılaşılan sorunların hukuki açıdan değerlendirmesini yaptı. 
Eğitim sonrası sendika yönetici ve uzmanlarının sorularını cevaplandırdı. Soru ce-
vap kısmında; toplu sözleşmelerle bu sürecin işçiler için nasıl daha koruyucu hale 
getirebileceği, çalışma süreleri, pandemi sürecinde mevzuattaki koruyucu hüküm-
ler, pandemide işten çıkarmalar, ücretsiz izin, nakdi yardımlar, kısa çalışma, evden 
çalışma konularına değinildi. Eğitim programına çok sayıda sendika yöneticileri ve 
uzmanları katıldı. 
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A.3. INDUSTRIALL ZİYARETLERİ VE EĞİTİM FAALİYETLERİ 

INDUSTRIALL GLOBAL UNION DÜNYA KAĞIT VE SELÜLOZ KONFERANSI

Üyesi olduğumuz Industrıall Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) tarafın-
dan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 28-30 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen ve 24 
ülkeden, 32 sendikadan 120 delege ve misafirin katılımı ile “Dünya Kağıt ve Selüloz Kon-
feransı” düzenlendi. Sendikamız adına Eğitim ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Aydın PARLAKKILIÇ ve uzman Aykut GÜNEL katıldı. 

İlk olarak 28 Kasım’da, ülkemizde de kurulu bulunan Dunapack Packing Şirketinin 
Budapeşte’deki fabrikası gezildi ve şirket yetkilileri ile örgütlü olan Sendikanın yetkilileri 
hem üretim sürecine hem de örgütlülük durumuna ilişkin bilgiler verdiler.

Konferansın ilk günü olan 29 Kasım’da Endüstri 4.0’dan, İş Sağlığı Güvenliğine, Dün-
yadaki İşçi Haklarından, Sektörümüzdeki mevcut durum ve gelişmelere kadar birçok konu 
başlığı Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Sendikacılarla tartışıldı. Konferansın ikinci günü 
30 Kasım’da ise, sendikaların toplu pazarlık stratejileri, küresel düzeyde birleşik ve güçlü 
bir sendikal yapı, küresel çerçeve sözleşme örnekleri ve önümüzdeki dört yılın eylem pla-
nı tartışıldı. Konferansın sonunda beş maddelik bir eylem planı hazırlandı ve hazırlanan 
eylem planını işlerli bir şekilde uygulayabilmek için birçok araç geliştirildi. Özellikle de 
dünyanın çeşitli ülkelerinde ve ülkemizde de kurulu olan gerek örgütlü olduğumuz gerekse 
de örgütlenme çalışması yürüttüğümüz uluslararası şirketlerdeki toplu pazarlık stratejileri 
ve örgütlenme stratejileri üzerine önemli kararlar alındı.

Ayrıca Industriall Global Union Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve Industriall 
Global Union Kağıt ve Selüloz Sektörü Danışmanı Tom Grinter ile ülkemizde kurulu olan 
ve örgütlenme çalışması yürüttüğümüz uluslararası şirketler üzerine bir çalışma yapıldı. 
Sendika olarak örgütlenme çalışması yaptığımız işyerlerine yönelik olarak aktif destek ve 
dayanışma beklentisi dile getirildi.
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Sendikamız Industrıall’ın Hazırladığı
“Taahhütname”Yi İmzaladı!

Dünyanın birçok ülkesinde işyerlerinde kadına yönelik şiddetin ve tacizin son-
landırılmasına yönelik çalışmalar her geçen gün sendikaların gündemine daha fazla 
giriyor. 143 ülkede faaliyet gösteren 700’den fazla sendikayı ve 50 milyon işçiyi 
temsil eden ve sendikamızın da üyesi olduğu IndustriALL Küresel Sendika’nın 
Kadın Komitesi, 7 Kasım’da Sri Lanka’nın Kolombo kentinde bir araya gelerek, 
kadınların cinsel taciz başta olmak üzere cinsiyet temelli çok yönlü bir şiddete ma-
ruz kaldıklarına dikkat çekti, sendikaları işyerlerinde kadına yönelik şiddete karşı 
seslerini yükseltmeye çağırdı.

Toplantıda sendikaların, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasında kilit 
rol oynayacak olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve işyerlerinde şid-
dete karşı net bir tutum sergilemesi için harekete geçmeleri istendi. Bunun için 
sendikaların kendi içlerinde ve örgütlü oldukları tüm işyerlerinde kadına yönelik 
şiddetin ve tacizin durdurulması amacıyla “Bizim işyerimizde, bizim sendikamızda 
yeri yok” sloganıyla bir taahhütname hazırlandı.

 Sendikamız Selüloz-İş bu taahhütnameyi imzalayan ilk sendikalardan biri oldu. 
Sendika olarak yalnızca işyerlerinde değil hayatın her alanında kadınlara yönelik 
şiddetin, tacizin ve ayrımcılığın önlenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bugün-
den sonra da karşısında olmaya ve eşitlikçi bir toplum yapısı için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Kadına Yönelik Şiddetin Hiçbir Türü Kabul Edilemez!

Sendikamız;
»Kadına yönelik şiddetin ve tacizin her türüne karşı bir duruş sergilemeyi, 

cinsiyetçilik ve şiddet içeren her türlü eylem ve davranışı kınamayı,

»Bu konuyu sendikamızda öncelikli bir konu olarak ele almayı ve kadın 
hakları ihlallerini engellemeyi ve mücadele etmeyi amaçlayan faaliyetlere 
gerekli kaynağı ayırmayı,

»Üyelerimizin, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin farkındalığını 
artırarak işyerlerinde ve sendikamızda şiddetin ve tacizin ortadan 
kaldırılmasının önemine dair eğitimler düzenleyerek, sendikamız içinde 
kadınlara yönelik bir saygı kültürünün gelişmesini sağlamayı,

»Özellikle işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve tacize karşı üyelerimizin 
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aktif bir şekilde tutum almasını teşvik etmeyi

»Kadına yönelik şiddeti engellemeye ve mücadele etmeye yönelik 
kampanyalar düzenlemeyi,

»Hükümetlerden kadınları şiddete karşı koruyan kanunları 
çıkarmalarını ve uygulamalarını talep etmeyi,

»İşverenlerden işyerlerinde şiddetin ve tacizin her türlüsüne karşı 
politikalar geliştirmelerini ve şiddetin yıkıcı etkilerine yönelik çalışanlar 
arasında farkındalığın arttırılmasını talep etmeyi,

»İşverenlerden işyerlerinde ve tedarikçilerinde kadına yönelik şiddetin 
her türlüsünü engellemek ve mücadele etmek ve işyerinde kadınlar bir 
saldırıya maruz kaldıklarında başvurabilecekleri güvenli mekanizmalar 
oluşturmaları için somut politikalar ve prosedürler geliştirmelerini talep 
etmeyi,

»Toplu sözleşme taleplerimizde kadına yönelik şiddet ve tacizin ortadan 
kaldırılmasına yönelik önlemlere yer vermeyi, taahhüt etmektedir.
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Viyana’da Örgütlenme Toplantısı

Uzun süredir örgütlenme çalışması yürüttüğümüz, çokuluslu Mondi grup şirke-
tinin sahibi olduğu Mondi Tire Kutsan A.Ş’nin örgütlenme sürecine dair Avustur-
ya’nın başkenti Viyana’da Mondi şirketinin genel merkezinde 06.03.2018 tarihinde 
bir toplantı gerçekleştirildi. Sendikamızın talebi üzerine organize edilen toplantıya, 
Industriall Küresel Sanayi İşçileri Sendikasından bir temsilci, Mondi Avrupa ve 
Dünya İşyeri Konseyi Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile Avusturyalı sendikacılar 
katıldı. Toplantıya sendikamız adına Genel Başkan Ergin ALŞAN ve Uzman Aykut 
GÜNEL katıldı.

Toplantıda ilk olarak Türkiye’deki yasal durum ve bu yasal durumun yaşattığı 
sıkıntılar tarafımızdan anlatıldı. Daha sonra bizim örgütlenme sürecinde işveren 
kontrolü altında ve bizim örgütlülüğümüzü kırmak için kurulan Öz Kağıt-İş “sen-
dikasının” yasal koşulları yerine getirmediği ve hukuksuz bir şekilde işçiler adına 
toplu iş sözleşmesi imzaladığı anlatıldı. Geçmiş sürecin ve bugünün değerlendiril-
diği ilk bölümden sonra, önümüzdeki sürece ilişkin izlenecek yol haritası belirlen-
di. Son olarak ise örgütlenme konusundaki isteğimizi ve irademizi açık ve net bir 
biçimde dile getirdikten sonra, bu tarz toplantıların önemi vurgulandı.
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Industrıall Küresel Sendikasının Türkiye’deki
Üyeleri İle Gerçekleştirdiği İstişare Toplantısı

Enerji, maden, kimya, metal, tekstil ve diğer sektörlerde tüm dünyada örgütlü 
bulunan ve 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendikası-
nın Türkiye’deki üyeleri ile gerçekleştirdiği istişare toplantısı, 12 Ocak 2018 günü 
TES-İŞ Genel Merkezinde yapıldı. IndustriALL Küresel Sendikasının Genel Sek-
reteri Valter Sanches’in yanı sıra IndustriALL üyesi olan ve Türkiye’de faaliyet 
gösteren 19 sendikanın genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerinin 
katıldığı toplantıya sendikamızı temsilen ise Uzman Aykut Günel katılmıştır. 

Üye sendikaların Türkiye’deki çalışma hayatına ilişkin görüşlerini alan ve is-
tişarelerde bulunan Valter Sanches; açılış konuşmasında, dijitalleşme, iklim deği-
şikliği, küresel çerçeve anlaşmaları, sendikal hak ihlalleri gibi konulara değindi. 
IndustriALL’ın düzenlediği “Kadına karşı şiddet kampanyasını” anlattı ve destek 
veren üye sendikalara teşekkür etti. 

Valter Sanches’in konuşmasından sonra söz alan sendika yetkilileri çalışma haya-
tına ilişkin sorunları ve atılması gereken adımları anlattılar. Sendikamız adına konuşan 
Aykut Günel ise: “Türkiye çalışma hayatının en önemli sorununun, sendikaların sosyal 
bir taraf olarak hükümet ve işverenler tarafından kabul edilmediğini, çalışma hayatına 
ilişkin çok temel problemlerin dahi sendikalara danışılmadan görüşüldüğünü bu ne-
denle hangi konuda yapılırsa yapılsın düzenlemelerin yetersiz ve eksik kaldığını be-
lirtmiştir. Öte yandan örgütlenme sorununa değinen Günel, 2016 yılında 3000’e yakın 
işçinin işyerlerinde sendikal ve çeşitli hak mücadelelerinden dolayı işten atıldığını, 
bu atılmalara karşın etkili bir koruma mevzuatının olmadığının altını çizdi.” 

Toplantıda ortak olarak dile getirilen ve acil çözülmesi gereken konu olarak ise 
halen uygulamada olan ve hem toplumsal hayatta hem de çalışma hayatında anti 
demokratik uygulamaların önünü açan OHAL uygulamasının kaldırılması ön plana 
çıktı.
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A.4. DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ

İLO SOSYAL DİYALOG TOPLANTISI

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, program 
otoritesi Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) olan IPA-1 “Geçiş Dönemi Deste-
ği ve Kurumsal Yapılanma” bileşeni altındaki “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalo-
ğun Geliştirilmesi Projesi” hizmet bileşeni, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 
teknik desteği ile 1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle uygulamaya başlanmıştır.

Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Operasyonel Faydalanıcısı olduğu Proje kapsa-
mında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakla-
rın kurumsal kapasitelerinin artırılması; örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve 
her düzeyde sosyal diyalog konusunda kurumların ve kamuoyunun bilgilendirmesi 
amaçlanmaktadır. 

Açılış konferansı 12 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen projenin, 
ilk atölye toplantısı 2-3 Kasım 2017 tarihinde ILO Ankara Ofisinde gerçekleştirildi. 
İlk gün sosyal diyalog kavramının kendisi tartışıldıktan sonra, Dünya’daki uygu-
lamaları ve örnekleri ortaya kondu. İkinci gün ise tarihsel süreç içerisinde Türki-
ye’deki sosyal diyalog uygulamaları ve mekanizmaları tartışıldı. Etkinliğe sendika-
mız adına uzmanımız Aykut GÜNEL katılım sağladı.

Süleyman Üstün İşçi Eğitim Çalıştayı 

Petrol-İş Sendikası’nın Genel Merkezi’nde, değerli öğretmen ve işçi eğitimci-
si Süleyman ÜSTÜN’ ün aramızdan ayrılışının 10. yılı anısına, ailesi, arkadaşları 
ve meslektaşları tarafından düzenlenen Süleyman Üstün İşçi Eğitimi Çalıştayı’ na 
Sendikamız adına uzmanımız Aykut GÜNEL katılım sağladı

17 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda, büyük bir vefa ve aramız-
da olmayışından dolayı derin bir hüzün vardı. Şüphesiz hemen her katılımcının 
O’nun deneyimlerinden elde ettiği birçok kazanım vardı.  DİSK ve Türk-İş Kon-
federasyonlarına bağlı birçok sendika temsilcisinin yanı sıra Kamu Hizmetleri En-
ternasyonali PSI(Public Services International), Uluslararası Taşımacılık İşçileri 
Federasyonu ITF (International Transport Workers’ Federation) temsilcileri ve bu 
alanda birçok akademik çalışma yaparak işçi sınıfının yoluna ışık tutan değerli aka-
demisyenler çalıştaya katılım sağladı.  

Çalıştayda sendikaların küresel bazda ilişkileri, dünden bugüne işçi sınıfı, ya-
pılan sendikal eğitimlerin işçi sınıfına kattıkları ve geriye dönüşleri, iş hayatına 
atılan yeni işçilerin sendikalara bakışı ve sendikal eğitimler açısından sendikaların 
atacakları ve atması gereken adımlar tartışıldı.
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Emeğin Hukuku Kurultayı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-
İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonunu ortak düzenlediği ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Emeğin Hu-
kuku Kurultayı, 26.01.2018 tarihinde Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merke-
zinde yapıldı.

Kurultayın temel konularını 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile yapılan “Taşeron Düzenlemesi” ve zorunlu arabuluculuk oluşturdu. Oturumla-
ra geçilmeden önce düzenleyici kurumların Genel Başkanları açılış konuşmaları-
nı gerçekleştirdiler. Türk-İş adına konuşan Ergun Atalay, taşeron düzenlemesinin 
önemli olduğunu ancak çok önemli eksikliklerin bulunduğunu söyledi. Atalay ay-
rıca, çalışma hayatının en önemli konularından ve sorunlarından biri olan taşeron 
meselesinin, OHAL döneminde KHK ile düzenlenmesinin ve sosyal tarafların gö-
rüşlerinin alınmasının en önemli eksiklik olduğunu vurguladı.

Üç oturum şeklinde düzenlenen kurultayın “Taşeron İşçilikte Sendikalaşma So-
runları ve Hukuki Boyutları” başlıklı birinci oturumunda,  Prof. Dr. Aydın Başbuğ 
ve Doç. Dr. Aziz Çelik sunumlarını gerçekleştirdiler. Taşeron işçiliğin yaklaşık 15 
yıllık bir süreçte önemli boyutlara ulaştığını, işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi 
yönünde hükümetin iktisadi bir politika olarak taşeron uygulamasına başvurduğu-
nu ancak gelinen süreçte yapılan düzenlemenin taşerona karşı mücadele eden sen-
dikaların, işçilerin, taşeron derneklerinin başarısı olduğunu konuşmacıları özellikle 
vurguladılar. 696 sayılı KHK özelinde ise önemli eksiklikler olduğu, kamuda “kad-
ro” bekleyen tüm taşeron işçilerinin bu düzenlemeden yararlanamadığını, bunun da 
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladılar.

Konfederasyonlardan temsilcilerin konuşmacı olduğu ikinci oturumda ise, ör-
gütlenmede yaşanan sıkıntılar, taşeron işçilerin özlük hakları ve 696 sayılı KHK 
ile açığa kavuşan ve muğlak bırakılan noktalar tartışıldı. “İş Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk” başlıklı üçüncü ve son oturumda ise, zorunlu arabuluculuğun de-
tayları, çalışma ilişkilerinde yaratabileceği sorunlar ve bu konuda dikkat edilmesi 
gerekilen meseleler tartışıldı. Sendikalar, hukukçular, siyasi parti temsilcileri tara-
fından yoğun bir katılım sağlanan kurultaya, Sendikamız adına uzman Aykut Günel 
katıldı.
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A.5 SENDİKAMIZ ÖRGÜTLENME, GREV VE DİRENİŞLERİ

Saica Pack Sakarya Ambalaj 
Örgütlenmesi Ve Direnişi

Tabanla ilişki içinde olan, gücünü tabandaki işçi sınıfından alan ve örgütlenme-
sini sınıfın doğrudan özneleri ile yapan her sendikanın bildiği ve deneyimlediği 
gibi, Türkiye’de bir işyerinde örgütlenmenin bazı “doğal” sonuçları vardır. Bu do-
ğal sonuçlar kimi zaman öyle tezahür eder ki, neredeyse sıralaması bile değişmez. 
İşyerinde örgütlenme çalışmasının başlaması, bin bir güçlük, zorluk ve gizlilik içe-
risinde yasanın aradığı çoğunluğa ulaşmak için üyelik işlemleri, yeterli çoğunluğa 
ulaşma, bakanlığa yetki tespiti başvurusu, yetki tespitinin işverene ulaşması, işve-
renin yetki tespitine yaptığı itiraz ve sonrasında gelişen olaylar. 

Yetki itirazı sürecinde işveren bir yandan yasanın açıklarını değerlendirirken, di-
ğer yandan da işçilere yaptığı türlü baskılarla işçileri sendikadan istifa ettirmek için 
uğraşmaktadır. Bu baskılar arasında işçiyi işiyle tehdit etmekten, ek ücret zammı 
yapmaya, işyerindeki kademesini yükseltmekten, birebir konuşarak işçiyi duygusal 
açıdan zayıflatmaya kadar pek çok yöntem yer almaktadır. Eğer işveren bu yön-
temlerinde başarılı olamadıysa, sendikal örgütlenmeye öncülük eden işçileri işten 
kovmakta ve diğer işçilere de bir gözdağı vermektedir. Sonrasında ise sendika ve 
işçiler ortak karar alarak örgütlenme mücadelesini hem hukuki düzlemde hem de 
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fiili düzlemde devam ettirir. Sakarya’da kurulu bulunan ve İspanyol menşeili bir 
şirket olan Saica Pack Sakarya Ambalaj şirketinde yukarıda sayılan tüm süreçler 
yaşanmış olup, direniş “aşamasına” geçilmiştir. 

Selüloz-İş Sendikası olarak 2019 Nisan ayında örgütlenmesini yaptığımız ve 
24 Nisan’da yetki tespitine başvurduğumuz İspanyol menşeili Saica Pack Sakarya 
Ambalaj işyerinde 29 Mayıs’ta 6 arkadaşımız işten atıldı. Gerekçe olarak ise hiçbir 
şey gösterilmedi ve arkadaşlara notere onaylatmaları için adlarına işveren tarafın-
dan düzenlenmiş bir belge verildi. Belgede; “Ailevi ve özel sebeplerle borçlarımı 
ödemek için ihtiyacım olan toplu para nedeni ile çalışmakta olduğum fabrikanın 
sahibinin ve dolayısı ile işverenimin değişmesi hususunu da göz önünde bulun-
durarak kıdem tazminatımın ödenmesi ve iş sözleşmemin feshedilmesine ilişkin 
talebimin kabulü ile gereğinin yapılmasını ihbaren bildiririm.” yazıyordu. Ancak 
ne işçi arkadaşlar kendi isteği ile çıkmak istediler ne de böyle bir belgeyi imzala-
mak… Sonrasında ise atılan arkadaşlar işveren tarafından kapıya çıkarıldı ve içeri 
alınmadılar. Bunun üzerine aynı gün pankartlarımızı asarak direnişe başladık.

Saica Pack Sakarya Ambalaj’da 6 işçinin hukuksuz bir şekilde işten atılmasına 
karşı başlattığımız direnişin 3. gününde bayram öncesinde 31 Mayıs 2019 ‘da geniş 
katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

Açıklamaya Genel Başkanımız Ergin Alşan da dahil Genel Merkez yöneticileri, 
İstanbul, Kocaeli ve Çaycuma Şube Başkanları ve Yöneticileri, çeşitli işyerlerinin 
temsilcileri kaıldı.  Ayrıca Sakarya’da Türk-İş’ bağlı sendikaların şube başkanları 
ve yöneticileri katıldı. Saica direnişini öğrendiği andan itibaren elinden gelen tüm 
desteği gösteren ve İspanyol şirketin Genel Merkezine mektup gönderilmesini sağ-
layan üyesi olduğumuz IndustriALL Küresel Sendikasının Genel Sekreter Yardım-
cısı Kemal Özkan da açıklamaya katılanlar arasında yer aldı.

Yoğun katılımın olduğu açıklamada ilk olarak Sendikamız Genel Başkanı Ergin 
Alşan aşağıdaki açıklamayı yaptı:
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“Saica Pack İşçi Kıyımına Son Ver! 

Selüloz-İş Sendikası olarak Nisan ayında örgütlenmesini yaptığımız ve 24 Ni-
san’da yetki tespitine başvurduğumuz İspanyol menşeili Saica Pack Sakarya Am-
balaj işyerinde 29 Mayıs’ta (2 gün önce) 6 arkadaşımız işten atıldı. Gerekçe olarak 
ise hiçbir şey gösterilmedi ve arkadaşlara notere onaylatmaları için adlarına işve-
ren tarafından düzenlenmiş bir belge verildi. Belgede; “Ailevi ve özel sebeplerle 
borçlarımı ödemek için ihtiyacım olan toplu para nedeni ile çalışmakta olduğum 
fabrikanın sahibinin ve dolayısı ile işverenimin değişmesi hususunu da göz önün-
de bulundurarak kıdem tazminatımın ödenmesi ve iş sözleşmemin feshedilmesine 
ilişkin talebimin kabulü ile gereğinin yapılmasını ihbaren bildiririm.” Yazıyordu. 
Ancak ne işçi arkadaşlar kendi isteği ile çıkmak istediler ne de böyle bir belgeyi 
imzalamak… Sonrasında ise atılan arkadaşlar işveren tarafından kapıya çıkarıldı ve 
içeri alınmadılar. Bunun üzerine aynı gün pankartlarımızı asarak direnişe başladık.

Sendika hakkı anayasal bir hak olduğu kadar, işçilerin onurlu yaşam mücade-
lesinin de teminatıdır. Saica işçisi de bunun bilincinde olarak sendikamıza üye ol-
dular ve karşılaşabilecekleri bütün olumsuzlukları göze aldılar. İşçilerin özverili 
çalışması sonucu kısa bir sürede yeterli çoğunluğa ulaşıldı ve yetki tespitine başvu-
ruldu. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi işveren yetki tespitine itiraz etti ve daha 
sonrasında sudan gerekçelerle bu işin öncülüğünü yapan işçiler işten atıldı. Hepi-
mizin bildiği gibi ülkemizde yetki itirazları sendikasızlaştırmanın bir aracı gibi kul-
lanılmakta, itiraz sürecinde işveren işçiler üzerinde türlü baskılar uygulamaktadır.

Sendikaya üye olmak, insanca bir yaşam talebinde bulunmak, daha iyi çalışma 
koşularında çalışmak istemek ne suçtur, ne de işten atılma sebebidir. Demokratik 
bir ülkede bu istekler son derece insani ve temel bir haktır. Ama ne hikmettir ki, 
bu hakların anavatanı sayılan ülkelerden gelen ve sendikal haklara saygılı olduğu-
nu söyleyen uluslararası şirketler konu ülkemizdeki sendikalaşma olunca bir anda 
tüm söylediklerini unutup işçi çıkarma da dahil tüm anti-demokratik yollara baş-
vurmaktadırlar. Bizlerin temel talebi ve mücadelesi dünyanın her yerinde sendikal 
hakları tanıyan şirketlerin, aynı tutumu ülkemizde de göstermesi ve sendikaları sos-
yal bir taraf olarak kabul etmesidir.

Sendikamıza üye olan, hakkını demokratik yollarla arayan Saica işçisi bunun 
karşılığında Ramazan ayında, bayramdan 3 gün önce kendilerini fabrika kapısının 
önünde buldular. İşçilere işten atılmaktan daha zor gelen şey, kendilerinin hazır-
lamadıkları ama adlarına düzenlenmiş belgelerle hukuksuz şekilde kapının gös-
terilmesidir. Ancak hangi koşullarda ve gerekçelerle çıkarılma olursa olsun şunu 
iyi biliyoruz ki; bunun temel sebebi sendikanın içerideki etkinliği kırmaktır. Aynı 
zamanda içeriden gelen bilgiler işten atmaların devam edeceği yönündedir.

Bizim bu işyerindeki temel talebimiz işten atılan işçilerin işe geri alınması ve 
bundan sonra herhangi bir işçinin işine son verilmemesidir. Aynı zamanda Saica iş-
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vereni işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duymalı ve işyerinde yaşanabilecek so-
runların toplu pazarlık masasında çözülmesinin önünü açmalıdır.  Son olarak şunu 
net bir şekilde ifade ediyoruz; hem işten atılan üyelerimiz için hem de içeride kalan 
üyelerimiz için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.”

Daha sonra ise Kemal Özkan yurtdışındaki sendikalardan getirdiği selamla söze 
başladı ve şirket yetkililerine seslenerek hukuksuz işte atmalara son vermesini ve 
atılan işçilerin geri alınması ile yetki itirazının geri çekilmesini talep etti.

Selüloz-İş Sendikası olarak Saica Pack direnişinin 100. Gününde 05.09.2019 
tarihinde Sendikamız Genel Başkanı Ergin Alşan aşağıdaki açıklamayı yaptı:

 

 “Değerli sınıf dostları, sevgili basın emekçileri;

Bugün sendikalaşma hakkını kullandıkları için işten atılan Saica Pack 
işçilerinin başlattıkları direnişin 100. Günü,

100 günlük direnişte onca şey yaşadık. Hem sendikamız hem de yağmur, 
soğuk, sıcak demeden direnen üyelerimiz çok şey öğrendi, çok da şey 
öğretti. En başta bu zor koşullarda nasıl hak mücadelesi verileceğini, işine, 
ekmeğine nasıl sahip çıkılacağını, bir an bile umutsuzluğa kapılmadan başı 
dik bir şekilde her gün bu direniş çadırında nasıl durulacağını gösterdiler. 
Bunlar bile başlı başına direnişimizin kazanımlarıdır.

Hepinizin bildiği gibi 100 gün önce en temel anayasal haklarını 
kullandıkları için hukuksuz bir şekilde işten atılan ve 29 Mayıs günü 
direniş çadırını kurarak hakkına sahip çıkan Saica işçileri, bugün de aynı 
kararlılıkla mücadelelerine devam ediyorlar. 100 gündür ne taleplerimiz 
değişti, ne de kararlılığımız. Bizim en temel talebimiz Saica Pack Sakaya 
Ambalaj işyerinin sendikalı bir şekilde çalışmasıdır. İster içerdeki işçiler 
olsun isterse de içeri girmek için mücadele veren işçiler olsun hiç kimse 
fabrikanın ne zarar etmesini ne de durmasını istiyor. Bizim tek isteğimiz; iş 
barışının sağlandığı, işçilerin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirildiği 
bir Saica Pack fabrikasıdır.

İşleri elinden alınan işçiler birer makine ya da ham madde değiller. 
Hepsinin aileleri ve aileleri ile kurdukları bir hayat ve bir gelecek var. Onları 
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işten atmak demek sadece onları maddi olarak zarar uğratmak demek 
değildir. Aynı zamanda aileleri ile kurdukları hayatın, gelecek planlarının 
da bozulması demektir. Bu nedenle 100 gündür burada verilen mücadele 
aynı zamanda bir yaşam mücadelesidir. Evet, hiçbir işçi hayatını işverenin 
iki dudağının arasına sıkıştırmak istemez. Ancak sendikasız çalışma 
bildiğiniz gibi bütün işyerlerinde işçilerin hayatlarını işverenlerin ellerine 
teslim etmektedir. O yüzden Saica işçileri hem sendikalaşma aşamasında 
gösterdikleri kararlılık hem de 100 gündür vermiş oldukları mücadele 
yaşam mücadelesi olduğu kadar insanca bir yaşam mücadelesidir.

Bizim taleplerimiz son derece net ve açıktır. Burada vermiş olduğumu 
mücadelede bunun göstergesidir. Buradan bir kez daha işverene 
sesleniyoruz.

İşçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkını tanınsın ve yetki 
tespitine yapılan itiraz kaldırılsın!

Sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan üç Saica işçisi işe geri 
alınsın!”
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Essity Turkey Hijyen Ürünleri
Essity Turkey Hijyen Ürünleri İşyerinde Örgütlendik!

Sendikamız Kocaeli/Kartepe’de Kurulu bulunan İsveç menşeili şirket Essity 
Turkey Hijyen Ürünleri işyerinde örgütlendi. Kısa bir süre ve yoğun bir örgütlenme 
çalışması sonucunda yasanın aradığı çoğunluğu yakalayan sendikamız, Bakanlığa 
yetki tespiti başvurusunda bulundu.

Ancak bilindiği gibi, Türkiye’de asıl “örgütlenme” başvurunun işverene ulaştığı 
anda başlamaktadır. İşyerinde yetki başvurusuna kadar bir şekilde örgütlenmeyi 
öğrenemeyen ya da hangi düzeyde olduğunu bilmeyen işveren, yetki tespiti yazısı-
nı aldığı andan itibaren birçok farklı yola girmektedir. İşten atmak, son dönemler-
de ücretsiz izin uygulaması yapmak, işçilere baskı uygulamak, yıllardır yapmadığı 
ücret zamlarını yapmak ve daha sayamadığımız birçok sendikasızlaştırma yoluna 
girmektedir. 

İşverenin yukarıda sayılan baskıları yapabilmesi için ise en uygun ortamı ya-
ratma ve zaman kazanma aracı ise, yetki tespitine yaptığı itirazdır. Türkiye’de tüm 
emekçilerin ve sendikaların bildiği gibi, en büyük sendikasızlaştırma aracı bizzat 
yetki itirazının kendisidir. Sendikamız bu tehlikeleri önceden bildiği için ve çok-
ça deneyimlediği için, işverenin yetki tespitine itiraz etmesinin önünü kesecek ça-
lışmalara girmiştir. Bu noktada özel bir teşekkürü üye olduğumuz üst örgütümüz 
Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL hak etmektedir. Çünkü hem Türki-
ye’deki yerel yöneticilerle hem de Avrupa’daki tepe yöneticilerle gerekli irtibatları 
kurarak işverenin yetki itirazında bulunmasının engellenmesinde önemli bir rol oy-
nadı. Ayrıca İsveç’li firma Essity’nin IndustriALL ile imzaladıkları “Küresel Çer-
çeve Anlaşma” ve faaliyette oldukları neredeyse tüm ülkelerde sendikalı bir yapıda 
çalışmalarından dolayı, ülkemizdeki bu örgütlenmeye cepheden karşı alamadılar. 
Ayrıca yetki belgesini alana kadar, üye işçilerimize yönelik yaptığımız bilgilendir-
me toplantıları ile de dinamik bir örgütlenme süreci geçirdik.
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Aslında bir işyerindeki örgütlenme Türkiye’deki hem örgütlenmenin önündeki 
temel sorunları, hem de çözüm yollarını göstermektedir. Bu nedene Essity örgüt-
lenmesi oldukça önemsediğimiz bir örgütlenme olmuştur. Buradan örgütlenmede 
tüm riskleri alarak sonuca ulaşan ve şuan hakları için toplu sözleşme masasında 
olan Essity Turkey Hijyen Ürünleri işçilerine teşekkür ediyor, sendikamıza hoş gel-
diniz diyoruz

Örgütlülüğümüz ve YAPILAN olan toplu iş sözleşmesi başta Essity işçileri ol-
mak üzere, sendikamıza ve işçi sınıfına hayırlı olsun.

Süperpak Ambalaj Örgütlenmesi
MM Süperpak Ambalaj İşyerinde Yeniden Örgütlendik!

Sendikamızın 2013 yılında uzun ve zorlu bir örgütlenme mücadelesinden sonra 
bünyesine kattığı Süperpak işyeri (o zamanlarda Avusturya’lı Mayr Melnhof (MM) 
şirketine satılmamıştı) ile 2018 yılına kadar toplu iş sözleşmesi yapılmıştı. Şirket 
bu süreçte Mayr Melnhof şirketine satıldı. Sendikamız işyerinde ilk 2013 yılında 
örgütlendiğinde yalnızca İzmir/Torbalı’da üretim yapmaktaydı. Daha sonraki sü-
reçte, Karaman ve Gaziantep fabrikaları açıldı.

Şirket ile Sendikamız arasında 2018 yılında başlayan toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri yaklaşık 6 ayın sonunda sonuçlanmayınca grev kararı ve grev uygulama 
kararı aldık. İşverenle son gün yapılan görüşmelerden de bir sonuç çıkmayınca üç 
fabrikada greve çıktık. Grev tam 186 gün sürdü. 2018 yılının Aralık ayı sonunda 
imzalanan toplu iş sözleşmesi ile grev sonuçlandı ve işçiler işbaşı yaptı. Ancak 
bundan sonra işveren işçileri işten atarak ve grev sürecinde ekonomik sıkıntılar 
yaşayan ve işten ayrılmak isteyen işçilere kıdem, ihbar tazminatı vererek sendikalı 
işçi sayısında önemli düşüşler yarattı. Sonrasında oluşan baskı ortamında ise, geri 
kalan işçiler sendikamızdan istifa ettiler ve son noktada toplu iş sözleşmesi olan 
ancak üyesi olmayan bir konuma geldik.

Ancak bu süreçte gerek işyerinden ayrılan gerekse de işyerinde çalışmaya de-
vam eden işçilerle irtibatımızı koparmadık ve belli aralıklarla görüşmeler gerçek-
leştirdik. 2020 yılının Ağustos ayında başlattığımız yeniden örgütlenme çalışması 
sonucunda ise yaklaşık iki aylık bir zamandan sonra yasanın aradığı çoğunluğu ya-
kaladık ve Bakanlığa başvurumuzu gerçekleştirdik. Essity örgütlenmesinde sözünü 
ettiğimiz ve sendikasızlaştırmanın en önemli aracı dediğimiz yetki itirazı “silahını” 
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işveren Süperpak örgütlenmesi için kullandı. Ne hikmettir ki, üç dönem TİS imza-
ladığımız ve daha süresi bitmemiş bir TİS’in ardından yetki tespiti başvurusunda 
bulunduğumuz ve Bakanlıktan çoğunluk yazısını aldığımız Süperpak ’ta, yetkimiz-
de sorun varmış! Ancak ne sendikamız ne de üyelerimiz bu sancılı süreçte yılma-
dan uğraşmaya devam etti. Diğer taraftan işverenle de itirazı çekmesi için gerekli 
görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Şunu rahatlıkla söylüyoruz ki; 2013 yılından bu yana geçen 7 yıllık süreçte iki 
örgütlenme, üç toplu iş sözleşmesi, bir grev ve sayısız sorun geçiren ama her defa-
sında bunların üstesinden gelen Süperpak işçileri ve Sendikamız, etle tırnak gibidir. 
O yüzden ümit ediyoruz ki, 2021 yılında da MM Süperpak işyerleri sendikalı ve 
toplu iş sözleşmeli olarak çalışmaya devam edeceklerdir. 

Oral Ambalaj Örgütlenme Çalışması
Oral Ambalaj Önünde Basın Açıklaması

Örgütlenme çalışmamızın devam ettiği İzmir/Torbalı’da kurulu bulunan Oral 
Ambalaj İşyerinde çoğunluğu yakalamamıza az bir üye sayısı kala işveren üye olan 
5 işçiyi işten attı. Pandemi koşullarında işten atma yasağı olmasına rağmen işveren 
haksız, hukuksuz yere işçi çıkardı. 

Bu dergide de sıkça değindiğimiz gibi, ücretsiz izin yasasının güzellemesi olarak 
geçici maddeye eklenen işten çıkarma yasağı, aslında gerçekte hiç de yasak değil. 
İşveren Oral Ambalaj işyerinde 5 işçiyi fazla çalışmaya kalmadıkları gerekçesiyle 
işten çıkarırken, hiç de yasa filan dinlemedi. 
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Ancak tüm bunlara rağmen Selüloz-İş Sendikası olarak işyeri önünde bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasını Sendikamız Genel Başkanvekili 
Kemal Yıldırım okudu. Basın açıklamasına çevre fabrikalarda örgütlü olduğumuz 
işyerlerinden temsilciler ve üyelerimizin yanı sıra, çok sayıda dernek, sivil toplum 
kuruluşu ve sendikadan temsilciler de katıldı. Son olarak şunu net bir şekilde ifade 
etmek istiyoruz k; her ne kadar içeride çalışan üyelerimize baskı yaparak, işten 
atma tehditlerinde bulunarak istifaya zorlasa da, bizler örgütlenmenin uzun dönem-
li bir çalışma olduğunu biliyoruz. 

Süperpak Ambalaj Grev

Karaman, Antep ve İzmir Torbalı’da işyerleri bulunan Avusturya menşeli MM 
Süperpak Ambalaj işyeri üyelerimiz, toplu iş sözleşmesine anlaşmaya varılmama-
sı üzerine anayasal haklarını kullanarak greve başladılar. Sendikamız ile MM Sü-
perpak Ambalaj fabrikasında 2018 başından beri devam eden toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri sonuçlanamadı. İşverenin sıfır zam dayattığı fabrikada, üyelerimiz 20 
Haziran 2018 tarihinde greve başladı. Grev 186 gün sürdü. 
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A.6 DAYANIŞMA ZİYARETLERİMİZ

Sendikamızdan Kale Kayış İşçilerine 
Ziyaret

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan ve 
300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında 
işçiler sendikalaşma hakkını kullanarak Pet-
rol-İş Sendikasına üye oldular. Kötü çalışma 
koşullarından, yetersiz işçi sağlığı ve iş gü-
venliği önlemlerinden, düşük ücretlerden do-
layı sendikalaşma hakkını kullanan işçilerden 2 tanesi tazminatsız bir şekilde işten 
atılmıştı. Bunun üzerine fabrika önünde bir direniş başlatıldı. Direnişteki işçilere 
destek vermek ve işkolu, işyeri fark etmeksizin işçi sınıfının yaşadığı sorunların 
ortaklığına dikkat çekmek için Sendikamızın İstanbul Şubesi ve Şubeye bağlı iş-

yerlerinde çalışan üyelerimiz direnişte-
ki Kale Kayış işçilerini ziyaret ettiler

Sendikamızdan Grevdeki Düzce 
Cam İşçilerine Ziyaret

Düzce 2. Organize Sanayi Bölge-
si’nde kurulu bulunan ve Kristal-İş 
Sendikasının 2016 yılından bu yana 
sendikal örgütlenme faaliyeti yürüttü-
ğü Düzce Cam fabrikasında işçiler 26 
Temmuz tarihinde greve çıktılar. Sen-
dikamız grevdeki işçileri ziyaret ederek 

sınıf dayanışmasının somut örneğini gösterdi ve ülkenin dört bir yanındaki grevler-
de, direnişlerde elde edilecek kazanımların tüm işçi sınıfı adına yol açıcı olacağını 
vurguladı.

Trelleborg Grevine Dayanışma Ziyareti

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölge-
si’nde kurulu bulunan ve Petrol-İş Sendi-
kasının örgütlü olduğu Trelleborg’a ait iki 
işyerinde toplu sözleşme görüşmelerinde 
anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık 
2019 tarihinde greve çıkıldı. Uyuşmazlık 
maddeleri temel olarak ücretler olarak ön 
plana çıkarken, sendikanın yüzde 37,5’luk 
ücret talebine karşı işverenin yüzde 23’lük 
bir ücret teklifi olmuştur. Ayrıca sendika 
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tarafından talep edilen tamamlayıcı sağlık sigortası da işveren tarafından karşılık 
bulmamıştır. Bu arada işyeri, iş makinelerinde kullanılan hortum üretmektedir.

Grevdeki Trelleborg işçilerine destek amaçlı, Sendikamız Mayıs 2019’dan beri 
örgütlenme mücadelesini ve direnişini yürüttüğü Saica Pack Sakarya işçileri ile bir 
destek ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette ayrıca Uzmanımız Aykut Günel de yer aldı. 
Günel grevi selamlamak üzere yaptığı konuşmasında “farklı işkollarında, farklı 
sendikalarda ya da grev gibi direniş gibi farklı biçimlerde verilen mücadeleler ne 
kadar ortaklaştırılırsa ve örgütlü sermaye sınıfına karşı örgütlü bir işçi hareketi mü-
cadelesi verilirse başarı o denli kısa zamanda gelir” dedi.

Cem Bialetti İşyerine Dayanışma Ziyareti!

Sendikamız Genel Başkanvekili Kemal Yıldırım, Kocaeli Şube Başkanı Murat 
Yürük ve Uzman Aykut Günel , DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikasının Kocaeli/Kar-
tepe’de kurulu bulunan Cem Bialetti işyerinde çıkmış olduğu greve destek ziyare-
tinde bulundular. 

Böylesine hak arama alanlarının daraltıldığı ve baskılandığı bir ortamda çıkılan 
greve, göstermiş olduğumuz sınıf dayanışması oldukça önemlidir. Sorunlarımız ve 
çözüm yollarımız ortaktır. Yaşasın sınıf dayanışması! 
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Kocaeli’de 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kocaeli’de büyük bir coşku ve katılımla 

kutlandı. Türk-İş’in merkezi karar olarak aldığı 1 Mayısı Kocaeli mitingi Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen binlerce emekçinin katılımı ile son yılların en yük-
sek katılımlı 1 Mayısı olarak dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerinden son-
ra hükümet tarafından ortaya atılan 
kıdem tazminatı tartışmalarının yük-
seldiği bir zamanda gerçekleşen 2019 
1 Mayısı, işçilerin, emekçilerin, işsiz-
lerin, taşeronların, kadınların kısaca 
emeğinden başka hiçbir şeyi olma-
yanların ortak noktasını ve ortak mü-
cadelesini oluşturdu. 

1 Mayısta Kocaeli’ne akın eden 
binler hep bir ağızdan “Kıdeme doku-
nan eller kırılsın”, “Kıdem hakkımız söke söke alırız”, “Yaşasın sınıf dayanışması” 
sloganlarını atarak, uzun mücadeleler sonucu kazanılmış haklarını savunacaklarını 
ve geri adım atmayacaklarını haykırdılar.

Sendikamız Genel Merkezinin Kocaeli’de olması sebebiyle ayrı bir önemi olan 
2019 1 Mayısı için hem Genel Merkezimizin hem de İstanbul ve Kocaeli Şubele-

rimizin yoğun ve özverili 
çalışması sonucu, Selü-
loz-İş adına katılım bi-
nin üzerinde gerçekleşti.  
Yurdun dört bir yanından 
gelen Selüloz-İş üyesi iş-
çiler alanın en renkli ve 
hareketli kortejlerinden 
birini oluşturdu. 
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Çaycuma’da Selüloz-İş Önderliğinde 1 Mayıs

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde işçiler, kamu çalışanları ve tüm emek dostları 
sendikamız Çaycuma Şubesi önderliğinde 1 Mayısı coşkuyla kutladılar. Sendika-
mızın Şube binası önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet meydanında gerçekleşti-
rilen 1 Mayıs mitingi ile sona erdirildi. 1 Mayısa katılım oldukça yüksekti. Daha 
sonra ise katılımcılar Zonguldak’ta gerçekleşecek olan mitinge katıldılar.

Vergi Adaletsizliğine İlişkin Basın Açıklaması Ve İmza Kampanyası 

Türk-İş Başkanlar Kurulunun 04.11.2019 tarihinde yaptığı Başkanlar kurulu 
toplantısı neticesinde aldığı karar gereği vergi konusundaki adaletsizliklerin günde-
me taşınması amacıyla 06 kasım 2019 tarihinde tüm işyerlerimizde konfederasyon 
tarafından hazırlanan bildiri okundu ve imza kampanyası yapıldı. İmza kampanya-
sına ve basın açıklamasına sendikamıza bağlı işyerlerinden yoğun destek verildi. 
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Form Koruyucu 
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Kaplamin

Kaplamin

Kartonsan
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Kartonsan

Nitto Bento 

Olmuksan Adana
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Olmuksan Adana

Olmuksan Çorum

Olmuksan Gebze
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Ontex Oyka 

Saica Pack Turkey 
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Selkasan 

Selkasan 
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Viking
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Kıdem Tazminatı Hakkımızın Gaspına
Karşı Alanlardayız!

Hükümet 16 Ekim 2020 tarihinde Meclise “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlığı ile 43 maddelik 
teklifini sundu. 

Kanun teklifi kelimenin tam anlamıyla işçileri kölelik koşullarına mahkum et-
mektedir. İşverenlere önemli teşviklerin, işçilere ise hak kayıplarının reva görül-
düğü kanun teklifi özellikle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı 
haklarını gasp etmektedir. 

Buna karşın Konfederasyonumuz Türk-İş’in almış olduğu 81 ilde basın açıkla-
ması kapsamında bulunduğumuz bölgelerde alanlara çıktık
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Sendikamız İstanbul Şubesi Yeni Binasında

 Sendikamız İstanbul Şube binası 1999 depreminde güvenilir olmaktan çıkmıştı. 
Bu nedenle YEŞİLOVA MAH 3. AKSU SOKAK CUMHURİYET APT NO 11   
8/9 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL adresinde yeni daire alınmış ve şubemiz bu 
binaya taşınmıştır. Hem güvenli hem işyerlerimize yakın şube binamızın üyeleri-
mize sendikamıza hayırlı olmasını dileriz. 
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C. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÜCRET ZAMMI MADDELERİ  

İŞYERİ  YÜRÜRLÜK SÜRE  

TİSE GİRERKEN 
ENFLASYON  ALINAN ZAM  

    I. YIL II. YIL     

12 AYLIK  
6 

AYLIK  I. ALTI AY 
II. ALTI 

AY  III. ALTI AY  
IV. ALTI 

AY 
V. ALTI 

AY   

ECZACIBAŞI 
TÜKETİM 
ÜRÜNLERİ  

01.09.2020-
31.08.2022 2 YILLIK  11,77%   I. YIL: 1,100 TL 

SEYYANEN II. YIL TÜFE + 100  TL    

  

KARTONSAN  01.09.2020-
31.08.2022 2 YILLIK  11,77%   I. YIL: 1,100 TL 

SEYYANEN II. YIL 100 TL + TÜFE   

  

KAPLAMİN 01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   I. YIL : SEYYANEN 1100 

TL II. YIL : TÜFE + 2   

  

OLMUKSAN 01.01.2021-
31.12.2023 3 YILLIK    8,37% 

I. ALTI AY : 
450 TL  + % 

6,5 

II. ALTI 
AY : % 
8,45 

III. ALTI AY : 
TÜFE + 1 

IV. ALTI 
AY : TÜFE 

+ 1,25 

V. ALTI 
AY : TÜFE 

+ 2 

VI. ALTI 
AY : 

TÜFE + 2 

SELKASAN 01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   I. YIL : SEYYANEN 1100 

TL 
II. YIL : TÜFE 

+ 300 TL     

  

ONTEX 01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   I. YIL : iyileştirme+ %23 II. YIL : TÜFE 

+ %3     

  

NİTTO BENTO 01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   I. YIL :  %29 II. YIL : TÜFE 

+ %4     
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HALKALI  01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   

I. YIL :  
İYİLEŞTİRME+ 

% 26 
 II. YIL : TÜFE 

+ %2     

  

ESSİTY  01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   900 TL 

SEYYANEN 
 

II. YIL : TÜFE 
UYGULANDIKTAN 

SONRA 
OLUŞACAK 

ÜCRET 
ORTALAMASINA 
%2 UYGULANIP 
OLUŞACAK FARK 

SEYYANEN 
ÖDENİR.  

    

  

SAİCA PACK 
ESKİŞEHİR  

01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   26% TÜFE+ %2     

  

FORM 
KORUYUCU 

01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   I. YIL :  715 TL NET  II. YIL : 175 TL NET 

SEYYANEN + TÜFE   

  

IŞIKLAR 
AMBALAJ 

01.08.2020-
31.07.2022 2 YILLIK  11,76%   

3200 TL 'NİN 
ALTINDAKİLER 3200 TL 
YE ÇEKİLDİKTEN SONRA 

%27 

TÜFE + %4   

  

ESKİŞEHİR 
OLUKLU  

01.01.2020-
31.12.2021 2 YILLIK    6,50% 

ekli listedeki 
kademe 
değişikliği 
yapıldıktan 
sonra %12 

TÜFE TÜFE TÜFE+3   

 

CAMİŞ 
AMBALAJ 

01.01.2020-
31.12.2021 2 YILLIK    6,50% 

SEYYANEN 535 TL 
+ 5 YIL VE 
ÜZERİNDE 
ÇALIŞMA SÜRESİ 
OLANLARIN AYLIK 
ÜCRETLERİNE HER 
BİR ÇALIŞMA YILI 
İÇİN 6 TL/ AY 
TUTARINDA 
İYİLEŞTİRME  

TÜFE TÜFE TÜFE   

 
OYKA KAĞIT 

AMBALAJ 
01.01.2020-
31.12.2021 2 YILLIK  11,84% 

  
750 TL SEYYANEN TÜFE   

 

VİKİNG 01.01.2020-
31.12.2021 2 YILLIK  11,84%   700 TL SEYYANEN TÜFE +%3   
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HALKALI  01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   

I. YIL :  
İYİLEŞTİRME+ 

% 26 
 II. YIL : TÜFE 

+ %2     

  

ESSİTY  01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   900 TL 

SEYYANEN 
 

II. YIL : TÜFE 
UYGULANDIKTAN 

SONRA 
OLUŞACAK 

ÜCRET 
ORTALAMASINA 
%2 UYGULANIP 
OLUŞACAK FARK 

SEYYANEN 
ÖDENİR.  

    

  

SAİCA PACK 
ESKİŞEHİR  

01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   26% TÜFE+ %2     

  

FORM 
KORUYUCU 

01.01.2021-
31.12.2022 2 YILLIK  14,60%   I. YIL :  715 TL NET  II. YIL : 175 TL NET 

SEYYANEN + TÜFE   

  

IŞIKLAR 
AMBALAJ 

01.08.2020-
31.07.2022 2 YILLIK  11,76%   

3200 TL 'NİN 
ALTINDAKİLER 3200 TL 
YE ÇEKİLDİKTEN SONRA 

%27 

TÜFE + %4   

  

ESKİŞEHİR 
OLUKLU  

01.01.2020-
31.12.2021 2 YILLIK    6,50% 

ekli listedeki 
kademe 
değişikliği 
yapıldıktan 
sonra %12 

TÜFE TÜFE TÜFE+3   

 

CAMİŞ 
AMBALAJ 

01.01.2020-
31.12.2021 2 YILLIK    6,50% 

SEYYANEN 535 TL 
+ 5 YIL VE 
ÜZERİNDE 
ÇALIŞMA SÜRESİ 
OLANLARIN AYLIK 
ÜCRETLERİNE HER 
BİR ÇALIŞMA YILI 
İÇİN 6 TL/ AY 
TUTARINDA 
İYİLEŞTİRME  

TÜFE TÜFE TÜFE   

 
OYKA KAĞIT 

AMBALAJ 
01.01.2020-
31.12.2021 2 YILLIK  11,84% 

  
750 TL SEYYANEN TÜFE   

 

VİKİNG 01.01.2020-
31.12.2021 2 YILLIK  11,84%   700 TL SEYYANEN TÜFE +%3   
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SAİCA PACK 
SAKARYA  

01.01.2021-
31.12.2023 3 YILLIK  14,60% 

  
I. YIL : 900 TL SEYYANEN II. YIL : TÜFE + 2 III. YIL : 

TÜFE + 3 
 

SEGEZHA 
AMBALAJ               
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KURULLARIMIZ

Çaycuma Şubesi Yeni Başkanını Seçti

 Sendikamız  Çaycuma Şubesinin 10’ncu olağan genel kurulu gerçekleştirildi. 
Belediye (Seka) Sosyal  Tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan 
Hakan Cura ile Bayram Kabuk aday oldu. Sendikamız Çaycuma Şubesi yeni baş-
kanı Bayram Kabuk  seçildi.

Kongreye, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Çaycuma Belediye Başkanı Bü-
lent Kantarcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli 
Şube Başkanı  Yakup Yılmaz, Selüloz Çaycuma Şubesi önceki başkanları, çeşitli 
illerin sendika temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.

Divan Başkanlığını Aydın Parlakkılıç’ın yaptığı kongrede saygı ve İstiklal Mar-
şının ardından gündem maddelerine geçildi.

Genel başkan Aydın Parlakkılıç sendikanın görevleri hakkında konuşma yapa-
rak Çaycuma şubesinin büyümesini ve profesyonel olmasını istediğini ifade etti.

Son olarak adayların konuşmaları gerçekleştirdi.  Aday Bayram kabuk konuş-
masında; “Son dönemde tüm dünyada başta 
emekçiler olmak üzere herkes pandeminin ya-
rattığı ağır sağlık ve ekonomik krizle yaşam 
mücadelesi veriyoruz. Ülkelerin genelinde sal-
gında en çok etkilenen emekçi kesimlere destek 
verilirken, ne yazık ki ülkemizde salgının fatu-
rası işçilere mal edildi. Pandeminin ülkemizde 
ilk görüldüğü Mart 2020 yılından bugüne kadar 
emekçilerin sağlığı ve gelirleri riske edilerek 
işyerlerinde çalıştırılmaya devam edildi. Daha 
yakın bir zaman içinde SGK’li çalışanlara aşı 
hakkı tanındı. İşçiler bu dönemde işsizliğin ve 
gelir yoksunluğunun ağır sonuçları altında ezil-
di. Evet, sendikaların örgütlü olduğu  işyerle-
rinde belki sendikalar üyelerini bir nebze olsun 
karşılaştıkları bu riski minimuma indirdi ancak, 
çalışma yaşamının neredeyse % 80’nin örgütsüz 
olduğu ülkemizde işçi sınıfı ağır bir  bedel öde-
di. Üzerinde konuşulacak, mücadelesi verilecek 
çok şeyimiz var. Bu mücadeleyi hep birlikte ve-
rip, işçi sınıfının insan yaraşır çalışma rejimini 
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hep birlikte kuracağımıza olan inancımızla hepinizi selamlıyorum” diye konuştu.

Yapılan oylama sonunda Selüloz İş Sendikası Çaycuma  yeni başkanı BAYRAM 
KABUK olurken yönetim şu şekilde oluştu; Şube Başkan Vekili, (Tis ve Mali İşler-
den Sorumlu) FATİH ÖZYURT, Şube Başkan Vekili (Eğitim ve Teşkilatlanmadan 
Sorumlu) ÖZCAN DEMİR. Denetim Kurulu; Onur Kılıç, Hüseyin Olcay Özdemir, 
Akın Akyüz. Disiplin Kurulu, Hakan İnam, Veli Koçoğlu, Bülent Gündaş.
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İstanbul Şube Başkanı Hasan Hüseyin Tatlı Seçildi 

Selüloz İş Sendikası İSTANBUL Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu 03.07.2021 
tarihinde gündemin birinci maddesi olan yoklama ve açılışla başladı. Yoklama ve 
açılış şube başkanı Hasan Hüseyin Tatlı tarafından yerine getirildi. Daha sonra şube 
başkanı açılış konuşmasını yaptı. Şube başkanı yapmış olduğu konuşmasında  çalış-
ma yaşamının güncel sorunlarından bahsetti.  Kongrede divan başkanlığına AYDIN 
PARLAKKILIÇ Divan başkan vekilliklerine BEKİR TANRIKULU ve KEMAL 
YILDIRIM divan katipliklerine NURULLAH KILIÇARSLAN ve MÜRSEL SÖZ-
DUYAR seçildiler. Divan Başkanı AYDIN PARLAKKILIÇ yaptığı konuşmada işçi 
sınıfının içinde bulunduğu sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Şube yöne-
timlerinin ve sendika yönetiminin yapması gereken en önemli şeyin örgütlenme 
olduğunun altını çizdi.  

Divan tarafından saygı duruşu yaptırıldı ve istiklal marşı okundu.  Genel Kurula 
katılan konuklar tanıtıldı. Konukların konuşmasında söz alan TÜRK-İŞ İSTAN-
BUL I. BÖLGE BAŞKANI ADNAN UYAR çalışma yaşamının sorunlarından, Se-
lüloz İş Sendikasının tarihsel gelişim ve değişimden bahsetti.  

Mevcut Şube Başkanı Hasan Hüseyin Tatlı ‘nın karşısına divana başvurarak 
aday olan ALPAY ULUĞ da bir konuşma yaptı. 

Yapılan oylama sonunda Selüloz İş Sendikası İSTANBUL  şube başkanı HA-
SAN HÜSEYİN TATLI olurken yönetim şu şekilde oluştu; Şube Başkan Vekili, 
(Tis ve Mali İşlerden Sorumlu) GÜVEN HAKAN TEMEL, Şube Başkan Vekili 
(Eğitim ve Teşkilatlanmadan Sorumlu) TURGAY YILMAZ. Denetim Kurulu; ŞA-
HİN PARLAKKILIÇ, MURAT YAĞCI, İLKER ÇIRAKKATI. Disiplin Kurulu, 
BİLGİN ALTUN, NURETTİN ÇETİNTAŞ, ŞİVAN ALBAYRAK. 
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Kocaeli Şube Başkanı Murat Yürük 
Güven Tazeledi

 Sendikamız Kocaeli Şubesi 10. Ola-
ğan kongresi 10.07.2021 tarihinde İzmit 
Emex Otel’te yapıldı. Mevcut şube baş-
kanı Murat Yürük’ün tek aday olduğu 
kongre sonunda 3 kişilik yönetim kurulu, 
3 kişilik denetim kurulu, 3 kişilik disip-
lin kurulu ve 56 kişilik üst kurul delegesi 
seçildi. Toplam 109 üyenin oy kullanma 
hakkının bulunduğu kongreye Türk İş 
İstanbul Birinci Bölge Temsilcisi Adnan 

Uyar, Türk İş Kocaeli İl Başkanı Yakup Yıldız, Tek Gıda İş Sendikası Kocaeli Şube 
Başkanı Ali Bostan, TEKSİF İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İlhan Özaydın, 
Selüloz İş Sendikası İstanbul Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Tatlı, Se-
lüloz İş Çaycuma Şube Başkanı 
Bayram Kabuk, Başkan Vekilleri 
Özcan Demir, Fatih Özyurt,  Se-
lüloz İş Sendikası İstanbul Şube 
Başkan Vekili Güven Hakan Te-
mel katıldı. Kongrenin divan baş-
kanlığını Sendikanın Genel Baş-
kanı Aydın Parlakkılıç üstlenirken 
Başkan Yardımcılıklarını Bekir 
Tanrıkılulu ve Kemal Yıldırım, 
Katip üyeliklerini ise Aydın Kar-
daş ve Ahmet Erkol gerçekleştirdi.

Kongrede ilk konuşmayı kongrenin tek adayı, Murat Yürük gerçekleştirdi. Yü-
rük konuşmasında, “Bildiğiniz gibi 
2020 yılının Mart ayından itibaren 
olağanüstü koşullardan geçiyoruz. 
Tüm dünyayı her yönüyle etkile-
yen, İşçilerin yaşam ve çalışma 
koşullarını daha da zorlaştıran pan-
demi ve devamında gelen yasaklar 
nedeniyle genel kurulu planladığı-
mız tarihte değil bugün yapıyoruz. 
Hatta yasaklarda dolayı durma nok-
tasına gelen ve 9 aya kadar uzayan 
toplu sözleşme görüşmeleri olmuş-
tur. Az önce de söylediğim gibi ül-
kemiz pandeminin de etkisiyle çok 
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zor koşullardan geçmektedir. Özel-
likle de emekçiler çalışma yaşamın-
da yaşadıkları sorunlara ek olarak, 
sağlık ve ekonomik zorluklara göğüs 
germek zorunda kaldılar” ifadelerini 
kullandı. 

Sendikamız Genel Başkanı Aydın 
Parlakkılıç kongrede gerçekleştirdiği 
konuşmada, “Yaklaşık 1 buçuk yıl-
dır pandemi koşullarında yaşıyoruz. 
Sağlık her şeyden önce geliyor. Tür-
kiye’de çalışma yaşamında sorunlar 
saymakla bitmiyor. Her dönem bu sorunlara ya yenisi ekleniyor ya da haklarımız 
budanmaya çalışıyor. Kıdem tazminatı hiç gündemden düşmüyor. Bunun takipçisi 
olacağız ve sonuna kadar savunacağız. Sadece kıdem tazminatı hakkımız için de-
ğil, üyelerimizin haklarını korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 
Son dönemlerde imzaladığımız toplu iş sözleşmeleri bunun göstergesidir. Kongre-
mizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Türk İş İstanbul Birinci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ise Türk İş Genel Başka-
nının selamını getirdiğini ifade ederek başladığı konuşmasında, “SEKA mücade-
lesini yaparken fabrikamızda bir kapanma oldu. Çalışanların geleceği açısı bizim 

için çok değerliydi. Şimdi Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesinde çalışıyor. Bugün bura-
daysak onların duasıyla buradayız. Bizim 
Türk İş olarak birinci önceliğimizi bu ül-
kenin toprak bütünlüğü. Temsil ettiğimiz 
arkadaşlarımız adına, onların haklarını 
korumak gibi bir önceliğimiz var. Ne ikti-
dardan yanayız, ne muhalefetten yanayız. 
Arkadaşlarımızın anıl teri bizim için her 
şeyden önemlidir” dedi.

Yapılan oylama sonunda Selüloz İş Sen-
dikası KOCAELİ  şube başkanı MURAT 
YÜRÜK olurken yönetim şu şekilde oluş-
tu; Şube Başkan Vekili, (Tis ve Mali İşler-
den Sorumlu) MUSTAFA GÜREL, Şube 
Başkan Vekili (Eğitim ve Teşkilatlanmadan 
Sorumlu) HASAN ÇETİNKAYA. Dene-
tim Kurulu; AYKUT SOYBELLİ, HALİT 
GÜÇLÜ, TUNCAY KABALOĞLU. Disip-
lin Kurulu, ALİ OSMAN KOÇ, CÜNEYT 
KARACAN, ERCAN BULGUT. 
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E. HUKUK MÜCADELEMİZ 

 

  DAVACI DAVALI DAVA KONUSU MAHKEMESİ 
MAHKEME 

ESAS 
MAHKEME 

SONUÇ 

1 
TOPRAK KAĞIT SAN. 

VE TİC.A.Ş. 

TÜRKİYE SELÜLOZ 
KAĞIT 

MAM.İŞÇ.SEN.GENEL 
MER 

ŞİKAYET(İCRA 
MEMUR 

MUAMELESİ) 
KOC.1.İCRA 

HUKUK 2013/90 

davacının 
davasının 

feragat 
nedeni ile 
reddine 

2 
TÜRKİYE SELÜLOZ 

KAĞIT 
MAM.İŞÇ.SEN.GENEL 

MER 
TOPRAK KAĞIT SAN. 

VE TİC.A.Ş. İFLAS 

İSTANBUL 
3.ASLİYE 
TİCARET 2021/374   

3 SAİCAPACK 
SAKARYA AMBALAJ 

SAN.A.Ş 

SELÜLOZ İŞ 
SENDİKASI+TC.AİLE 

ÇALIŞMA VE 
SOS.HİZ.BAKANLIĞI 

YETKİ TESPİTİNİN 
İPTALİ 

BAKIRKÖY 
31. İŞ 2019/677   

4 
SÜPERPAK 

SELÜLOZ-İŞ-AİLE 
ÇALIŞMA 

SOS.HİZ.BAKANLIĞI İŞ KOLU TESPİT İZMİR 18.İŞ 2021/47   

5 TÜRKİYE GENEL 
HİZ.İŞÇ.(GENEL-

İŞ)SENDİKASI 

SELÜLOZ-İŞ-AİLE 
ÇALIŞMA 

SOS.HİZ.BAKANLIĞI İŞ KOLU TESPİT ANKARA 2.İŞ 2020/692   
 

 

 

 

 

 

E. HUKUK
MÜCADELEMİZ



238



239

Çalışma Raporu
2017-2021


